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HOTĂRÂREA VASILASCO v. REPUBLICA MOLDOVA  

În cauza Vasilasco 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: 

cererea susmenționată (nr. 19607/08) versus Republica Moldova depusă 

la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeni moldoveni, dl Viorel Vasilasco („reclamantul”) și dna Fedosia 

Vasilasco („reclamanta”) la 4 aprilie 2008, 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerile cu privire la neexecutarea unei hotărâri judecătorești și încălcarea 

dreptului la respectarea bunurilor, 

observațiile părților, 

deliberând la 7 iulie 2020 în camera de consiliu, 

pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

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

Articolului 1 din Protocolul nr. 1, la neexecutarea unei hotărâri judecătorești 

definitive, pronunțată în favoarea reclamanților, prin care autoritățile locale 

fuseseră obligate să-i asigure cu spațiu locativ. 

ÎN FAPT 

2. Reclamanții sunt soț și soție, născuți în 1975 și, respectiv, 1976. Ei 

locuiesc în Chişinău și sunt reprezentați de către dna N. Lozan, avocat. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol. 

4. La momentul desfășurării evenimentelor, reclamantul era angajat la 

Ministerul Afacerilor Interne. În 2006, el a inițiat o acțiune împotriva 

autorităților locale din Chișinău în vederea obligării acestora să-l asigure cu 

spațiu locativ. El invocase prevederile Legii cu privire la poliție. Printr-o 

hotărâre din 27 octombrie 2006, Judecătoria Centru, mun. Chișinău a 

obligat Consiliul municipal Chişinău să-i acorde reclamantului și familiei 

acestuia o locuință în locațiune. Printr-o decizie definitivă din 31 ianuarie 

2007, Curtea de Apel Chişinău a menținut hotărârea respectivă. 

5. Executorul judecătoresc a intentat procedura de executare, însă până în 

prezent hotărârea rămâne neexecutată. 
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DREPT INTERN RELEVANT 

6. Legislația națională relevantă cu privire la neexecutarea hotărârilor 

judecătorești și prevederile Legii cu privire la poliție sunt rezumate în cauza 

Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, §§ 19-21, 12 februarie 2019. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 

7. Reclamanții pretind că neexecutarea hotărârii judecătorești definitive 

pronunțate în favoarea lor le-a încălcat dreptul de acces la o instanță, 

garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și dreptul la respectarea 

bunurilor lor, în modul prevăzut la Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Pasajele 

relevante pentru prezenta cauză prevăd următoarele: 

Articolul 6 § 1 din Convenție 

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) de către o instanță (...), 

care va hotărî (...) 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 (...)” 

A. Declarațiile unilaterale ale Guvernului reclamat  

8. Prin scrisorile din 27 mai 2011, 23 noiembrie 2012 și 15 mai 2014, 

Guvernul a prezentat Curții declarații unilaterale prin care invita Curtea să 

radieze cererea de pe rol în baza Articolului 37 din Convenție. 

9. Prin scrisorile din 19 august 2011, 8 martie 2013 și 24 iunie 2014, 

reclamanții au informat Curtea că nu erau satisfăcuți de termenii 

declarațiilor unilaterale, în special din cauza neexecutării deciziei din 31 

ianuarie 2007 și a sumei despăgubirii propuse de către Guvern. 

10. Curtea reiterează că o hotărâre prin care se constată o încălcare 

impune Statului pârât o obligație legală de a pune capăt încălcării și de a 

repara consecințele acesteia pentru a restabili pe cât este posibil situația 

anterioară acesteia (Fostul Rege al Greciei și alții v. Grecia [MC] 

(satisfacție echitabilă), nr. 25701/94, § 72, 28 noiembrie 2002). Ea a decis 

că aceeași abordare trebuia urmată atunci când un guvern are ca scop 

obținerea radierii unei cereri de pe rol prin intermeiul unei dclarații 

unilaterale (Pavlovici v. Republica Moldova, nr. 5711/03, § 25, 30 ianuarie 

2018). 

11. În prezenta cauză, Curtea observă că decizia din 31 ianuarie 2007 

rămâne până în prezent neexecutată, iar Guvernul nu a menționat nicio 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25701/94"]}
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măsură concretă care să vizeze executarea acesteia. De asemenea, ea 

notează că despăgubirea oferită nu compensează decât parțial prejudiciile 

suportate de către reclamanți. 

12. În contextul celor redate supra, cererea nu poate fi radiată de pe rol în 

baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție, declarația neoferind o bază 

suficientă care să-i permită Curții să afirme că nu mai este justificată 

continuarea examinării cauzei. 

13. În concluzie, Curtea respinge solicitările Guvernului cu privire la 

radierea cererii de pe rol în baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție și, prin 

urmare, ea continuă examinarea admisibilității și a fondului cauzei. 

B. Admisibilitatea 

14. Constatând că cererea nu este în mod vădit nefondată și că nu 

prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate prevăzut la Articolul 35 din 

Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

C. Fondul 

15. Curtea notează că, în prezent, procedura de executare a deciziei de 

obligare a autorităților să asigure reclamantul și familiei sa cu spațiu locativ 

durează deja de aproximativ treisprezece ani. Ea reiterează că o autoritate de 

stat nu poate invoca lipsa fondurilor sau a spațiului locativ alternativ în 

calitate de scuză pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești (a se vedea, 

printre multe altele, Prodan v. Moldova, nr. 49806/99, § 53, CEDO 2004-III 

(extrase), și Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, § 46, 12 februarie 

2019). 

16. Curtea își reiterează poziția exprimată de numeroase ori în cauze de 

neexecutare, potrivit căreia imposibilitatea unui creditor de a obține 

executarea integrală, într-un termen rezonabil, a unei hotărâri judecătorești 

pronunțate în favoarea sa constituie o încălcare a „dreptului la un tribunal” 

garantat de către Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și a dreptului său de 

a dispune de bunurile sale, garantat de către Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție (Prodan, pre-citată, §§ 56 și 62). 

17. În lumina circumstanțelor speței, Curtea nu vede vreun temei pentru a 

ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. În consecință, ea consideră 

că a avut loc o încălcare a Articolul 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție din motivul eșecului autorităților de a 

executa, într-un termen rezonabil, hotărârea judecătorească definitivă 

pronunțată în favoarea reclamanților. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

18. Potrivit Articolului 41 din Convenție: 



HOTĂRÂREA VASILASCO v. REPUBLICA MOLDOVA  

 

5 

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

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

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciu 

19. Pentru prejudiciul material pe care ei l-ar fi suportat, reclamanții 

pretind 1 297 000 lei moldovenești (MDL) (aproximativ 56 000 euro (EUR) 

conform ratei de schimb la momentul formulării pretenției în fața Curții) 

care constituie, conform unei scrisori informative obținute din partea unei 

agenții imobiliare, costul unui apartament. La fel, ei au solicitat suma de 

76 300 MDL (aproximativ 5 000 EUR), care reprezintă suma chiriei achitate 

pentru închirierea unei locuințe alternative. Ei au prezentat copia 

contractelor de locațiune și chitanțele care confirmă achitarea chiriei. De 

asemenea, reclamanții au pretins 50 000 EUR pentru prejudiciul moral. 

20. Cu titlu principal, Guvernul consideră că suma prejudiciilor trebuie 

să fie stabilită de către instanțele naționale și că reclamanții au posibilitatea 

să inițieze o acțiune în despăgubire în baza Legii nr. 87 din 1 iulie 2011. Cu 

titlu alternativ, Guvernul invită Curtea să accepte declarația sa unilaterală. 

21. Curtea notează că reclamanții au depus cererea lor înainte de 

adoptarea hotărârii Olaru și alții v. Moldova, (nr. 476/07, 22539/05, 

17911/08 și 13136/07, 28 iulie 2009), prin urmare ei nu sunt obligați să 

epuizeze noul remediu introdus prin Legea nr. 87 din 1 iulie 2011 (Olaru și 

alții, pre-citată, § 61). 

22. Curtea constată că hotărârea definitivă din 31 ianuarie 2007 

pronunțată în favoarea reclamanților nu prevedea în mod expres acordarea 

unei locuințe în proprietate. Instanțele de judecată au obligat autoritățile 

locale să le acorde o locuință conform normelor legale, care prevedeau 

acordarea unui spațiu locativ în locațiune, și nu în proprietate privată. Din 

aceste motive, Curtea nu observă nicio legătură de cauzalitate între 

încălcarea constatată și pretenția echivalentă cu prețul unui apartament și, 

prin 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). Totuși, ea 

consideră că reclamanților trebuie să li se acorde în total suma de 5 000 

EUR pentru chiria pe care ei au fost nevoiți să o achite pentru închirierea 

alternativă a unui apartament. 

23. În final, Curtea își reiterează poziția constantă potrivit căreia 

executarea unei decizii naționale constituie cea mai potrivită formă de 

remediere a încălcărilor Convenției similare cu cele constatate în prezenta 

cauză (Gerasimov și alții v. Rusia, nr. 29920/05 și 10 alții, § 198, 1 iulie 

2014, și Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, § 55, 12 februarie 

2019). În consecință, ea consideră că Statul reclamat trebuie să asigure fără 
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întârziere executarea deciziei inițiale pronunțate în favoarea reclamanților, 

prin mijloace potrivite. 

24. Cu privire la prejudiciul moral, Curtea consideră că reclamanților 

trebuie să le fie acordată în total suma de 3 600 EUR. 

B. Costuri și cheltuieli 

25. Reclamanții pretind 3 000 EUR și 945 MDL (aproximativ 56 EUR) 

pentru costurile și cheltuielile suportate în cadrul procedurii desfășurate în 

fața Curții. 

26. Guvernul a reiterat argumentele prezentate la prejudiciile materiale și 

morale. 

27. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa și de jurisprudența 

sa, Curtea consideră că este rezonabil să acorde reclamanților suma totală de 

1 000 EUR. 

C. Dobânda de întârziere 

28. 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. Respinge solicitările Guvernului cu privire la radierea cererii de pe rol; 

2. Declară cererea admisibilă; 

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

Articolului 1 din Protocolul nr. 1; 

4. Hotărăște, 

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

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

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

i. 5 000 EUR (cinci mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru prejudiciul material; 

ii. 3 600 EUR (trei mii șase sute euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

iii. 1 000 EUR (una mie de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută de la reclamanți, pentru costuri și cheltuieli; 

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

executarea hotărârii, urmează a fi achitată o penalitate adițional 

sumelor de mai sus la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 
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împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 

procentuale; 

5. Respinge, în unanimitate, 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 Regulament. 

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen  

 Grefier adjunct Președinte 

 

 


