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În cauza Consocivil S.A. v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Egidijus Kūris, președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secției, 

Deliberând la 12 noiembrie 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

 

PROCEDURA  
 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 25795/07) versus Republica 

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

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”), de către Consocivil S.A. („societatea reclamantă”), la 7 mai 

2007. 

2.  Societatea reclamantă a fost reprezentată de către I. Mandîș, avocat în 

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

către Agentul său, L. Apostol.  

3. Societatea reclamantă s-a plâns de caracterul arbitrar al hotărârilor 

instanțelor judecătorești naționale în privința sa, contrare prevederilor 

Articolului 6 § 1 din Convenție. În contextul Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție, ea a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în 

dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plâns că 

nu a beneficiat de un remediu național eficient în sensul Articolului 13 din 

Convenție. 

4.  La 16 septembrie 2014 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUSMTANȚELE CAUZEI 

5.  Societatea reclamantă, Consocivil S.A., este o societate  pe acțiuni cu 

sediul în Chișinău. 

A. Contextul cauzei 

6. La 3 iulie 1987 și 1 iulie 1993, rămânând proprietar de drept, Primăria 

mun. Chișinău i-a transmis Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 

(în continuare „USEFS”) în administrare economică un teren de 1770 metri 

pătrați pentru construcții. Beneficiarul dreptului de administrare economică 
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poate utiliza bunul, colecta fructele și dispune de acesta în limitele stabilite 

de proprietar sau de lege. 

7. La 20 iunie 2000 USEFS a dat acel teren în locațiune societății F., care 

trebuia să construiască un complex de tenis de 1045 m2, o parcare de 505 m2 

și un vestiar de 218 m2. Contractul încheiat pe o perioadă de douăzeci de ani 

prevedea că lucrările trebuiau efectuate din contul companiei F., iar suma 

investită în acest sens urma să fie dedusă din chirie. De asemenea, contractul 

prevedea că bunul nu putea fi dat în sublocațiune fără acordul USEFS. 

 8.  Din materialele dosarului reiese că în decembrie 2001 USEFS, în 

calitate de beneficiar, și societatea F., în calitate de antreprenor, au semnat un 

proces-verbal de recepție finală a complexului de tenis și a parcării auto. 

B. Înregistrarea dreptului de proprietate al societății reclamante 

asupra complexul sportiv 

9. La 30 octombrie 2000 USEFS și-a dat consimțământul ca Primăria 

municipiului Chișinău să-i dea în locațiune 280 m2 din teren societății 

reclamante, care trebuia să finalizeze construcția vestiarului. 

10.  La 25 ianuarie 2001 Primăria municipiului Chișinău a decis să 

transmită în locațiune acel teren societății reclamante. Acea decizie prevedea 

că respectiva construcție trebuia să fie construită în conformitate cu 

certificatul de urbanism nr. 975 din 5 iulie 2000 și cu autorizația de 

construcție nr. 142/00 din 28 iulie 2000. 

11.  La 5 februarie 2001 societatea reclamantă și Primăria municipiului 

Chișinău au încheiat un contract de locațiune, potrivit căruia prima trebuia să 

construiască un vestiar și să-l folosească. 

12. La 3 martie 2003 Primăria municipiului Chișinău și societatea 

reclamantă au semnat un proces-verbal de recepție finală a lucrărilor efectuate 

la vestiar. În respectivul proces-verbal, acesta a fost denumit „complex 

sportiv”, denumire care a fost utilizată ulterior în toate documentele. 

13. La 31 martie 2003, în baza procesului-verbal de recepție finală și a 

contractului de locațiune din 5 februarie 2001, societatea reclamantă a 

înregistrat dreptul său de proprietate asupra complexul sportiv în Registrul 

bunurilor imobile.  

C. Transmiterea terenului în sublocațiune 

14.  Între timp, printr-un contract din 30 octombrie 2002, societatea F. a 

dat în sublocațiune societății reclamante întregul teren. 

15. În baza contractului menționat, societatea reclamantă a obținut un 

certificat de urbanism (nr. 2807) și o autorizație de construcție (nr. 567) cu 

privire la autorizarea construcției unui acoperiș și a unui depozit pe 

complexul de tenis. Potrivit materialelor cauzei, un certificat de urbanism 
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care conține același număr și aceeași dată cu cel obținut de societatea 

reclamantă a fost emis de către primărie către USEFS. 

16. La o dată nespecificată în dosar, USEFS a solicitat în instanța de 

judecată rezilierea contractului de locațiune încheiat cu societatea F., precum 

și evacuarea acesteia. 

17. Prin hotărârea sa din 27 octombrie 2004, Judecătoria Economică de 

Circumscripție Chișinău a admis acțiunea USEFS, a dispus rezilierea 

contractului de locațiune din 20 iunie 2000, pe motiv că societatea F. ar fi dat 

în sublocațiune bunul cu încălcarea prevederilor contractuale, și a dispus 

evacuarea acesteia. La 27 octombrie 2005 Curtea Supremă de Justiție a 

menținut această hotărâre. 

18. Între timp, prin decizia din 20 mai 2005, Curtea de Apel Chișinău, 

sesizată de către USEFS, a anulat certificatul de urbanism și autorizația de 

construcție eliberată societății reclamante pentru construcția acoperișului și a 

depozitului de pe complexul de tenis, constatând că acestea fuseseră obținute 

în mod ilegal. Prin aceeași decizie, ea a recunoscut valabilitatea certificatului 

de urbanism eliberat USEFS. La 20 iulie 2005 Curtea Supremă de Justiție a 

menținut această decizie. 

D. Evacuarea societății reclamante 

14.  La 31 martie 2006 executorul judecătoresc a inițiat procedura de 

executare a deciziei din 27 octombrie 2005 cu privire la evacuarea societății 

F. La 5 aprilie 2006, constatând că spațiile erau ocupate de societatea 

reclamantă, acesta a dispus suspendarea procedurii de executare. 

15. La 14 aprilie 2006 executorul judecătoresc a reluat procedura de 

executare. El a evacuat societatea reclamantă din complexul sportiv și de pe 

terenul de tenis și a eliberat imobilele de toate bunurile care se aflau acolo. 

Societatea reclamantă a depus o contestație, indicând că ea ocupa spațiile în 

baza dreptului de proprietate înregistrat la 31 martie 2003. Din procesul-

verbal de evacuare reiese că societatea reclamantă nu a răspuns executorului 

judecătoresc la întrebarea unde să depoziteze bunurile evacuate. Prin urmare, 

aceste bunuri au fost remise USEFS pentru păstrare. Aparent societatea 

reclamantă nu ar fi solicitat restituirea acestora. 

 16.  La 22 mai 2006 societatea reclamantă a contestat acțiunile 

executorului judecătoresc în instanța de judecată. Ea a susținut că evacuarea 

sa se produsese în lipsa unui temei legal. În sprijinul acestei teze, ea a 

prezentat un extras cadastral, precum și declarații fiscale, care confirmau 

dreptul de proprietate asupra complexului sportiv și a bunurilor care fuseseră 

evacuate. Ea a precizat că nu fusese parte nici la litigiul care a culminat cu 

decizia din 27 octombrie 2005 nici la procedura de executare 

corespunzătoare.  

17.  La 2 octombrie 2006 Judecătoria Buiucani a respins acțiunea societății 

reclamante. Ea a constatat că contractul de locațiune încheiat între USEFS și 
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societatea F. și contractul de sublocațiune încheiat între compania F. și 

societatea reclamantă fuseseră reziliate și că niciun alt document care să 

confirme dreptul de proprietate al societății reclamante nu fusese prezentat. 

Instanța de judecată nu s-a referit la argumentul invocat de societatea 

reclamantă cu privire la dreptul său de proprietate asupra complexului 

sportiv. Societatea reclamantă a contestat decizia, reiterându-și argumentele 

susținute în fața instanței de fond. 

18. La 28 noiembrie 2006 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 

societății reclamante fără a se pronunța cu referire la argumentele invocate. 

 

E. Radierea dreptului de proprietate al societății reclamante asupra 

complexului sportiv 
 

19. La 4 iunie 2007 USEFS a depus o cerere de chemare în judecată 

împotriva primăriei, a oficiului teritorial cadastral și a societății reclamante. 

Ea a solicitat anularea procesului-verbal de recepție finală din 3 martie 2003, 

radierea dreptului de proprietate al societății reclamante și înregistrarea 

dreptului său de proprietate asupra complexului sportiv. USEFS a argumentat 

că procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor a fost întocmit în baza 

certificatului de urbanism nr. 2807 și a autorizației de construcție nr. 567/02 

și că aceste acte fuseseră anulate de către Curtea Supremă de Justiție la 20 

iulie 2005 (a se vedea paragraful 18 supra). De asemenea, ea a susținut că 

procesul-verbal de recepție finală a fost falsificat de către administratorul 

societății reclamante, care, potrivit ei, a modificat termenul „vestiar” în 

„complex sportiv”. 

20.  În referința sa, societatea reclamantă a solicitat respingerea acțiunii ca 

fiind tardivă și nefondată. În special, acesta a susținut că termenul pentru 

depunere a unui recurs în ordine de contencios administrativ este de treizeci 

de zile. Suplimentar, ea a menționat că termenul de prescripție de trei ani 

prevăzut de dreptul comun expirase în anul 2006. De asemenea, ea a indicat 

că certificatul de urbanism și autorizația de construcție menționate de USEFS 

se refereau la o altă clădire, id est acoperișul și depozitul complexului de tenis, 

și că complexul sportiv fusese construit în baza certificatului de urbanism nr. 

975 și a autorizației de construcție nr. 142/00, documente menționate în 

decizia primăriei din 25 ianuarie 2001 (a se vedea paragraful 10 supra). 

21. La 23 octombrie 2007 Curtea de Apel Chișinău a admis parțial acțiunea 

USEFS. Ea anulat procesul-verbal de recepție finală din 3 martie 2003 și a 

dispus anularea dreptului de proprietate al societății reclamante; a respins 

cererea de recunoaștere a dreptului de proprietate a USEFS asupra 

complexului sportiv pe motiv că aceasta nu prezentase documentele necesare, 

a constatat că înregistrarea dreptului de proprietate al societății reclamante 

fusese viciată, deoarece actele pe care s-au bazat fuseseră anulate. Instanța nu 

s-a pronunțat asupra temeiniciei motivelor invocate de societatea reclamantă. 
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Aceasta din urmă a depus o cerere de recurs în care a reiterat argumentele 

prezentate anterior. 

22.  La 23 ianuarie 2008 Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia 

Curții de Apel Chișinău din 23 octombrie 2007, fără a se pronunța cu referire 

la pretinsa tardivitate a acțiunii sau la existența altui certificat de urbanism și 

a altei autorizații de construcție. 

23.  Procurorul general a înaintat o acțiune în interesele statului. La 23 

octombrie 2008 Judecătoria Economică de Circumscripție a admis această 

acțiune și a recunoscut dreptul de proprietate al USEFS asupra complexului 

sportiv și asupra acoperișul complexului de tenis. 

II. DREPTUL INTERN PERTINENT 

24.  Dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 

februarie 2000, în vigoare la momentul desfășurării evenimentelor, pertinente 

pentru prezenta cauză, prevedeau următoarele: 

 
Articolul 17.  Termenele de adresare în instanța de contencios administrativ  

 

« 1.  Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoașterea 

dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile. 

(...) 

4.  Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripție. 

5.  Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescripție poate 

fi repusă în termen. 

(...) » 

 

25.  Dispozițiile Codului civil din 6 iunie 2002, în vigoare la momentul 

desfășurării evenimentelor, pertinente pentru prezenta cauză, prevedeau 

următoarele : 

 
Articolul 267.  Termenul general de prescripție extinctivă 

« (1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-și apere, pe calea 

intentării unei acțiuni în instanță de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 

(...) » 

 

26.  Dispozițiile Codului de executare din 24 decembrie 2004, în vigoare 

la momentul desfășurării evenimentelor, pertinente pentru prezenta cauză, 

prevedeau următoarele : 

Articolul 72.  Schimbarea modului și ordinii de executare 

« 1.   Dacă există circumstanțe care fac executarea dificilă sau imposibilă, executorul 

judecătoresc sau părțile sânt în drept să depună în instanța de judecată care a eliberat 

documentul executoriu cerere privind schimbarea modului și ordinii de executare a 

hotărârii. 

(...) » 
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Articolul 144. Evacuarea 

« 1. Evacuarea constă în eliberarea spațiului locativ (încăperii), indicat în documentul 

executoriu, de către persoanele nominalizate în acesta împreună cu bunurile care le 

aparțin 

 (...) 

4.   În cazul în care există motive ce împiedică evacuarea, executorul judecătoresc 

amâna evacuarea și înaintează instanței de judecată un demers motivat privind 

suspendarea executării, 

 (...) 

5.  Sânt supuse evacuării silite toate persoanele indicate în documentul executoriu 

împreună cu bunurile care le aparțin sau, dacă evacuarea se efectuează dintr-o încăpere 

nedestinată pentru locuit, împreună cu bunurile aflate în încăpere. 

(...) » 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

27. Societatea reclamantă s-a plâns că instanțele naționale nu au oferit un 

răspuns la solicitările principale pe care le-a invocat în contextul procedurii 

de evacuare și a procedurii de anulare a dreptului său de proprietate. Ea se 

consideră victimă a încălcării dreptului la un proces echitabil și, respectiv, a 

Articolului 6 § 1 din Convenție. Dispozițiile Articolului 6 § 1, relevante 

pentru prezenta cauză, prevăd următoarele: 

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

instanță (...), care va hotărî (...) încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil  

(...) ” 

A. Admisibilitatea 

28.  Guvernul invocă excepția de inadmisibilitate din cauza neepuizării 

căilor de recurs interne. El susține că societatea reclamantă nu a invocat 

tardivitatea acțiunii USEFS în fața Curții de Apel Chișinău, ci a făcut-o abia 

în recursul său în fața Curții Supreme de Justiție, ultima nefiind în drept să-l 

examineze. 

29.  Curtea constată că societatea reclamantă a invocat în fața instanței de 

apel omiterea termenului de prescripție de către USEFS atât în cererea sa, cât 

și în susținerile sale verbale. În consecință, obiecția Guvernului în acest sens 

trebuie respinsă. 

30.  În contextul Articolului 6 § 1 din Convenție, societatea reclamantă se 

plânge și de evacuarea sa din complexul de tenis și încredințarea bunurilor 

sale USEFS pentru păstrare. 

31.  Cu referire la bunurile societății reclamante, Curtea constată că, 

potrivit procesului-verbal de evacuare, executorul judecătoresc a solicitat 

acesteia să-i comunice unde să le depoziteze și că societatea reclamantă nu a 

oferit un răspuns; astfel, el le-a remis USEFS pentru păstrare. La materialele 
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cauzei nu există o dovadă care ar indica faptul că societatea reclamantă a 

solicitat USEFS returnarea acestor bunuri și că aceasta din urmă ar fi refuzat 

să o facă. În consecință, acest capăt de plângere trebuie respins ca fiind în 

mod vădit nefondat, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

32.  De asemenea, societatea reclamantă se plânge de evacuarea sa. Curtea 

constată că la momentul evacuării societatea reclamantă nu era titularul unui 

drept nici asupra complexului de tenis și nici a acoperișului construit acolo. 

Certificatul de urbanism și autorizația de construcție eliberate pentru 

construcția acoperișului și a depozitului au fost anulate pentru că fuseseră 

obținute în mod ilegal (a se vedea paragraful 18 supra). Mai mult, din 

materialele cauzei rezultă că în anul 2001 complexul de tenis a fost predat 

USEFS, în calitate de beneficiar, de către compania F. (a se vedea paragraful 

8 supra). În consecință, acest capăt de plângere trebuie respins ca fiind în mod 

vădit nefondat, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

33.  Constatând că restul plângerii nu este în mod vădit nefondat în sensul 

Articolului 35 § 3 a) din Convenție și că plângerea nu este inadmisibilă din 

vreun alt motiv, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

34.  Societatea reclamantă a susținut că instanțele judecătorești naționale 

au admis acțiunea înaintată împotriva sa fără a ține cont de caracterul tardiv 

al acesteia și că i-au anulat dreptul de proprietate fără a oferi motive în acest 

sens. Ea a mai menționat că, în contextul procedurii de evacuare din 

complexul sportiv, instanța nu a răspuns la argumentele invocate, pe de o 

parte, cu privire la dreptul său de proprietate asupra bunului și, pe de altă 

parte, cu referire la faptul că nu ea era compania vizată în titlul executoriu cu 

privire la evacuare. 

35.  Guvernul nu a fost de acord cu acest argument și a susținut că 

societatea reclamantă își înregistrase dreptul de proprietate, prezentând  

anumite acte care au fost ulterior anulate printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă. El nu a prezentat comentarii cu referire la procedura de evacuare.  

36.  Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale constante, instanțele 

naționale trebuie să-și motiveze deciziile (a se vedea 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 (a se vedea 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 obligație pentru instanțe să ofere un răspuns detaliat pentru 

fiecare argument invocat, din decizie trebuie totuși să reiasă că problemele 

esențiale ale cauzei au fost soluționate (a se vedea Taxquet v. Belgia [MC], 

nr. 926/05, § 91, CEDO 2010). 

37.  De asemenea, Curtea reiterează că respectarea cerințelor cu privire la 

admisibilitate pentru executarea actelor procedurale constituie un aspect 
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important al dreptului la un proces echitabil (a se vedea Dacia S.R.L. v. 

Moldova, nr. 3052/04, § 75, 18 martie 2008). 

38.  În prezenta cauză, ea constată că la 3 martie 2003 Primăria 

municipiului Chișinău și societatea reclamantă au semnat un proces-verbal de 

recepție finală a lucrărilor la complexul sportiv și că, la 31 martie 2003, 

societatea reclamantă a înregistrat dreptul său de proprietate în Registrul 

bunurilor imobile. La 4 iunie 2007 USEFS a depus o cerere de chemare în 

judecată, id est după mai mult de patru ani, fără a solicita repunerea în termen. 

39.  În continuare, Curtea notează că legislația prevedea o perioadă de 

treizeci de zile pentru exercitarea unei căi de atac împotriva unui act 

administrativ și că termenul de prescripție extinctivă prevăzut de dreptul 

comun constituie trei ani (paragrafele 29 și 30 supra). De asemenea, ea 

constată că, în referințele prezentate în fața Curții de Apel Chișinău și a Curții 

Supreme de Justiție, societatea reclamantă a menționat în mod clar și ferm 

omiterea termenului de prescripție pentru înaintarea acțiunii. 

40.  Curtea notează că, în prezenta cauză, temeiul cu privire la omiterea 

termenului de prescripție a acțiunii era relevant și decisiv. În cazul în care 

argumentul ar fi fost considerat întemeiat, acțiunea urma să fie respinsă. Cu 

toate acestea, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție au eșuat 

să se refere la acest argument și, în lipsa unui argument explicit din partea 

acestora, este imposibil de apreciat dacă aceste instanțe pur și simplu au 

ignorat argumentul invocat sau dacă ele au vrut să-l respingă și – în această 

din urmă ipoteză – care ar fi fost motivele respingerii (Ruiz Torija v. Spania, 

9 decembrie 1994, § 30, seria A nr. 303-A, și Lebedinschi v. Republica 

Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015). 

41.  De asemenea, Curtea menționează că instanțele naționale au anulat 

dreptul de proprietate al societății reclamante, în special pe motiv că acest 

drept fusese înregistrat în baza unor acte anulate ulterior printr-o hotărâre 

judecătorească. Atât Curtea de Apel Chișinău, cât și Curtea Supremă de 

Justiție nu au examinat argumentul societății reclamante potrivit căruia actele 

respective se refereau la un alt bun. 

42.  Cu referire la procedura de evacuare, Curtea notează că, la data 

evacuării, societatea reclamantă era proprietarul complexului sportiv (a se 

vedea paragraful 13 supra). În continuare, ea constată că societatea 

reclamantă s-a opus procedurii de evacuare, invocând dreptului său de 

proprietate asupra acelui complex și formulând acest motiv într-un mod clar 

și concret, și că ea a prezentat în calitate de probă un certificat oficial. 

43.  De asemenea, Curtea constată că, în conformitate cu articolul 144 din 

Codul de executare, sunt supuse evacuării silite doar persoanele și bunurile 

indicate în documentul executoriu. Cu toate acestea, titlul executoriu cu 

privire la evacuare se referea la o altă companie și legislația națională oferea 

dreptul executorului judecătoresc să solicite instanței de judecată suspendarea 

procedurii de executare și modificarea modului de executare. 
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44.  Curtea constată că argumentul invocat de către societatea reclamantă 

cu privire la dreptul său de proprietate era pertinent și necesita un răspuns 

concret și explicit. Cu toate acestea, instanțele naționale și-au motivat 

deciziile, constatând că contractele de locațiune și sublocațiune cu privire la 

terenul respectiv fuseseră reziliate, și nu s-au referit la argumentele prezentate 

de către societatea reclamantă. 

45.  Din raționamentele supra, Curtea constată că procedurile referitoare 

la anularea dreptului de proprietate al societății reclamante și evacuarea 

acesteia din complexul sportiv nu au fost echitabile și, prin urmare, a avut loc 

o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 DIN CONVENȚIE 

46.  Societatea reclamantă consideră că anularea dreptului său de 

proprietate și evacuarea sa din complexul sportiv a generat încălcarea 

dreptului la respectarea bunurilor sale. Ea invocă Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție. Pasajul relevant pentru prezenta cauză din acest articol 

prevede următoarele: 

„ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor 

sale 

 (...) ” 

47.  Ținând cont de constatările cu referire la Articolul 6 § 1 din Convenție 

(a se vedea paragrafele 39-50 supra), Curtea nu poate specula care ar fi fost 

rezultatul examinării cauzei, dacă exigențele dreptului la un proces echitabil 

ar fi fost respectate în fața instanțelor naționale. 

48.  În consecință, ea consideră că nu este necesar să se pronunțe cu privire 

la temeinicia plângerii în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

(a se vedea Vlasia Grigore Vasilescu v. România, nr. 60868/00, §§ 50 și 51, 

8 iunie 2006). 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

49.  De asemenea, societatea reclamantă se plânge că ea nu a beneficiat de 

un remediu intern eficient. Ea invocă Articolul 13 din Convenție. 

50.  Ținând cont de concluziile sale în contextul Articolului 6 § 1 din 

Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să examineze dacă în prezenta 

cauză a avut loc o încălcarea Articolului 13 din Convenție (a se vedea, printre 

altele, Popov v. Republica Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, § 55, 6 decembrie 

2005, și Iurii v. Republica Moldova, nr. 24446/09, § 25, 13 decembrie 2016). 

IV. APLICAREA ARTICOLUL 41 DIN CONVENȚIE 

51.  Articolul 41 din Convenție prevede: 
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„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

52.  În particular, societatea reclamantă solicită restituirea complexului 

sportiv și a acoperișului complexului de tenis. În caz de nereturnare, ea a 

solicitat suma de 1573650 de euro (EUR), care corespunde valorii atribuite 

acestor bunuri în baza unui raport de evaluare din 2 martie 2015. De 

asemenea, ea solicită 854110,10 EUR în calitate de despăgubire pentru 

valoarea bunurilor predate USEFS pentru păstrare la data evacuării, venitul 

ratat și dobânda de întârziere. În cele din urmă, ea solicită 137000 EUR pentru 

prejudiciul moral suportat. 

53.  Guvernul consideră că sumele solicitate sunt excesive. El susține că 

nu există nicio legătură de cauzalitate dintre prejudiciul material solicitat și 

încălcarea constatată. 

54.  Curtea nu poate specula care ar fi fost rezultatul procedurii interne 

dacă încălcarea nu ar fi avut loc (a se vedea Hirvisaari v. Finlanda, nr. 

49684/99, § 37, 27 septembrie 2001). În consecință, ea respinge pretenția 

înaintată pentru prejudiciul material. În acest sens, Curtea notează că atunci 

când ea constată o încălcare a drepturilor unui reclamant, ca în prezenta 

cauză, acesta din urmă poate obține revizuirea cauzei sale la nivel național, 

în baza articolului 449 lit. h) din Codul de procedură civilă (a se vedea 

Nichifor v. Republica Moldova, nr. 52205/10, § 38, 20 septembrie 2016). Pe 

de altă parte, ea consideră necesar să-i acorde societății reclamante 2000 EUR 

pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

55.  Societatea reclamantă solicită 7989 EUR pentru cheltuielile de 

judecată suportate în cadrul procedurilor în fața instanțelor naționale și 9330 

EUR pentru cheltuielile suportate pentru depunerea cererii în fața Curții. De 

asemenea, ea solicită 343 EUR pentru cheltuieli de traducere și 484 EUR 

pentru cheltuieli de întocmire a raportului de evaluare a proprietății și 

serviciile de audit. 

56. Guvernul contestă aceste pretenții. 

57. Potrivit jurisprudenței Curții, reclamantul are dreptul la rambursarea 

costurilor și cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea au 

fost suportate realmente  în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil (a 

se vedea Konstantin Markin v. Rusia [MC], nr. 30078/06, § 171, 22 martie 

2012). În prezenta cauză, ținând cont de documentele aflate în posesia sa și 

complexitatea cauzei, Curtea consideră rezonabil să acorde societății 

reclamante suma de 1700 EUR. 
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C. Dobânzile de întârziere 

58.  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 cu referire la plângerile formulate în baza 

Articolului 6 § 1 din Convenție cu privire la evacuarea societății 

reclamante și la anularea dreptului de proprietate a acesteia asupra 

complexului sportiv, iar restul cererii inadmisibil; 

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

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerilor formulate în baza 

Articolului 13 din Convenție și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

4. Constată 

(a) că Statul reclamat trebuie să-i achite societății reclamante, în termen 

de trei luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în 

moneda națională a Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului; 

(i) 2000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care ar putea fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1700 EUR (una mie șapte sute de euro), plus orice taxă care ar 

putea fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

(b)  că la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 3 decembrie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris  

 Grefier adjunct Președinte 


