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În cauza Mocanu și Alții v. Republicii Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o cameră 

compusă din: 
 Robert Spano, Președinte, 
 Ledi Bianku, 
 Işıl Karakaş, 
 Nebojša Vučinić, 
 Valeriu Griţco, 
 Jon Fridrik Kjølbro, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Stanley Naismith, Grefier al secției, 

Deliberând la 5 iunie 2018 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la această dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află a cerere (nr. 8141/07) depusă versus Republica 
Moldova prin care trei cetățeni ai acestui stat, domnii Victor Mocanu, Pavel 
Răducanu și Semion Mititelu („reclamanți”) au sesizat Curtea la 26 ianuarie 2007 
în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru protecția drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale („Convenția”). 

2. La 1 noiembrie 2008, primul reclamant a decedat. Fiul său, dl Valentin 
Mocanu, și-a exprimat dorința de a continua procedura.  

3. La 8 decembrie 2008, cel de-al doilea reclamant a decedat. Fiica sa, dna Vera 
Braghiș și-a exprimat dorința de a continua procedura.  

4. Reclamanții au fost reprezentați de către dl A. Postică, avocat în Chișinău. 
Guvernul Moldovei („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. 
Apostol. 

5. La 12 iulie 2013, plângerile în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenție și a Articolului 13 din Convenție au fost comunicate Guvernului, restul 
capetelor de cerere fiind declarate inadmisibile potrivit Articolului 54 § 3 din 
Regulamentului Curții. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

6. Reclamanții s-au născut în anii 1951, 1935 și, respectiv, 1961. La momentul 
producerii evenimentelor, aceștia locuiau în Sângera. 

A. Contextul cauzei 

7. Prin hotărârea sa din 9 noiembrie 2004 [sic], Guvernul Republicii Moldova a 
decis reluarea construcției tronsonului de cale ferată care urma să treacă prin 
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comuna Sângera, invocându-se scopul eficientizării traficul feroviar și sporirea 
fluxului mărfurilor de tranzit. 

8. La 21 decembrie 2004, consiliul municipal al orașului Sângera a aprobat lista 
persoanelor ale căror terenuri agricole urmau să fie transmise Statului pentru a 
construi calea ferată respectivă. Conform acestei liste, primul reclamant urma să fie 
expropriat de 0,41 hectare de teren agricol, cel de-al doilea de 1,53 hectare, iar cel 
de-al treilea de 1,12 hectare. De asemenea, s-au stabilit despăgubiri pentru fiecare 
proprietar. 

9. Printr-o hotărâre din 21 decembrie 2004, Guvernul a dat în folosință 
terenurile menționate mai sus întreprinderii de stat „Calea ferată din Moldova” 
(„CFM”). Construcția tronsonului a început în ianuarie 2005. 

10. Prin scrisoarea din 15 august 2005, directorul general al Agenției de Relații 
Funciare și Cadastru a notificat prim-ministrul despre faptul că unii proprietari 
refuzau despăgubirile propuse. El a sugerat atunci două soluții pentru a remedierea 
litigiul: fie acceptarea cererilor acestor proprietari și atribuirea de terenuri noi, fie 
punerea în aplicare a procedurii de expropriere prevăzută de legea exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică. 

B. Procedurile inițiate de către reclamanți 

1. Acțiunea de revendicare a terenurilor înaintată de către reclamanți 

11.  Între timp, la 19 mai 2005 reclamanții au înaintat acțiunea de revendicare a 
terenurilor. Ei au invocat că ocuparea bunurilor lor de către Stat fusese ilegală și au 
denunțat în special lipsa unei despăgubiri juste și prealabile. De asemenea, ei au 
solicitat să li se acorde despăgubire pentru prejudiciul moral.  

12.  Prin hotărârea sa din 19 decembrie 2006, Judecătoria Botanica a respins 
acțiunea ca nefondată. Caz rezultat al apelului, iar apoi și al recursul, înaintat de 
către reclamanți, această hotărâre a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău la 
22 februarie 2007 și de către Curtea Supremă de Justiție la 1 august 2007. Ultima a 
considerat că ocuparea terenurilor litigioase de către Stat urmărise scopul de 
utilitate publică, iar autoritățile erau gata să ofere o despăgubire justă și că 
restituirea terenurilor nu era posibilă deoarece calea ferată fusese deja construită. 

2. Procedura administrativă inițiată de către primul reclamant 

13. Între timp, la 10 februarie 2006 primul reclamant a înaintat o acțiune în 
contencios administrativ de anulare a hotărârii Guvernului din 21 decembrie 2004, 
considerând-o ilegală.  

14. Prin decizia sa din data de 17 aprilie 2006, Curtea Supremă de Justiție a 
respins acțiunea ca nefondată. Instanța a considerat că nici un motiv de anulare nu 
putea fi reținut împotriva deciziei atacate și, în egală măsură, a concluzionat că 
terenurile litigioase au constituit subiectul unei o cauze de utilitate publică. În baza 
recursului primului reclamant, un alt complet din cadrul Curții Supreme de Justiție 
a confirmat decizia instanței inferioare la data de 30 noiembrie 2006. 
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3. Acțiunea de despăgubire înaintată de către al treilea reclamant 

15. La 16 ianuarie 2008, al treilea reclamant a înaintat o acțiune civilă prin care 
a solicitat acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul material suferit în urma 
exproprierii terenului său. În special, el a cerut compensarea venitului ratat pentru 
anii 2005-2007. 

16. Prin decizia definitivă din 18 decembrie 2013, Curtea Supremă de Justiție a 
menținut deciziile instanțelor inferioare care au dispus alocarea sumei de 20 627,37 
MDL (1160 Euro conform ratei de schimb în vigoare la data indicată mai sus) în 
calitate de compensație pentru venitul ratat pentru anul 2005. 

V. Atribuirea de terenuri noi primilor doi reclamanți 

17. Între timp, la 26 decembrie 2007 Agenția de Relații Funciare și Cadastru a 
încheiat contracte de schimb de terenuri cu primii doi reclamanți. În baza acestor 
contracte, Statul le-a transmis parcele echivalente ca suprafață cu terenurile 
expropriate. Statul le-a compensat și diferența de preț dintre terenurile schimbate: 
astfel, primul reclamant a primit suma de 11 155 lei moldovenești (MDL) (685 
euro conform ratei de schimb în vigoare la data indicată mai sus) și al doilea 
reclamant a primit suma de 42 665 MDL (2 619 EUR). 

II. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PERTINENTĂ 

18. Dispozițiile pertinente ale Constituției Republicii Moldova, în prezenta 
cauză, prevăd următoarele: 

Articolul 46 

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia 

« (...) 

2. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 
stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. 

(...) » 

19. Dispozițiile pertinente în această speță ale codului civil prevăd următoarele :  

Articolul 316.  Garantarea dreptului de proprietate 

« (...) 

2. Dreptul la proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda 
proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică [pentru] o 
dreaptă și prealabilă despăgubire. Exproprierea se efectuează în condițiile 
legii. 

(...) 

4. Despăgubirile (…) se determină de comun acord cu proprietarul sau, în 
caz de divergență, prin hotărâre judecătorească. În acest caz, decizia de 
retragere a bunurilor din proprietatea persoanei nu poate fi executată până la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. 



4 CAUZA MOCANU ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA (FOND) 

(...) » 

20. Conform dispozițiilor legii (nr. 488-XIV din 8 iulie 1999) exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică („legea cu privire la expropriere”), exproprierea 
este precedată de o cercetare prealabilă și declararea utilității publice. Ulterior, 
expropriatorul trebuie să prezinte o propunere de expropriere și expropriatul poate 
fie să o accepte, fie să facă o întâmpinare. Întâmpinările sunt examinate de către o 
comisie compusă din experți, dar și, dacă este cazul, din proprietari aleși din rândul 
expropriaților. 

Dacă spre finele fazei administrative, părțile nu reușesc să ajungă la un acord, 
exproprierea urmează să fie dispusă de către instanță de judecată care urmează să 
stabilească o despăgubire corectă și prealabilă. La stabilirea sumei de despăgubire, 
judecătorul trebuie să țină cont de valoarea de piață a bunului, cât și de posibilele 
prejudicii suferite de expropriat.  

ÎN DREPT 

I. CHESTIUNI PRELIMINARE 

21. Curtea menționează faptul că urmare a decesului celor doi reclamanți, dl 
Valentin Mocanu, fiul primului reclamant defunct, și dna Vera Braghis, fiica celui 
de-al doilea reclamant defunct, și-au exprimat dorința de a continua procedura 
(paragrafele 2 și 3 de mai sus). 

22. Curtea amintește că în cazul în care reclamantul decedează după înaintarea 
cererii, ea permite în mod normal apropiaților acestuia să continue procedura, cu 
condiția că aceștia au un interes legitim să o facă (a se vedea, printre multe altele, 
Malhous v. Republica Cehă (dec.) [MC], nr. 33071/96, CEDO 2000-XII, și Murray 
v. Olanda [MC], nr. 10511/10, § 79, CEDO 2016). Cât privește cererea și 
elementele acesteia, Curtea consideră că în prezenta cauză dl Valentin Mocanu și 
dna Vera Braghiș au interes legitim de a menține cererea din numele taților 
defuncți și, respectiv, calitatea de a acționa în baza Articolului 34 din Convenție. 
Din motive practice, Curtea va continua să-l numească pe defunctul Victor Mocanu 
drept „primul reclamant” și pe defunctul Pavel Răducanu drept „al doilea 
reclamant”. 

II. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI NR. 1 DIN 
PROTOCOLUL ADIȚIONAL LA CONVENȚIE  

23. Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamanții au 
declarat că au fost victimele unei exproprieri ilegale. Pasajele pertinente ale acestui 
articol prevăd următoarele:  

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la protecția bunurilor sale. 
Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate 
publică și în condițiile prevăzute de lege și principiile generale ale dreptului 
internațional.” 
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A. Cu privire la admisibilitate  

24. Constatând că acest motiv nu apare nefondat în sensul Articolului 35 § 3 a) 
din Convenție și că nu există un alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară 
admisibil. 

B. În fond 

25. Reclamanții susțin că procedura legală de expropriere nu fusese respectată 
în cazul lor. Ei afirmă că nu li s-a acordat o despăgubire corectă și prealabilă, ceea 
ce este contrar Constituției și legilor în vigoare aplicabile. 

26. Guvernul a declarat că reclamanții au fost privați de bunurile lor în condiții 
prevăzute de lege și pentru o cauză de utilitate publică. Acesta susține că baza 
legală de expropriere litigioasă este prevăzută de articolul 46 § 2 din Constituție și 
legea cu privire la expropriere. În plus, el afirmă că în cazul dat statul a reușit să 
asigure un echilibru just dintre interesele diferite vizate și argumentează că 
reclamanții, refuzând de mai multe ori ofertele de despăgubire, au făcut dificile 
negocierile cu expropriatorul. 

27. Curtea face referire la jurisprudența sa constantă cu privire la structura 
Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, i.e. la trei norme distincte conținute 
în această dispoziție și la condițiile de desfășurare a unei exproprieri (a se vedea, 
printre multe altele, Vistiņš și Perepjolkins v. Letonia [MC], nr. 71243/01, §§ 93-
94, 25 octombrie 2012). 

28. În prezenta cauză, Curtea reține că părțile declară că exproprierea a avut loc 
în sensul celei de a doua fraze a primului alineat al Articolului 1 din Protocolul nr. 
1 la Convenție. 

29. Ea amintește că acest articol cere, mai întâi de toate, ca ingerința autorității 
publice în acordarea unui drept asupra unor bunuri să fie prevăzută de lege (a se 
vedea, printre multe altele, Vergu v. România, nr. 8209/06, § 45, 11 ianuarie 2011, 
și Vistiņš și Perepjolkins, precitată, §§ 95-97). Ea reiterează faptul că exproprierea 
de fapt permite administrației să ocupe un bun imobil și de a-i modifica ireversibil 
destinația, astfel încât acesta să fie într-un final considerat ca achiziționat în 
patrimoniul public fără ca să se fi întocmit vreun act formal sau declarativ în 
vederea transferului de proprietate (mutatis mutandis Scordino v. Italia (nr. 3), 
nr. 43662/98, § 93, 17 mai 2005, și Sarıca și Dilaver v. Turcia, nr. 11765/05, § 43, 
27 mai 2010). Curtea a hotărât deja că procedura, care permite administrației să 
suprascrie regulile de expropriere formală expune persoanele care se află în litigiu 
la riscul unui rezultat imprevizibil și arbitrar, nu este în măsură să asigure un grad 
suficient de securitate juridică și că ea nu poate constitui o alternativă la o 
expropriere în mod corespunzător (a se vedea, de exemplu, Guiso-Gallisay v. 
Italia, nr. 58858/00, §§ 87-89, 8 decembrie 2005, și Halil Göçmen v. Turcia, nr. 
24883/07, § 32, 12 noiembrie 2013). 

30. În prezenta cauză, Curtea reține că reclamanții și-au pierdut dreptul de 
proprietate asupra terenurilor în momentul în care statul a ocupat, apoi a schimbat 
definitiv destinația acestor terenuri. Instanța nu poate accepta argumentul 
Guvernului conform căruia ocuparea litigioasă fusese efectuată în condițiile 
prevăzute de lege. Trebuie să se constate că în această cauză, diferitele etape de 
expropriere formală, stabilite de legea cu privire la expropriere (paragraful 20 de 
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mai sus), nu fuseseră respectate. În special, se relevă lipsa declarației de utilitate 
publică, care are drept scop inițierea procedurii de expropriere corespunzătoare. 
Curtea acordă o atenție sporită faptului că autoritățile Republicii Moldova au 
recunoscut înseși că în cauza dată exproprierea nu avuse loc în conformitate cu 
prevederile legii cu privire la expropriere (paragraful 10 de mai sus) (a se compara 
cu Sharxhi și Alții v. Albania, nr. 10613/16, §§ 169-174, 11 ianuarie 2018). 

31. În paralel, Curtea reține că în conformitate cu dispozițiile legislației 
naționale (paragrafele 18-20 de mai sus), nu poate fi efectuată o expropriere fără o 
despăgubire corectă și prealabilă, iar în caz de dezacord între expropriat și 
expropriator cu referire la modalitățile de expropriere – ceea ce s-a și întâmplat în 
prezenta cauză – transferul dreptului de proprietate nu poate fi făcut decât în baza 
unei hotărâri judecătorești definitive. Cu toate acestea, Curtea constată că în 
această cauză, statul și-a a însușit terenurile reclamanților fără să le fi acordat în 
prealabil despăgubiri pentru acestea și fără a recurge, eventual, la instanța de 
judecată. 

32. De asemenea, Curtea reține faptul că autoritățile Republicii Moldova au 
permis exproprierea deoarece au considerat că reclamanții fuseseră expropriați de 
bunurile lor pentru o cauză de utilitate publică. 

33. În final, Curtea relevă că, referitor la primii doi reclamanți, actul formal de 
transfer al proprietății a fost întocmit abia după trei ani de la ocuparea de către stat 
a terenurilor litigioase (paragraful 17 de mai sus). Cât despre cel de-al treilea 
reclamant, Curtea constată că transferul de proprietate nu a fost documentat 
deocamdată, și până în prezent, acesta nu a primit nici o despăgubire sau teren în 
schimb. Prim urmare, ea apreciază că situația reclamanților nu poate fi considerată 
ca „previzibilă” și ca ar fi în concordanță cu cerința de „securitate juridică” (a se 
compara cu Burghelea v. România, nr. 26985/03, § 39, 27 ianuarie 2009, Rolim 
Comercial, S.A. v. Portugalia, nr. 16153/09, § 67, 16 aprilie 2013). În plus, Curtea 
consideră că situația în cauză a permis administrației să profite de ocuparea ilegală 
a terenurilor în defavoarea reclamanților. 

34. Luând în considerare cele de mai sus, Curtea apreciază că această ingerință 
nu este compatibilă cu principiul legalității și că a avut loc o încălcare a dreptului 
reclamanților la bunurile lor. O astfel de concluzie nu necesită efectuarea unei 
analize cu referire la respectarea unui just echilibru dintre cerințele de interes 
general ale comunității și imperativele protecției drepturilor individuale.  

35. Astfel, a avut loc încălcarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.  

III. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN 
CONVENȚIE IN COMBINAȚIE CU ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOLUL 
NR. 1 LA CONVENȚIE  

36. Reclamanții susțin de asemenea că nu au dispus de nici un recurs eficient în 
sensul Articolului 13 din Convenție pentru a-și exercita drepturile garantate de 
Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

37. Ținând cont de constatarea încălcării Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenție, de ansamblul faptelor cauzei și de argumentele părților, Curtea consider 
că nu este necesar să se pronunțe în mod separat cu privire la plângerea menționată 
în paragraful precedent (a se vedea o abordare similară în Kamil Uzun v. Turcia, 
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nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007, și Centrul de resurse juridice în numele lui 
Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, CEDO 2014). 

IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

38. În conformitate cu Articolul 41 din Convenție, 

„În cazul în care Curtea declară că s-a încălcat Convenția sau Protocoalele 
acesteia, și dacă legislația națională a Înaltei Părți Contractante nu permite 
eliminarea consecințelor acestei încălcări decât parțial, atunci Curtea acordă 
părții vătămate, dacă este cazul, satisfacția echitabilă a cerințelor.” 

39. Fiul primului reclamant afirmă că, înainte de ingerința litigioasă a statului, 
tatăl său era proprietarul unui teren agricol de un hectar. El susține că, după 
ocuparea de către stat a 0,41 hectare din acest teren, restul terenului de 0,5882 
hectare care îi rămăsese tatălui său a devenit inexploatabil din cauza căii ferate 
construite de către autorități. El consideră că, pe lângă parcela de 0,41 hectare 
transmisă deja tatălui său, statul trebuie să îi mai atribuie o altă parcelă de 0,5882 
hectare cu titlu de prejudiciu material. 

40. Al treilea reclamant afirmă că în cazul său, până la ingerința litigioasă a 
statului, terenul său agricol era de 1,4974 hectare. El susține că, după ocuparea 
statului a unei părți din parcela sa, restul de 0,3769 hectare a devenit inexploatabil 
din cauza căii ferate în cauză. Ținând cont de faptul că până în prezent autoritățile 
nu i-au oferit nici un teren în schimb, nici despăgubire, el estimează că Statul 
trebuie să îi atribuie un teren de 1,4971 hectare drept daune materiale.  

41. Fiul primului reclamant și fiica celui de al doilea reclamant cer câte 6 000 
euro în calitate de compensație pentru prejudiciul moral provocat. Al treilea 
reclamant pretinde 8 000 euro în calitate de compensație pentru prejudiciul moral 
provocat. 

42. Reclamanții au solicitat 2 820 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli în fața 
Curții. 

43. Cu referire la prejudiciul material, Guvernul notează că primul reclamant a 
primit deja o parcelă în schimbul celei ocupate de stat. El declară de asemenea că 
al treilea reclamant a refuzat să semneze un contract de schimb de terenuri. Astfel, 
Guvernul consideră că pretențiile privind prejudiciul material trebuie să fie 
respinse. 

De altfel, Guvernul contestă și sumele pretinse cu titlu de prejudiciu moral și 
costuri și cheltuieli.  

44. Date fiind circumstanțele cauzei, Curtea nu se poate pronunța cu refere la 
aplicarea Articolului 41, precum și la chestiunea dacă cei doi reclamanți au avut de 
suferit cu adevărat o pierdere urmare a exproprierii unor părți din terenurile lor cu 
încălcarea Articolului 1 din Protocolului nr. 1, și, în caz afirmativ, suma 
prejudiciului (paragrafele 17 și 33 de mai sus). Instanța decide de a o menține și de 
a stabili procedura ulterioară ținând cont de eventualitatea unui acord între Guvern 
și reclamant.  
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Susține că dl Valentin Mocanu are calitatea de a acționa în numele primului 
reclamant defunct și că dna Vera Braghiș are calitatea de a acționa în numele 
celui de al doilea reclamant defunct; 

 
2. Declară cererea admisibilă cu privire la capătul de plângere în baza Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție; 
 
3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 
 
4. Susține că nu este necesar să examineze admisibilitatea și temeinicia plângerii 

formulate cu referire la Articolul 13 în coroborare cu Articolul 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenție; 

 
5. Hotărăște că nu se impune examinarea aplicării Articolului 41 din 

Convenție; în consecință, 
a)  o rezervă; 
b)  invită Guvernul și reclamanții să-i adreseze în scris, în termen de trei 
luni, observațiile lor cu privire la această problemă și, în special, să-i 
aducă la cunoștință orice acord la care ei ar putea ajunge; 
c)  rezervă procedura ulterioară și împuternicește președintele cu 
misiunea de a o stabili în caz de necesitate. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 26 iunie 2018, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Stanley Naismith Robert Spano 
 Grefier Președinte 

 


