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HOTĂRÂREA MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI DIN MIHALASA v. 

REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Mitropolia Basarabiei și Parohia Nașterea Maicii Domnului din Mihalasa 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 10 septembrie 2019 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată.  

 
PROCEDURA 
 

1. Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 65637/10), depusă la Curte versus 
Republica Moldova în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), de către Mitropolia 
Basarabiei (Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor) (prima reclamantă) și 
Parohia Nașterea Maicii Domnului din Mihalașa) (a doua reclamantă), la 19 
octombrie 2010. 

2. Reclamanții au fost reprezentați în fața Curții de către dl A. Postică, avocat în 
Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 
Agenții guvernamentali, dl V. Grosu și, ulterior, dl L. Apostol. 

3. Reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 și al Articolului 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenție din cauza casării ilegale a hotărârii judecătorești definitive în 
favoarea acestora. 

4. La 13 ianuarie 2011 cererea a fost comunicată Guvernului. 
5. Guvernul a fost împotriva examinării cererii de către un Comitet. După 

examinarea obiecției Guvernului, Curtea o respinge. 
 

ÎN FAPT 
 
I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 
6. Prima reclamantă, Mitropolia Basarabiei, este o biserică ortodoxă autonomă 

locală, sub jurisdicția Patriarhiei din București, cu sediul în Chișinău. A doua 
reclamantă, Parohia Nașterea Maicii Domnului este o parohie ortodoxă română din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei cu sediul în satul Mihalașa, raionul Telenești.  

7. La 20 octombrie 2005 a doua reclamantă a depus o acțiune în cadrul unei 
proceduri necontencioase (procedură specială) cu privire la recunoașterea dreptului 
de proprietate asupra unui teren cu suprafața de 0,30 ha, situat în Mihalașa, pentru 
a finaliza construcția unei biserici. 

8. Prin hotărârea sa din 20 octombrie 2005, Judecătoria Telenești a admis 
acțiunea. Instanța a dispus recunoașterea dreptului de proprietate a primei 
reclamante asupra terenului revendicat. Hotărârea nu a fost contestată și a devenit 
irevocabilă la 4 noiembrie 2005. Potrivit reclamanților, Legea nr. 979 din 24 martie 
1992 privind cultele, în vigoare în perioada de referință, nu fusese explicită în 
privința dreptului de proprietate a primei reclamante, în calitate de cult, și pentru 
cea de-a doua reclamantă, ca membru al cultului respectiv. 
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9. La 6 februarie 2006 terenul a fost înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial 
Telenești sub numărul 8501230080. La 24 februarie 2006 Consiliul local Telenești a 
eliberat un titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren pe numele primei 
reclamante. La 21 martie 2006 a doua reclamantă a obținut un certificat de urbanism, 
pentru construcția bisericii. 

10. La 25 august 2009 preotul V.A. din cadrul parohiei „Adormirea Maicii 
Domnului” din Mihalașa și alți 259 de enoriași, credincioși ai Bisericii Ortodoxe din 
Moldova (Biserica Ortodoxă de pe lângă Patriarhia Moscovei), au acționat în 
judecată Primăria Telenești și Parohia Nașterea Maicii Domnului din Mihalașa și au 
solicitat anularea titlului menționat și recunoașterea dreptului de proprietate al 
acestora. Prin încheierea sa din 25 septembrie 2009, Judecătoria Telenești a dispus 
scoaterea cererii de pe rol din cauza nerespectării sesizării prealabile a primăriei. În 
aceeași zi, V.A. a sesizat Primăria Telenești cu o cerere prealabilă. 

11. Prin scrisoarea din 19 octombrie 2009, Primăria Telenești a informat preotul 
V.A. ca terenul în litigiu fusese în proprietatea Mitropoliei Basarabiei, în baza 
hotărârii Judecătoriei Telenești din 20 octombrie 2005, și că primăria nu avea 
competență de a reexamina decizia. 

12. La 18 noiembrie 2009 V.A., în numele parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, 
a depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii din 20 octombrie 2005. El a pretins 
că drepturile lor ar fi fost afectate în urma adoptării hotărârii respective și că ei nu 
fuseseră antrenați în proces. El a susținut că făcuse cunoștință cu această hotărâre în 
2009, fără a specifica data exactă. 

13. Prin hotărârea sa din 22 ianuarie 2010, Judecătoria Telenești a declarat 
inadmisibilă cererea de revizuire, invocând lipsa motivelor de revizuire, în 
conformitate cu articolul 449 din Codul de procedură civilă. Instanța a reținut că 
admiterea cererii ar fi constituit o încălcare a principiului securității raporturilor 
juridice și a Articolului 6 din Convenție. V.A. a contestat cu recurs prin reiterarea 
argumentelor invocate în cererea inițială. În referința sa, a doua reclamantă a 
invocat lipsa temeiurilor pentru revizuire și tardivitatea cererii de revizuire. 

14. La 20 aprilie 2010, în baza articolului 449 lit. (b) și (c) din Codul de procedură 
civilă, Curtea de Apel Bălți a admis recursul depus de către V.A., a casat hotărârea 
din 20 octombrie 2005 și a dispus reexaminarea cauzei. Ea a relevat apariția unor 
circumstanțe esențiale în cauza dată. 

15. Curtea de Apel a făcut referire la certificatul nr. 421 din 7 iunie 2002 
prezentat de către V.A. în cadrul audierii, care atesta înregistrarea parohiei 
„Adormirea Maicii Domnului”, parte componentă a Mitropoliei Moldovei. Certificatul 
respectiv purta ștampila Oficiului Cadastral Teritorial Telenești, care atesta 
înregistrarea parohiei „Adormirea Maicii Domnului” cu numărul 8901233028. Curtea 
de Apel Bălți a constatat că certificatul respectiv demonstra că proprietarul terenului 
în litigiu fusese parohia „Adormirea Maicii Domnului”. Instanța a reținut că această 
probă nu ar fi putut fi prezentată în fața instanțelor, deoarece V.A. nu a participat la 
procesul inițial. În cele din urmă, Curtea de Apel Bălți a reținut că termenul legal de 
trei luni, necesar pentru depunerea cererii de revizuire, fusese respectat de către V.A. 
de vreme ce el a aflat despre hotărârea din 20 octombrie 2005 abia în octombrie 
2009. Nu s-a făcut nicio referire la faptul că hotărârea respectivă fusese înregistrată 
la Oficiul Cadastral Teritorial Telenești la 6 februarie 2006 (a se vedea § 9 supra). 

16. După examinarea cauzei, printr-o încheiere din 28 septembrie 2010, 
Judecătoria Telenești a încetat procedura intentată în baza acțiunii formulate de cea 
de-a doua reclamantă, pe motiv că litigiul trebuia examinat în cadrul unei proceduri 
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contencioase. La 11 octombrie 2010 încheierea respectivă a fost contestată la Curtea 
de Apel Bălți, însă rezultatul nu este cunoscut.  

 
 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 
 

17. Pasajele Codului de procedură civilă în vigoare la momentul circumstanțelor, 
relevante pentru prezenta cauză, prevedeau următoarele:       

  
 Articolul 447. Persoanele care sunt în drept să depună cerere de revizuire 

a) părțile și alți participanți la proces; 
b) persoanele care nu au participat la proces, dar care sunt lezate în drepturi prin 

hotărârea, încheierea sau decizia judecătorească; 
c)  Procurorul General, în cazurile prevăzute la art.449 lit. g), la propunerea Agentului 

guvernamental. 
  
 Articolul 449. Temeiurile declarării revizuirii 
 Revizuirea se declară în cazul în care: 

a) s-a constatat, prin sentință penală irevocabilă, că unul dintre participanții la proces 
sau unul dintre judecători a comis o infracțiune în legătură cu judecarea pricinii; 

b) au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale pricinii care nu au 
fost și nu au putut fi cunoscute petiționarului anterior; 

c)  după emiterea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reținute 
de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanței într-o 
împrejurare ce nu depinde de voința participantului la proces; 

d) prin sentință penală irevocabilă, au fost declarate mincinoase depozițiile martorului, 
fals raportul de expertiză (…) ori falsă proba materială în al căror temei s-a emis 
hotărârea; 

e) s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentința sau decizia instanței judecătorești 
sau hotărârea ori decizia unui alt organ care au servit drept temei pentru emiterea 
hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere; 

f) a fost aplicată o lege declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională; 
g) Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Agentul guvernamental, sau Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a inițiat o procedură amiabilă într-o cauză pendinte 
împotriva Republicii Moldova (…) 

h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau 
libertăților fundamentale (…)” 
 

18. Potrivit articolului 450 din Codul de procedură civilă, termenul general de 
depunere a unei cereri de revizuire este de trei luni din ziua când persoana 
interesată a luat cunoștință de circumstanțele care justifică revizuirea. 

19. Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 14 din 3 octombrie 2005 cu 
privire la examinarea cauzelor în ordine de revizuire (în vigoare la momentul 
producerii faptelor) prevedea, printre altele, că circumstanțele sau faptele noi, ca 
temei pentru revizuirea unui proces, trebuie să fie confirmate prin probe pertinente 
și trebuie să fie de o importanță esențială pentru soluționarea cauzei. 
 
 
ÎN DREPT 

 
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 
DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 
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20. Reclamantele au susținut că reexaminarea hotărârii judecătorești definitive 
în favoarea acestora a încălcat principiul securității raporturilor juridice și dreptul lor 
la respectarea proprietății. Prin urmare, ele invocă încălcarea Articolului 6 § 1 din 
Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Pasajele relevante ale 
acestor articole prevăd următoarele: 
 

Articolul 6 § 1 din Convenție 
„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (…) de către o instanță 
(…) care va hotărî (…) asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil (…)”. 
 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale (…)” 

 
A. Admisibilitatea 
 
21. Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu există vreun alt motiv de 
inadmisibilitate. Prin urmare, Curtea o declară admisibilă. 

 
B. În fond  

 
22. Reclamantele se plâng de admiterea de către Curtea de Apel Bălți a cererii 

de revizuire și de anularea hotărârii judecătorești definitive în favoarea primei 
reclamante. Reclamantele au susținut că cererea de revizuire fusese utilizată ca un 
recurs deghizat. Acestea au pretins că V.A. cunoștea, sau cel puțin a trebuit să 
cunoască, despre hotărârea judecătorească din 20 octombrie 2005 cu mult înainte 
de depunerea cererii de revizuire, deoarece hotărârea respectivă fusese înregistrată 
la 6 februarie 2006 în Registrul bunurilor imobile, devenind astfel opozabil tuturor, 
inclusiv pentru V.A. De asemenea, certificatul prezentat pentru admiterea cererii de 
revizuire nu constituie o circumstanță sau un fapt nou, în sensul articolului 449 lit. b) 
și c) din Codul de procedură civilă, deoarece se referă la o altă proprietate.  

23. Guvernul a respins aceste alegații. Fără a contesta că certificatul nr. 421 
avea un alt număr cadastral decât bunul în litigiu și că hotărârea fusese înregistrată 
în Registrul bunurilor imobile, el consideră că revizuirea a avut scopul de a corecta o 
eroare judiciară. 

24. Principiile generale cu privire la preeminența dreptului și principiul 
securității raporturilor juridice au fost deja statuate de către Curte în jurisprudența 
sa (a se vedea Popov v. Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, § § 44-48, 6 decembrie 2005 și 
Oferta Plus SRL v. Republica Moldova, nr. 14385/04, §§ 97-98, 19 decembrie 2006). 
De asemenea, Curtea reamintește că deciziile de redeschidere a unui proces trebuie 
să respecte dispozițiile interne pertinente și că folosirea necorespunzătoare a unei 
astfel de proceduri poate fi contrară Convenției. 

25. În prezenta cauză, Curtea notează că reclamantele beneficiau de o hotărâre 
definitivă în favoarea primei reclamante din 20 octombrie 2005, care a fost anulată 
în urma admiterii cererii de revizuire depusă de către V.A. Cererea de revizuire a fost 
depusă la 18 noiembrie 2009, revizuentul susținând că drepturile sale fuseseră 
afectate în urma adoptării hotărârii respective și că el nu fusese atras în proces. Cu 
toate acestea, Curtea reține că legislația națională, la momentul respectiv, nu a 
oferit un astfel de temei de revizuire (a se vedea § 17 supra). Din conținutul cererii 
de revizuire nu rezultă că fusese invocat un alt motiv. Mai mult, Judecătoria 
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Telenești a respins cererea de revizuire pe motiv că ea nu conținea niciun motiv 
prevăzut de articolul 449 din Codul de procedură civilă. 

26. În continuare, Curtea notează că decizia Curții de Apel Bălți din 20 aprilie 
2010 a reținut ca temei de revizuire certificatul nr. 421 din 7 iunie 2002, care atestă 
înregistrarea parohiei „Adormirea Maicii Domnului” ca membru al Bisericii Ortodoxe 
din Moldova și care avea aplicată ștampila de înregistrare la cadastru cu numărul 
8901233028. Curtea de Apel Bălți a considerat că acest certificat confirma dreptul de 
proprietate al parohiei „Adormirea Maicii Domnului” cu privire la terenul în litigiu și 
constituia, prin urmare, o nouă circumstanță care justifica revizuirea cauzei (a se 
vedea § 15 supra).  

27. Curtea reține că, potrivit legislației și practicii naționale, rezultă că doar 
circumstanțele noi care sunt de o importanță esențială pentru caz pot justifica 
revizuirea procesului (a se vedea § 19 supra). Certificatul prezentat ca un fapt nou în 
cazul de față, aparent, se referă la o altă proprietate imobiliară, deoarece are un alt 
număr cadastral decât terenul în litigiu (a se vedea § 9 și 15 supra). Totodată, decizia 
Curții de Apel Bălți nu conține nicio explicație în acest sens și nu conține informații cu 
privire la relevanța și importanța acestei „circumstanțe noi” pentru soluționarea 
cauzei. Prin urmare, Curtea nu poate reține că certificatul respectiv fusese o nouă 
probă autentică, care ar fi avut o importanță esențială pentru soluționarea cauzei.  

28. În cele din urmă, Curtea reține că Curtea de Apel Bălți a considerat că 
termenului de trei luni pentru depunerea cererii de revizuire fusese respectat, 
deoarece V.A. ar fi aflat despre hotărârea în litigiu abia în octombrie 2009. Cu toate 
acestea, Curtea constată că această hotărâre a fost înregistrată la 6 februarie 2006 în 
Registrul bunurilor imobile (a se vedea § 9 supra). Decizia Curții de Apel nu conține 
nicio informație cu privire la imposibilitatea lui V.A. și a parohiei „Adormirea Maicii 
Domnului” de a consulta registrul, în pofida invocării exprese a acestui argument de 
către a doua reclamantă (a se vedea mutatis mutandis, Popov v. Moldova (nr. 2), nr. 
19960/04, § 50, 6 decembrie 2005).  

29. Ținând cont de circumstanțele cauzei și argumentele prezentate de către 
părți, Curtea consideră că procedura de revizuire în prezenta cauză a constituit un 
„apel deghizat”, scopul căruia fusese de a obține o nouă examinare a cauzei, și nu o 
revizuire veritabilă, în modul reglementat de normele pertinente ale Codului de 
procedură civilă (a se vedea mutatis mutandis, Jomiru și Crețu v. Republica Moldova, 
nr. 28430/06, § 35, 17 aprilie 2012). 

30. Prin urmare, a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a 
Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din cauza anulării hotărârii 
judecătorești definitive din 20 octombrie 2005. 
 
II. ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI 
 

31. De asemenea, prima reclamantă s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din 
Convenție, invocând că ea nu a fost implicată în procedura de revizuire. 

32. Curtea reține că cea de-a doua reclamantă, parte componentă a primei 
reclamante, a participat în cadrul procesului de revizuire. 

33. În aceste circumstanțe și ținând cont de actele aflate în posesia sa, Curtea 
constată că această plângere este vădit nefondată și o respinge în baza Articolul 35 
§§ 3 a) și 4 din Convenție.     
 
III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
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34. Potrivit Articolului 41 din Convenție, 

“În cazul în care 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 

 
35. Reclamantele nu au solicitat nicio sumă pentru prejudiciul material. Prima 

reclamantă, Mitropolia Basarabiei a pretins 2000 euro pentru prejudiciul moral 
suferit. A doua reclamantă, Parohia Nașterea Maicii Domnului a pretins 4000 euro 
pentru același prejudiciu.  

36. Guvernul a contestat sumele pretinse.  
37. Curtea consideră rezonabil să le acorde reclamantelor în comun suma de 

2000 euro pentru prejudiciul moral.  
 

B. Costuri și cheltuieli 
 

38. De asemenea, reclamantele au solicitat 1760 euro pentru costurile și 
cheltuielile suportate în fața Curții. Ele au prezentat contractul de asistență juridică și 
un raport detaliat al orelor de lucru, semnat de către avocatul acestora.   

39. Guvernul a susținut că suma pretinsă este excesivă.  
40. Ținând cont de documentele de care dispune, precum și de jurisprudența sa, 

Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantelor 1760 euro pentru costuri și 
cheltuieli. 

 
C. Dobânzile de întârziere 

 
41. 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 privire la plângerile în baza Articolului 6 § 1 din 
Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a casării 
hotărârii judecătorești definitive, și restul cererii inadmisibilă; 

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

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 
 

3. Hotărăște 
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(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantelor, în decurs de trei luni, 
următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda națională a statului 
reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 2000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 
prejudiciul moral; 
(ii) 1760 EUR (una mie șapte sute de euro), plus orice taxă care poate 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; 
 
4. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

 
Redactată în limba franceză și notificată în scris la 1 octombrie 2019, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 
 
 
 

Hasan Bakırcı                       Egidijus Kūris 
       Grefier adjunct                        Președinte 

 


