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SECȚIA A DOUA 

 

 

DECIZIE 

Cererea nr. 14896/07 

Oleg REŞELIAN 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită la 10 

septembrie 2019 într-un Comitet compus din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 30 martie 2007, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

cele prezentate în replică de către reclamant, 

Deliberând, decide următoarele: 

ÎN FAPT 

1. Reclamantul, dl Oleg Reşelian, este un cetățean moldovean născut în 

1963 și locuiește la Chișinău. El a fost reprezentat în fața Curții de către dl 

N. Ciolacu, care locuiește la Chișinău. 

2. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său. 

A. Circumstanțele cauzei 

3. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după 

cum urmează. 
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4. Între septembrie 1984 și decembrie 2000, reclamantul a fost căsătorit 

cu G.R. 

5. La 2 octombrie 1998 reclamantul a vândut un apartament („primul 

apartament”) în Chișinău. 

6. La 21 octombrie 1998, G.R. a cumpărat un alt apartament („al doilea 

apartament”) în Chișinău. 

7. La 17 mai 2004 reclamantul a inițiat o acțiune în instanța de judecată 

împotriva lui G.R. cu privire la partajarea celui de-al doilea apartament, 

considerându-se coproprietar al acestuia. El a invocat, printre altele, că 

suma obținută în urma înstrăinării primului apartament fusese utilizată 

pentru procurarea celui de-al doilea. 

8. Printr-o hotărâre din 23 martie 2006, Judecătoria Botanica a respins 

acțiunea ca fiind neîntemeiată. Instanța a notat că potrivit legislației și 

practicii judiciare, regimul proprietății comune a soților se aplica până în 

momentul încetării reale de către soți a raporturilor familiale. Ea a notat că 

relațiile de familie dintre reclamant  și G.R. încetaseră din 1996. Instanța s-a 

bazat pe declarațiile făcute de către reclamant în cadrul procedurii judiciare 

cu privire la desfacerea căsătoriei. De asemenea, instanța a notat că nu a fost 

prezentată nici o probă în susținerea pretenției reclamantului conform căreia 

regimul proprietății comune în devălmășie se aplica celui de-al doilea 

apartament.  

9. Urmare a apelului și, ulterior, a recursului reclamantului, hotărârea a 

fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău la 3 mai 2006 și de către 

Curtea Supremă de Justiție la 11 octombrie 2006. 

B. Dreptul și practica internă relevante 

10. Articolul 21 din Codul căsătoriei şi familiei din 26 decembrie 1969 în 

vigoare la momentul faptelor prevedea următoarele: 

„Articolul 21. Proprietatea comună devălmaşă a soţilor 

Bunurile, dobândite de soți în timpul căsătoriei, sunt proprietate comună devălmașă 

a lor. (...)” 

11. Pasajele relevante speței din Hotărârea explicativă nr. 10 a Plenului 

Curții Supreme de Justiție din 15 noiembrie 1993 prevăd următoarele: 

„ (...) Proprietatea comună a soţilor [încetează] din momentul încetării reale de către 

soţi a raporturilor familiale şi a administrării comune a gospodăriei, dacă după 

încetarea lor soţii nu au procurat o altă proprietate din mijloace comune. (...) ” 

PLÂNGERILE 

12. Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns că 

deciziile judecătorești pronunțate în cauza sa civilă nu au fost motivate 

suficient. 
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13. Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, el a pretins că, 

prin respingerea acțiunii sale civile, instanțele judecătorești i-au încălcat 

dreptul la respectarea bunurilor sale. 

ÎN DREPT 

A. Cu privire la plângerea formulată în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție 

14. Reclamantul a susținut că instanțele judecătorești naționale care au 

examinat acțiunea sa civilă nu au răspuns argumentelor decisive pentru 

soluționarea cauzei. El s-a plâns că instanțele naționale au ignorat probe 

importante, în special faptul că primul apartament fusese vândut cu câteva 

zile înainte de procurarea celui de-al doilea, ceea ce ar confirma faptul că al 

doilea bun a fost cumpărat de către el și fosta lui soție din bani comuni. 

15. Guvernul a contestat această teză. 

16. Curtea reamintește că, potrivit jurisprudenței sale constante, 

instanțele naționale trebuie să-și motiveze deciziile (a se vedea, e.g., 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. 03-A). Dacă Articolul 6 § 1 

din Convenție nu poate fi înțeles ca o obligație pentru instanțe ca să ofere un 

răspuns detaliat fiecărui argument invocat, trebuie totuși să reiasă din 

decizie că problemele esențiale ale cauzei au fost soluționate (Taxquet v. 

Belgia [MC], nr. 926/05, § 91, CEDO 2010). 

17. În speță, Curtea notează că instanțele naționale au menționat norma 

relevantă, potrivit acestora, pentru a soluționa litigiul și că, aplicând această 

normă, ele au considerat că reclamantul nu reușise să-și argumenteze 

pretențiile (paragrafele 8 și 9 supra). În special, acestea au considerat că 

interesatul nu a prezentat probe care să confirme că în privința celui de-al 

doilea apartament se aplica regimul proprietății comune în devălmășie. Cu 

referire la tăcerea instanțelor naționale în raport cu unele argumente ale 

reclamantului, id est celui cu privire la pretinsa utilizare a banilor obținuți în 

urma vânzării primului apartament pentru cumpărarea celui de-al doilea, 

Curtea notează că aceasta poate fi interpretată rezonabil ca o respingere 

implicită. Ținând cont de aceste raționamente, ea consideră că instanțele 

naționale au răspuns problemelor esențiale ridicate în prezenta cauză (a se 

vedea, a contrario, Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, § 35, 

16 iunie 2015). 

18. Curtea reamintește că ea nu este competentă să se pronunțe cu privire 

la pretinse erori de fapt sau de drept comise de către o instanță internă, cu 

excepția cazului şi în măsura în care acestea au adus atingere drepturilor şi 

libertăților garantate de către Convenție, ci de a verifica dacă o procedură, în 
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ansamblul său, inclusiv modul de prezentare a mijloacelor de probă, a avut 

un caracter echitabil (a se vedea, e.g., Lhermitte v. Belgia [MC], nr. 

34238/09, § 83, CEDO 2016). 

19. În prezenta cauză, ea notează că din materialele cauzei nu rezultă 

faptul că instanțele judecătorești au apreciat în mod arbitrar sau vădit 

nejustificat probele care i-au fost prezentate. Având în vedere 

circumstanțele speței și documentele de care dispune, Curtea nu ar putea 

afirma faptul că concluzia instanțelor naționale, potrivit căreia reclamantul 

nu și-a fundamentat pretențiile sale, poate fi supusă criticelor în lumina 

garanțiilor ce decurg din Articolul 6 § 1 din Convenție. Prin urmare, ea 

consideră că în prezenta cauză procedura a fost echitabilă. 

20. Prin urmare, această plângere este vădit nefondată și trebuie respinsă, 

potrivit Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

B. Cu privire la plângerea formulată în baza Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție 

21. Reclamantul a pretins că a fost privat de proprietatea sa, încălcându-

se astfel garanțiile prevăzute de către Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție. 

22. Guvernul a susținut că nu a avut loc o ingerință în drepturile 

reclamantului garantat de către acest articol. 

23. Curtea notează de la început că prezenta cauză se referă la un litigiu 

patrimonial între particulari. În acest sens, ea reiterează că Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție impune Statului obligația de a lua măsurile 

necesare de a proteja dreptul la respectarea bunurilor, inclusiv în litigii 

dintre particulari sau societăți private, și că aceasta implică în special 

obligația Statului de a prevedea o procedură judiciară cu asigurarea 

garanțiilor procedurale necesare și care să permită instanțelor naționale să 

soluționeze în mod eficient și echitabil orice litigiu între particulari 

(Sovtransavto Holding v. Ucraina, nr. 48553/99, § 96, CEDO 2002-VII, 

Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [MC], nr. 73049/01, § 83, CEDO 2007-I, 

și Kotov v. Rusia [MC], nr. 54522/00, §§ 112 și 114, 3 aprilie 2012). 

24. Cu referire la acest aspect, Curtea observă că procedura inițiată de 

către reclamant s-a desfășurat în mod contradictoriu în fața a trei jurisdicții 

succesive, și că, în special, reclamantul a avut posibilitatea să prezinte 

mijloacele de probă pe care el le considera necesare pentru apărarea 

intereselor sale. În opinia Curții, aceasta demonstrează că garanțiile 

procedurale au fost respectate. În plus, Curtea reiterează constatările sale cu 

referire la Articolul 6 (paragraful 19 supra) și menționează că ea nu observă 

nici un element care i-ar permite să concluzioneze că decizia instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova (de a respinge acțiunea reclamantului 

ca neîntemeiată) a fost arbitrară sau vădit nerezonabilă. 
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25. Prin urmare, Curtea conchide că Statul și-a îndeplinit obligațiile 

pozitive în baza Articolului 1 din Protocolul nr. la Convenție. În consecință, 

această plângere este la fel vădit nefondată și trebuie respinsă, potrivit 

Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 3 octombrie 2019. 

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 


