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În cauza Cernica și Nartea 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: 

cererile (nr. 2521/14 și 11831/14) versus Republica Moldova, depuse la 

Curte la 16 decembrie 2013 și, respectiv, 22 ianuarie 2014, în baza Articolului 

34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale  („Convenția”), de către doi cetățeni moldoveni, dl Ion Cernica 

(„primul reclamant”), născut în 1962 și domiciliat în Sărătenii Vechi, și dna 

Galina Nartea („a doua reclamantă”), născută în 1951 și domiciliată în Orhei, 

reprezentați de către dl Mihail Bătrîncea, avocat în Orhei, 

decizia parțială din 1 septembrie 2015 de a conexa prezentele două cereri 

la cererile nr. 16000/10 și altele, și de a comunica Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”), reprezentat în mod succesiv de către dna R. Revencu, 

agentul său ad interim, și dl M. Gurin, agentul său, plângerile în baza  

Articolelor 6 și 13 din Convenție, și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, declarându-le în rest inadmisibile, 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Reclamanții dispun de hotărâri judecătorești definitive prin care o 

întreprindere de stat a fost obligată să plătească datorii în valoare de 1.720 

EUR primului reclamant și 3.145 EUR celei de-a doua reclamante. Deoarece 

aceste hotărâri au rămas neexecutate pe parcursul unor perioade cuprinse între 

zece și cincisprezece ani, din cauza insolvenței întreprinderii, reclamanții au 

înaintat acțiuni în instanță prin care au solicitat despăgubiri pentru depășirea 

termenului rezonabil. În cazul primului reclamant, instanțele au constatat 

încălcarea drepturilor reclamantului în baza Legii nr. 87/2011 și au acordat o 

sumă de 470 EUR pentru prejudiciul moral. În cazul celei de-a doua 

reclamante, acțiunea sa a fost respinsă ca nefondată. Reclamanții se plâng de 

încălcarea Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție. 
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APRECIEREA CURȚII 

I. CU PRIVIRE LA CONEXAREA CERERILOR 

2.  La 1 septembrie 2015 Curtea a decis să conexeze prezentele două cereri 

cu cererile nr. 16000/10 și altele (Ialtexgal Aurica S.A. v. Republica Moldova 

și alte 60 de cereri (dec.), nr. 16000/10 și altele, 1 septembrie 2015). Cu toate 

acestea, ea consideră că este necesar să disjungă prezentele cereri de grupul 

respectiv de cauze. 

3. În același timp și având în vedere similitudinea prezentelor două cereri, 

Curtea consideră oportun să le examineze simultan într-o singură hotărâre. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE ȘI 

A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

3. Cu referire la obiecția formulată de către Guvern privind pierderea 

statutului de victimă al reclamanților după examinarea recursurilor interne 

exercitate de către reclamanți în scopul obținerii despăgubirilor, Curtea 

consideră că ea este strâns legată de fondul plângerilor reclamanților și că ar 

trebui conexate la fondul cauzelor (a se vedea, printre altele, Botezatu v. 

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

5. Constatând că aceste plângeri nu sunt nici în mod vădit nefondate, nici 

inadmisibile din oricare alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea le declară admisibile. 

6. În primul rând, Curtea consideră că este necesar să se pronunțe dacă 

Statul poate fi tras la răspundere pentru datoriile întreprinderii debitoare. 

Criteriile aplicabile sunt stabilite în hotărârile Curții, în special în Ališić și 

alții v. Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia, Slovenia și Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei (nr. 60642/08, §§ 114-115, 6 noiembrie 2012), 

Mikhaïlenki și alții v. Ucraina (nr. 35091/02 și alții 9, §§ 43-46, CEDO 2004-

XII) și Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei v. Republica Moldova (nr. 

39745/ 02, §§ 17-19, 3 aprilie 2007). 

7. Având în vedere jurisprudența pre-citată, Curtea constată că 

întreprinderea debitoare era o societate înființată de către Guvern, a cărei 

administrare a activităților și a patrimoniului se afla în întregime sub controlul 

autorităților publice. Curtea concluzionează că aceste elemente sunt 

suficiente pentru a stabili caracterul public al întreprinderii debitoare și că 

Statul trebuie să fie tras la răspundere pentru datoriile sale față de reclamanți. 

8. În continuare, Curtea observă că reclamanții au epuizat remediile 

naționale în despăgubire, introduse prin Legea nr. 87/2011. Prin urmare, ei îi 

revine sarcina de a verifica, pe de o parte, dacă a existat recunoașterea de către 

autorități, cel puțin în fond, a încălcării unui drept protejat de Convenție și, 

pe de altă parte, dacă remediul poate fi considerat adecvat și suficient (a se 
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vedea Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, § 25, 12 februarie 2019, 

Cocchiarella v. Italia [MC], nr. 64886/01, § 84, CEDO 2006-V). 

4.  Principiile aplicabile în cauzele privind neexecutarea unei creanțe 

împotriva Statului au fost rezumate în hotărârile Cooperativa Agricolă 

Slobozia-Hanesei, pre-citată, § 26, 3 aprilie 2007, și Bourdov v. Rusia (nr. 2), 

nr. 33509/04, §§ 65-70, CEDO 2009. 

10. Curtea consideră că în prezenta cauză autoritățile naționale nu au 

întreprins măsurile adecvate pentru a executa hotărârile pronunțate în 

favoarea reclamanților într-un termen rezonabil și că reclamanții pot să 

pretindă în continuare a fi victime ale încălcării Articolului 6 din Convenție 

și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. Prin urmare, obiecția Guvernului 

privind pierderea calității de victimă a reclamanților trebuie respinsă. 

11. În consecință, Curtea concluzionează că în prezenta cauză a avut loc o 

încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție. 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

5. Pentru prejudiciul material, primul reclamant a pretins o sumă de 33.360 

EUR, iar a doua reclamantă 30.000 EUR. Ambii își bazează pretențiile lor pe 

creșterea prețurilor în domeniul imobiliar, și consideră că valoarea creanței 

lor față de Stat le-ar fi permis la momentul respectiv să cumpere locuințe, ale 

căror prețuri actuale se ridică la sumele pretinse. Cu privire la prejudiciul 

moral, primul reclamant a pretins 2.000 EUR, iar a doua reclamantă a solicitat 

10.000 EUR. 

13.  Guvernul a contestat aceste sume. 

14. Curtea nu distinge nicio legătură de cauzalitate între încălcările 

constatate și cuantumul prejudiciului material pretins de către reclamanți. Cu 

toate acestea, deoarece hotărârile în favoarea lor nu au fost încă executate, 

Curtea decide să acorde sumele corespunzătoare creanțelor neexecutate, 

respectiv, 1.720 EUR primului reclamant și 3.145 EUR celei de-a doua 

reclamante, pentru prejudiciul material. 

15. Cu referire la prejudiciul moral, Curtea face referire la principiile 

generale care reies din jurisprudența sa în această privință (a se vedea, în 

special, Cristea, pre-citată, § 58, Botezatu, pre-citată, §§ 40-41) și acordă 

primului reclamant 2.000 EUR și celei de-a doua reclamante 3.200 EUR, plus 

orice taxe care pot fi percepute la aceste sume. 

16. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide să disjungă prezentele cereri de cererile nr. 16000/10 și altele; 
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2. Decide să conexeze prezentele două cereri; 

3. Declară cererile admisibile; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

5. Hotărăște, 

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

prejudiciul material, următoarele sume care urmează a fi convertite în 

moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data efectuării 

transferului: 

i. 1.720 EUR (una mie șapte sute douăzeci de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută la această sumă, primului reclamant; 

ii. 3.145 EUR (trei mii una sută patruzeci și cinci de euro), plus orice 

taxă care poate fi percepută la această sumă, celei de-a doua 

reclamante; 

b) că Statul reclamat trebuie să plătească, în termen de trei luni, pentru 

prejudiciul moral, următoarele sume care urmează a fi convertite în 

moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data efectuării 

transferului: 

i. 2.000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă, primului reclamant; 

ii. 3.200 EUR (trei mii două sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută la această sumă, celei de-a doua reclamante; 

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

executarea hotărârii, va 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; 

6. Respinge restul cererii privind satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză şi comunicată în scris la 30 noiembrie 2021, 

în conformitate cu Articolul 77 §§ 2 şi 3 din Regulamentul Curții.  

{semnătura_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


