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În cauza Romanenco v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Ivana Jelić, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 19 martie 2019, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr.59252/13) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

("Convenția") de către dl Vladimir Romanenco şi dna Maria Romanenco 

("reclamanţii"), la 30 august 2013.  

2. Reclamanții au fost reprezentați de dl C. Tănase, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova ("Guvernul") a fost reprezentat de Agentul său, 

dl L. Apostol. 

3.  La 17 aprilie 2014, plângerea, privind motivarea insuficientă a deciziei 

Curții Supreme de Justiție din 15 mai 2013, a fost comunicată Guvernului iar 

restul capetelor de plângere au fost declarate inadmisibile, în conformitate cu 

Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

4.  La data de 31 mai 2017, Curtea a decis să examineze cererea în mod 

prioritar, în conformitate cu Articolul 41 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 

 5.  Reclamanții s-au născut în 1945 şi, respectiv, 1942 și locuiesc la 

Chișinău. 

6.  La 4 martie 2005, reclamanții au gajat unicul lor apartament, încheind 

un contract de ipotecă cu banca C., pentru garantarea unui credit contractat 

de către SRL D.P.. Contractul de gaj, semnat de către solicitanți, a fost, de 

asemenea, înregistrat în registrul cadastral. Termenul limită pentru 

rambursarea creditului fusese stabilit pentru 28 noiembrie 2005. 

7.  La 23 septembrie 2005, a fost semnat un acord suplimentar între 

reclamanți,  SRL D.P. și banca C., înregistrat în registrul cadastral, potrivit 

căruia termenul contractului a fost prelungit până la 19 septembrie 2007. 
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8.  La 27 februarie 2007, suplimentar a fost semnat un alt acord între 

reclamanți, SRL D.P. și banca C., înregistrat în registrul cadastral, care 

prelungea termenul contractului până la 21 septembrie 2009. 

9.  La 21 septembrie 2009, SRL D.P. și banca C. au prelungit contractul 

menționat mai sus până la data de 21 septembrie 2011. Partea contractului ce 

se referea la reclamanți nu a fost semnat de către aceștia și nici nu a fost 

înregistrat în registrul cadastral. 

10.  La 12 mai 2010, banca C. a solicitat executarea gajului în instanţa de 

judecată. La 8 aprilie 2011, prima instanță a respins acțiunea băncii. Aceasta 

a menţionat că reclamanții nu și-au dat acordul privind prelungirea 

contractului până în 2011 și că, prin urmare, nu erau obligați să respecte 

prelungirea contractului din 21 septembrie 2009. 

11.  La 12 septembrie 2012, Curtea de Apel Chișinău a confirmat această 

hotărâre. Judecătorii au constatat că, în conformitate cu jurisprudența Curții 

Supreme de Justiție, prelungirea unui contract de gaj nu este valabilă în lipsa 

acordului scris al părților și înregistrarea gajului în registrul cadastral. În 

opinia acestora, data expirării contractului era, așadar, în ceea ce privește 

reclamanţii, la 21 septembrie 2009, dată indicată în acordul suplimentar din 

27 februarie 2007. 

12.  La 15 mai 2013, Curtea Supremă de Justiție, în lipsa părților, a anulat 

hotărârile instanțelor inferioare, a admis cererea băncii C., a dispus evacuarea 

reclamanților din apartamentul în cauză obligându-i să plătească creditorul 

57.064 lei moldovenești (echivalentul a 3.000 euro (EUR)). În acest caz, 

judecătorii Curții Supreme de Justiție au decis că, în lipsa unui acord din 

partea reclamanților privind prelungirea contractului după 21 septembrie 

2009, relațiile dintre părți au fost reglementate de dispozițiile acordurilor 

contractuale anterioare și că, în consecință, dispozițiile contractuale din 21 

septembrie 2009 au fost aplicabile și reclamanților. 

II.  LEGISLAȚIA ȘI PRACTICA INTERNĂ RELEVANTĂ 

13. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 11 din 9 aprilie 1999 

prevede că, în cazul în care creditorul gajist a modificat, cu acordul 

debitorului gajist, termenul de executare a obligației principale (de exemplu, 

prelungirea perioadei de rambursare a creditului), fără a solicita sau deține 

acordul scris al terțului, de asemenea un debitor gajist, contractul de gaj 

expiră atunci când obligația de bază a fost modificată. 

14.  Pasajele relevante prezentei cauze din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001, 

cu privire la gaj, au următorul cuprins: 

Articolul 4. Tipurile de gaj  

(1) Gajul se constituie asupra unui bun mobil sau imobil (...) 

(2) Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă. 

Articolul 6.  Apariţia şi înregistrarea gajului 
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(...) 

(2)  Gajul este convenţional sau legal. 

(3)  Ipoteca şi gajul bunurilor mobile fără deposedare apar în momentul înscrierii 

lor în registrul respectiv. 

Articolul 7.  Înregistrarea gajului fără deposedare 

Gajul fără deposedare trebuie să fie înregistrat în: 

a) Registrul bunurilor imobile - în cazul ipotecii;  

Articolul 13. Contractul de gaj 

(1) Contractul de gaj se întocmeşte în scris sub sancţiunea nulităţii.  

(...) 

(3)  Forma contractului de modificare sau completare a contractului de gaj trebuie să 

fie similară formei prevăzute pentru contractul de gaj. 

15.  Pasajele relevante acestei cauze din Codul civil din 6 iunie 2002 au 

următorul text: 

« Articolul 495.  Motive pentru rezilierea gajului 

Dreptul de gaj reziliază în următoarele cazuri: 

 (...) 

b)  stingerea obligatiei a carei executare acesta o garanta. 

e)  alte temeiuri prevazute de lege. 

16.  Pasajele relevante acestei cauze ale Legii cu privire la ipotecă nr. 142 

din 26 iunie 2008 au următorul cuprins: 

 
Articolul 11.  Forma şi conţinutul contractului de ipotecă 

(1)  Contractul de ipotecă trebuie întocmit în formă scrisă şi autentificat notarial. 

   (2) Ipoteca trebuie să fie înregistrată în Registrul bunurilor imobile conform 

legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile. 

 (3) Contractul de ipotecă trebuie să conţină următoarele clauze esenţiale: (...) 

b)  acordul expres al debitorului ipotecar privind instituirea ipotecii în favoarea 

creditorului ipotecar; 

Articolul 28.  Temeiuri de încetare a ipotecii 

Ipoteca încetează în cazul: 

f)  expirării termenului contractului de ipotecă;  

(...) 

i)  altor situaţii prevăzute de lege. 
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ÎN DREPT  

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE  

17.  Reclamanții susțin că judecătorii Curții Supreme de Justiție au încălcat 

principiul unui proces echitabil. Ei se plâng de motivarea insuficientă şi 

caracterul contradictoriu al deciziei Curții Supreme de Justiție, în comparaţie 

cu jurisprudența sa bine stabilită în cauze similare. Aceştia invocă Articolul 

6 § 1 din Convenție, care în partea sa relevantă are următorul conținut: 

"Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către 

o instanță (...), care va hotărî (...) asupra drepturilor și obligațiilor sale cu caracter 

civil (...)"  

A.  Cu privire la admisibilitate 

18.  Constatând că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 a) din Convenție și în lipsa altui motiv de inadmisibilitate, 

Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

19.  Reclamanții susțin că au invocat în fața Curții Supreme de Justiție 

faptul că, potrivit jurisprudenței interne, prelungirea unui contract de gaj 

decisă de comun acord între creditorul gajist și debitorul gajist nu este 

valabilă în lipsa acordului scris al terțului, a mandatarului și a înregistrării 

gajului în registrul cadastral. De asemenea, aceștia invocă decizia instanțelor 

naționale în cauza Exim Veneto Banca v. SRL Iralina și SRL Mochiru. 

20. Guvernul susține că plângerile reclamanților sunt în mod vădit 

nefondate. Acesta susține că, şi în lipsa unui acord din partea reclamanților 

cu privire la prelungirea contractului după 21 septembrie 2009, relațiile dintre 

părți au fost reglementate de dispozițiile contractuale anterioare și că, în 

consecință, dispozițiile contractuale din 21 septembrie 2009 au fost aplicabile 

și reclamanților. 

21.  Curtea reamintește că, potrivit jurisprudenței sale constante, instanțele 

naționale trebuie să motiveze deciziile lor (Van de Hurk  v. Olanda, 19 aprilie 

1994, § 61, seria A nr. 288). Domeniul de aplicare al obligației de motivare 

poate varia în funcție de natura deciziei și trebuie analizat în funcție de 

circumstanțele fiecărui caz (Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, § 29, 

seria A nr. 303 A). Dacă Articolul 6 § 1 din Convenție nu poate fi înțeles ca 

o obligaţie pentru instanțe ca să ofere un răspuns detaliat fiecărui argument 

invocat, trebuie totuși să reiasă din decizie că problemele esențiale ale cauzei 
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au fost soluționate (Taxquet împotriva Belgiei [MC], nr. 926/05, § 91, CEDO 

2010). 

22. În plus, Curtea reiterează faptul că Articolul 6 al Convenției nu obligă 

statele contractante să creeze curți de apel sau de casaţie. Cu toate acestea, un 

stat care adoptă jurisdicții de acest fel are obligația de a se asigura că indivizii 

beneficiază de garanțiile fundamentale ale Articolului 6 (a se vedea, printre 

altele, Delcourt v. Belgia, 17 Ianuarie 1970, § 25, seria A nr. 11 și Erfar-Avef 

v. Grecia, nr. 31150/09, § 39, 27 martie 2014). 

23.  În prezenta cauză, Curtea notează că, în 2005, SRL D.P. a încheiat un 

contract de credit cu banca C. și că, printr-un acord adițional la contractul 

menționat, reclamanții și-au gajat apartamentul, garantând obligațiile SRL 

D.P. Apoi constată că, în 2007, acordul suplimentar a fost prelungit până în 

2009 și că, la 21 septembrie 2009, SRL D.P. a prelungit acordul suplimentar 

la contractul de gaj, până în 2011. Aceasta constată de asemenea că 

reclamanții nu și-au dat acceptul pentru această ulterioară prelungire. 

24.  În acest sens, Curtea notează că prima instanţă și Curtea de Apel au 

respins cererile băncii C. pe motiv că, potrivit jurisprudenței interne, 

prelungirea unui contract de gaj nu era valabilă în lipsa acordului scris al 

părților și înregistrarea gajului în registrul cadastral și că, prin urmare, 

contractul a expirat, în ceea ce privește reclamanții, la 21 septembrie 2009, 

data prevăzută de acordul suplimentar din februarie 2007. De asemenea, 

aceasta constată că reclamanții au invocat acest argument în observațiile 

prezentate Curții Supreme de Justiție, făcând trimitere și la jurisprudența 

internă relevantă în această cauză. 

25. Curtea observă că Curtea Supremă de Justiție a anulat deciziile 

instanțelor inferioare și a dispus evacuarea reclamanților din locuințele lor și 

intrarea proprietății în posesia băncii C. Aceasta constată că Curtea Supremă 

de Justiție nu a evaluat nici argumentul cel mai important al reclamanților, 

nici jurisprudența internă relevantă menționată de reclamanți. În opinia 

Curții, argumentul reclamanților a fost relevant și determinant (a se compara 

cu Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, §§ 33-34, 16 iunie 

2015). Dacă Curtea Supremă a considerat-o întemeiată, ar fi trebuit să 

respingă recursul părţii opuse și să accepte deciziile primei instanţe și Curții 

de Apel (a se vedea, mutatis mutandis, Mitrofan împotriva Republicii 

Moldova, nr. 50054/07, §§ 53-54, 15 ianuarie 2013). Curtea notează, de 

asemenea, că Guvernul nu i-a oferit un exemplu de jurisprudență în care 

instanțele naționale au adoptat decizii similare cu decizia Curții Supreme de 

Justiție contestate de către reclamanți și, de asemenea, nu a susținut că această 

inversare a jurisprudenței a fost făcută de Curtea Supremă de Justiție în 

această cauză. 

26.  Aceste elemente sunt suficiente pentru ca Curtea să concluzioneze că 

procedura nu a fost echitabilă și că, în consecință, s-a încălcat Aticolul 6 § 1 

din Convenție. 
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II.  CU PRIVIRE LA ALTE PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI 

27.  Bazându-se pe Articolul 6 al Convenției, reclamanții se plâng că 

Curtea Supremă de Justiție a aplicat în cauza de față, fără a explica motivele, 

o jurisprudență diferită de cea obişnuită. 

28.  Având în vedere prevederile Articolului 6 § 1 din Convenție (a se 

vedea punctele 25-26 de mai sus), Curtea estimează că această cerere urmează 

a fi considerată admisibilă, însă nu consideră necesar examinarea faptului 

daca a avut loc încălcarea acestei prevederi în cauza dată. 

 

 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

29.   Conform Articolului 41 din Convenție,   

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

dacă legislația internă a înaltei părți contractante nu permite decât înlăturarea incompletă a 

consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții vătămate, dacă este cazul, o despăgubire 

echitabilă".    

A.  Prejudiciul 

30.  Reclamanții au pretins 61 283 EUR pentru prejudiciul material pe care 

l-ar fi suferit. Această sumă reprezintă, potrivit lor, valoarea apartamentului 

lor pusă în posesia creditorului ipotecar. 

Aceștia solicită, de asemenea, câte 5 000 EUR pentru prejudiciul moral. 

31. Guvernul consideră că prejudiciul material pretins nu are nicio legătură 

cauzală cu plângerile formulate în fața Curții. În plus, consideră că suma 

solicitată de către reclamanți pentru prejudiciu moral este excesivă și 

neîntemeiată. 

32.  În ceea ce privește cererea privind prejudiciul material, Curtea nu 

poate să speculeze asupra rezultatului procedurii în lipsa deficiențelor pe care 

le-a identificat. Prin urmare, Curtea respinge această cerere. Aceasta 

consideră, având în vedere natura încălcării constatate în temeiul Articolului 

6 § 1 din Convenție, că, în principiu, cel mai potrivit mijloc de remediere a 

acestei încălcări ar fi redeschiderea procedurii (a se vedea, printre altele, 

Gereksar și alții v. Turcia, nr 34764/05 și alții 3, § 75, 1 februarie 2011). În 

această privință, Curtea constată că articolul 449 litera (h) din Codul de 

Procedură Civilă prevede, în mod explicit, că o hotărâre a Curții care constată 

existența unei încălcări a Convenției sau a protocoalelor sale constituie un 

temei pentru redeschiderea procedurilor. Este la discreţia reclamanţilor dacă 

fac uz de acest drept. 

33. Curtea consideră că reclamanții au suferit un prejudiciu moral. 

Judecând echitabil, aceasta consideră rezonabilă acordarea reclamanţilor în 

comun a sumei de 3600 EUR. 
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B.  Costuri și cheltuieli 

33.  Reclamanții au pretins suma de 3 805 EUR pentru costurile și 

cheltuielile pe care le-ar fi suportat în fața instanțelor naționale. Cererea 

acestora este formulată după cum urmează: 3 000 EUR pentru plata către 

creditorul gajist în temeiul hotărârii Curții Supreme de Justiție privind 

cheltuielile de judecată, ce corespunde cuantumului taxei de timbru și a 

onorariilor avocatului părţii adverse și 805 EUR costuri şi cheltuieli pentru a 

fi achitate executorului judecătoresc pentru executarea deciziei respective. 

34.  Reclamanții au pretins, de asemenea, 1 315 EUR pentru costurile și 

cheltuielile pe care le-ar fi suportat în fața Curții. Acestea oferă în susţinerea 

cererii lor o chitanţă care ar justifica plata acestei sume avocatului care i-a 

reprezentat în fața Curții. 

35.  Guvernul contestă sumele solicitate. Acesta susține, în continuare, că 

cheltuielile de reprezentare în fața Curții nu sunt justificate. 

36.  În ceea ce privește cererea privind costurile și cheltuielile în cadrul 

procedurilor naționale, Curtea consideră că nu există niciun motiv să se 

îndepărteze de concluziile expuse la punctul 32 de mai sus. 

37. În ceea ce privește cererea de despăgubire pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții, un reclamant nu poate recupera costurile 

și cheltuielile decât în măsura în care acestea sunt reale, necesare și 

rezonabile. Având în vedere documentele ce i-au fost prezentate și 

jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanților suma 

totală solicitată, și anume 1 315 EUR. 

C.  Dobânzi de întârziere 

38.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE  

 
1.  Declară cererea admisibilă;   

 

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

ceea ce priveşte motivarea insuficientă a decizie Curții Supreme de 

Justiție; 

 

3.  Hotărăște că nu este necesar să se examineze plângerea în temeiul 

Articolului 6 § 1 din Convenție cu privire la existența unei jurisprudențe 

divergente a Curţii Supreme de Justiție; 
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4.  Hotărăște 

a)  că statul pârât trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei luni, 

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda statului pârât, 

la rata aplicabilă la data efectuării transferului: 

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

percepută, pentru prejudiciu moral, 

ii.  1 315 EUR (o mie trei sute cincisprezece euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli;  

b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, urmează să se achite o dobândă de întârziere la sumele de mai sus, 

egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală 

Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, la care se vor adăuga trei 

procente. 

 

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

 

     Redactată în limba franceză, comunicată în scris la 9 aprilie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı Ivana Jelić 

Grefier adjunct                                                                           Președinte   

 


