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În cauza Badan v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 56405/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dna Aurelia Badan („reclamanta”) la 6 august 2012; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând la 8 iunie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la neexecutarea în termen rezonabil de către 

Stat a unei hotărâri judecătorești definitive emise în favoarea reclamantei. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamanta s-a născut în anul 1985 și locuiește în Orhei. Ea a fost 

reprezentată în fața Curții de către dl V. Duca, avocat în Orhei. 

3.  Guvernul a fost reprezentat inițial de către Agentul său, dl M. Gurin și, 

ulterior, de către Agentul său ad-interim, dna R. Revencu. 

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează. 

5.  După ce fostul soț al reclamantei eșuase timp de patru luni să achite 

pensia pentru întreținerea copilului minor, la 25 mai 2009 reclamanta a 

obținut o hotărâre judecătorească definitivă care îl obliga pe el să-i achite 

douăzeci și cinci de procente din venitul său pentru cele patru luni. 

6.  În pofida numeroaselor cereri ale reclamantei înaintate către autoritatea 

responsabilă de executarea hotărârilor judecătorești, hotărârea respectivă a 

rămas neexecutată până în luna octombrie 2011. 

7.  După adoptarea Legii nr. 87 (a se vedea paragraful 10 de mai jos), 

reclamanta a inițiat o acțiune prin care a solicitat recunoașterea încălcării 

dreptului său la executarea în termen rezonabil a deciziei judecătoreşti din 25 

mai 2009 din cauza incapacității autorităților naționale de a întreprinde 

măsuri cu privire la executarea acesteia. Reclamanta a solicitat, de asemenea, 

despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit. 
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8.  La 26 decembrie 2011 Judecătoria Râșcani a admis parțial acțiunea 

reclamantei și a recunoscut Statul responsabil de neexecutarea deciziei 

judecătorești respective, din cauza eșecului autorității responsabile de 

executare de a întreprinde măsuri în timp util. Cu toate acestea, instanța a 

respins pretențiile reclamantei cu privire la despăgubirea pentru prejudiciul 

material și moral suferit, hotărând că simpla constatare a încălcării constituia 

o satisfacție echitabilă suficientă. 

9.  La 10 aprilie 2012 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul reclamantei 

și a menținut hotărârea instanței inferioare. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT  

10.  În conformitate cu prevederile Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011, orice 

persoană care consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea cauzei într-

un termen rezonabil sau dreptul la executarea unei hotărâri judecătorești într-

un termen rezonabil poate iniția în instanță o acțiune cu privire la constatarea 

unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat. 

Conform articolului 1 din lege, aplicarea şi interpretarea termenilor din 

prezenta lege se face prin prisma legislaţiei naţionale, a prevederilor 

Convenţiei şi a jurisprudenţei Curţii. 

Potrivit articolului 4 din lege, cererea de chemare în judecată se 

examinează de instanţa de judecată sesizată în cel mult 3 luni de la depunerea 

acesteia. 

Articolul 5 din lege prevede că, în urma constatării faptului că a fost 

încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la 

executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, instanţa de judecată 

decide asupra acordării unei satisfacţii echitabile în contul reparării 

prejudiciului  moral, material, precum şi a costurilor şi a cheltuielilor de 

judecată. 

Articolul 6 din lege simplifică procedura de executare a hotărârilor 

adoptate în baza legii, astfel încât să nu fie necesare cereri sau formalități 

suplimentare din partea reclamanților. 

În conformitate cu prevederile articolului 7 din lege, persoanele care au 

depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu o 

pretinsă încălcare a drepturilor sale la judecarea cauzei într-un termen 

rezonabil sau la executarea unei hotărâri judecătorești într-un termen 

rezonabil pot solicita despăgubiri de la instanțele de judecată naționale, în 

termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a noii legi, cu condiția că Curtea 

Europeană să nu se fi expus cu privire la admisibilitatea și fondul cererii. 
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE ȘI 

A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

11.  Reclamanta s-a plâns de eșecul autorităților naționale de a executa 

hotărârea judecătorească din 25 mai 2009 într-un termen rezonabil. Pasajele 

relevante din Articolul 6 § 1 din Convenție și din Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 prevăd următoarele: 

Articolul 6 

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, ... în termen 

rezonabil, de către o instanță ... care va hotărî ... în privința încălcării drepturilor și 

obligațiilor sale cu caracter civil ...” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

„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...” 

A. Admisibilitatea 

12.  Guvernul a susținut că reclamanta își pierduse statutul său de victimă 

ca urmare a deciziilor instanțelor judecătorești în cadrul procedurii inițiate de 

către ea în baza Legii nr. 87. 

13.  Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant 

nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul de victimă, cu 

excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres 

sau în substanță, și apoi au acordat despăgubiri pentru încălcarea Convenției 

(a se vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, Rapoartele hotărârilor și 

deciziilor 1996-III). 

14.  În prezenta cauză, este adevărat că instanțele naționale au considerat 

că avusese loc o încălcare a dreptului reclamantei la executarea într-un termen 

rezonabil a deciziei judecătorești din 25 mai 2009. Cu toate acestea, ele nu i-

au acordat reclamantei nicio despăgubire pentru prejudiciul material și moral. 

În astfel de circumstanțe, Curtea consideră că reclamanta continuă să fie o 

victimă a încălcării invocate și, prin urmare, respinge obiecția Guvernului cu 

privire la pierderea statutului său de victimă. 

15.  Curtea constată, de asemenea, că această plângere nu este în mod vădit 

nefondată, în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. Niciun alt motiv pentru 

declararea inadmisibilității acesteia nu a fost constatat. Prin urmare, 

plângerea trebuie declarată admisibilă. 
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B. Fondul 

16.  Guvernul a susținut că reclamanta și-a pierdut statutul său de victimă 

după ce instanțele interne s-au pronunțat în cadrul acțiunii inițiate de către ea 

în baza Legii nr. 87. 

17.  Reclamanta nu a fost de acord. 

18.  Curtea reamintește că dreptul de „acces la instanță” nu impune Statului 

obligația de a executa fiecare hotărâre cu caracter civil, fără a ține cont de 

circumstanțele particulare ale cauzei (a se vedea Sanglier v. Franța, nr. 

50342/99, § 39, 27 mai 2003). Responsabilitatea Statului pentru executarea 

unei hotărâri judecătorești împotriva unei persoane private nu se extinde decât 

la implicarea autorităților publice în procedurile de executare (a se vedea 

Fuklev v. Ucraina, nr. 71186/01, § 67 și §§ 90-91, 7 iunie 2005). Singura 

sarcină a Curții este de a examina dacă măsurile întreprinse de către autorități 

au fost adecvate și suficiente. În situații similare cu cea din prezenta cauză, în 

care debitorul este o persoană privată, Statul trebuie să acționeze în mod 

diligent pentru a asista creditorul în vederea executării unei hotărâri (a se 

vedea Fociac v. România, nr. 2577/02, § 70, 3 februarie 2005). 

19.  Curtea constată că instanțele naționale au recunoscut încălcarea 

dreptului reclamantei la executarea într-un termen rezonabil a deciziei 

judecătorești din 25 mai 2009, din cauza lipsei de diligență a autorităților. 

Curtea nu vede niciun motiv de a nu fi de acord cu această constatare. Cu 

toate acestea, după constatarea încălcării, instanțele naționale nu au acordat 

reclamantei nicio despăgubire. Într-adevăr, în pofida constatării eșecului 

autorităților de a executa decizia judecătorească definitivă pronunțată în 

favoarea reclamantei, instanțele au respins pretențiile ei cu privire la 

despăgubirea pentru prejudiciul suferit. 

20.  În plus, Curtea a constatat deseori încălcări ale Articolului 6 § 1 din 

Convenție și ale Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție în cauze care 

abordează probleme similare (a se vedea, printre altele, Fuklev v. Ucraina, 

pre-citată și Spiridonov v. Republica Moldova [CTE], nr. 41541/13, 23 iunie 

2020). 

21.  Examinând toate materialele care i-au fost prezentate, Curtea 

consideră că Guvernul nu a înaintat niciun argument care ar putea să o 

convingă să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză. Având în vedere 

jurisprudența sa cu privire la acest subiect, Curtea consideră că în prezenta 

cauză eșecul autorităților naționale de a întreprinde măsuri corespunzătoare 

și în timp util în scopul executării deciziei judecătorești emise în favoarea 

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

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

22.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 

23.  Reclamanta a solicitat 205 euro (EUR) pentru prejudiciul material. Ea 

a prezentat un calcul detaliat al dobânzii de întârziere la suma principală, pe 

care instanțele naționale refuzaseră să i-o acorde. Reclamanta a solicitat, de 

asemenea, 1500 EUR pentru prejudiciul moral. 

24.  Guvernul a contestat pretențiile reclamantei și a solicitat Curții să le 

respingă. 

25.  Având în vedere circumstanțele prezentei cauze și făcând propria sa 

apreciere, Curtea acordă reclamantei întreaga sumă solicitată pentru 

prejudiciul material și 600 EUR pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli  

26.  Reclamanta a solicitat, de asemenea, 1172 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în cadrul procedurii din fața Curții. Ea a prezentat detalii 

cu privire la suma pretinsă. 

27.  Guvernul a obiectat și a solicitat Curții să respingă pretenția. 

28.  Având în vedere circumstanțele cauzei și documentele prezentate de 

către reclamantă, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantei 600 EUR 

pentru costuri și cheltuieli. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

4. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 
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(i) 205 EUR (două sute cinci euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii) 600 EUR (șase sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii) 600 EUR (șase sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea perioadei menționate mai sus și până la data executării 

hotărârii, urmează a 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză şi notificată în scris la 29 iunie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 şi 3 din Regulamentul Curţii. 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

  Grefier adjunct Președinte 


