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În cauza Arzamazova v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Valeriu Grițco, 

 Egidijus Kūris, 

 Darian Pavli, 

 Saadet Yüksel, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Ținând cont de: 

cererea (nr. 38639/14) versus Republica Moldova depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale („Convenția”) de către o cetățeană australiană și moldoveană, 

dna Elena Arzamazova („reclamanta”), la 3 mai 2014; 

decizia de a comunica cererea reclamantei Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând la 23 iunie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la anularea, aparent cu omiterea termenului de 

prescripție, a contractului prin care reclamanta cumpărase o construcție de la 

autoritățile locale, din motive neimputabile acesteia, și la neoferirea 

despăgubirilor pentru lucrările de renovare a acelei construcții. 

ÎN FAPT 

2. Reclamanta s-a născut în anul 1950 și locuiește în Queensland, 

Australia. Ea a fost reprezentată de dl V. Gribincea, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari.  

4. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi expuse după cum 

urmează. 

5.  La 16 martie 2004, Consiliul sătesc Pojăreni a decis să scoată la vânzare 

o construcție cu o suprafață de 400 metri pătrați („construcția”), folosită 

anterior pentru festivitățile din localitate (casa de cultură). Motivul pentru 

vânzare era gradul înalt de deteriorare a construcției și lipsa resurselor 

disponibile pentru repararea acesteia. Construcția a fost parțial distrusă de 

foc, îi lipseau ferestrele și ușile, acoperișul era afectat și nu funcționa 

electricitatea, căldura sau aprovizionarea cu apă. Pentru a face posibilă 

vânzarea, consiliul local a decis să modifice destinația construcției, id est 
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dintr-o construcție destinată festivităților localității la o simplă construcție. O 

licitație a fost organizată, însă deoarece nimeni nu era interesat de participare, 

consiliul local a decis să vândă construcția oricărei persoane interesate, o 

posibilitate prevăzută de legislație într-o asemenea situație. În urma 

negocierilor directe cu reclamanta, s-a convenit vânzarea construcției la 

prețul de 49,000 lei moldovenești (echivalentul a aproximativ 3,474 euro 

(EUR)). 

6.  La 28 aprilie 2004 un contract dintre reclamantă și primarul satului 

Pojăreni a fost semnat în fața unui notar public. În următoarea zi contractul a 

fost înregistrat la oficiul cadastral local. La 16 decembrie 2004, în urma 

solicitării Consiliului sătesc Pojăreni, Consiliul raional Ialoveni a adoptat o 

decizie de validare a vânzării construcției către reclamantă. 

7.  În anii 2004 și 2005 reclamanta a renovat și a modificat construcția, 

după ce primise toate autorizațiile necesare pentru efectuarea lucrărilor, din 

partea Consiliului sătesc Pojăreni. Guvernul a contestat faptul că reclamanta 

dispunea de toate autorizațiile necesare. Suprafața construcției a fost extinsă 

până la 461 metri pătrați. După finalizarea lucrărilor, o parte a construcției a 

fost utilizată drept locuință a familiei reclamantei, în timp ce restul 

construcției a fost utilizată pentru diferite afaceri. De asemenea, în 2004 

reclamanta a cumpărat de la autoritățile locale pământul aferent construcției 

și a efectuat lucrări pentru valorificarea acestuia. Conform unui raport de 

expertiză, reclamanta a investit 2,144,254 lei (echivalentul a EUR 126,132 la 

acel moment) pentru lucrările de renovare. 

8.  La 15 iunie 2007 Procuratura a solicitat noului Consiliu sătesc Pojăreni 

să-și anuleze decizia din 16 martie 2004 și contractul din 28 aprilie 2004 

dintre localitate și reclamantă. Procurorul a indicat că valoarea inițială a 

construcției, în modul indicat în Registrul bunurilor imobile, era de 533,889 

lei. Valoarea construcției la data vânzării era de 52,011 lei moldovenești, în 

timp ce Consiliul Local a vândut-o la prețul de 49,000 lei moldovenești fără 

să desfășoare o licitație, în conformitate cu prevederile legale. 

9.  La 2 iulie 2007 Consiliul sătesc Pojăreni a anulat decizia sa din 16 

martie 2004 și decizia primarului din 28 aprilie 2004 de a încheia un contract 

de vânzare-cumpărare cu reclamanta.  

10.  La 31 iulie 2007 procuratura a acționat Consiliul sătesc Pojăreni și 

reclamanta în judecată cu scopul de a anula contractual de vânzare-cumpărare 

din 28 aprilie 2004. În acțiunea sa, procuratura a susținut că respectiva 

construcție fusese vândută fără desfășurarea unei licitații și că suma plătită de 

către reclamantă fusese inferioară valorii inițiale indicată în Registrul 

bunurilor imobile, care era de peste 500,000 de lei. Procuratura nu a urmărit 

anularea contractului de vânzare-cumpărare a terenului. 

11.  Reclamanta a depus o cerere reconvențională, solicitând anularea 

deciziei Consiliului sătesc Pojăreni din 2 iulie 2007. 

12.  La 28 aprilie 2010 Judecătoria Ialoveni a respins acțiunea procuraturii. 

În primul rând, Judecătoria a constatat că acțiunea fusese depusă în afara 
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termenului de prescripție de trei ani. Mai mult decât atât, acțiunea a fost 

considerată vădit nefondată deoarece reclamanta acționase în calitate de 

cumpărător de bună-credință, iar erorile din partea Consiliului sătesc Pojăreni 

cu privire la prețul bunului sau procedura de vânzare nu-i puteau fi imputate. 

Procuratura a depus apel împotriva acestei hotărâri. 

13.  La 14 decembrie 2010 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea de 

mai sus și a dispus reexaminarea cauzei. Instanța de apel a constatat, inter 

alia, că prima instanță nu analizase cererea reconvențională a reclamantei. 

14.  La 13 decembrie 2012 Judecătoria Ialoveni a respins din nou acțiunea 

procuraturii. Ea s-a bazat pe aceleași argumente expuse în prima sa hotărâre 

din 28 aprilie 2010. De asemenea, instanța a admis cererea reconvențională a 

reclamantei și a casat decizia Consiliului sătesc Pojăreni din 2 iulie 2007. 

Procuratura a depus apel împotriva acestei hotărâri și a susținut, inter alia, că 

acțiunea sa se referea la declararea nulității absolute a contractului de 

vânzare-cumpărare și că, potrivit prevederilor Articolului 217 din Codul civil, 

această acțiune nu era limitată în timp. De asemenea, procurorul a menționat 

că fostul primar al satului Pojăreni fusese declarat vinovat în cadrul 

procedurilor penale pentru abuz de putere în privința tranzacției cu 

reclamanta. 

15.  La 28 februarie 2013 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul 

procurorului și a menținut hotărârea din 13 decembrie 2012. Procuratura a 

declarat recurs în fața Curții Supreme de Justiție. 

16.  La 6 noiembrie 2013 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul 

procurorului, a casat hotărârea Curți de Apel Chișinău și a dispus 

reexaminarea cauzei de către instanța de apel.  

17.  La 17 decembrie 2013 Curtea de Apel Chișinău a admis apelul 

procurorului și a casat hotărârea Judecătoriei Ialoveni din 13 decembrie 2012. 

Instanța de apel a susținut că acea construcție cumpărată de către reclamantă 

de la Consiliul sătesc Pojăreni făcea parte din domeniul public și nu putea să 

fie vândută unei persoane fizice. Astfel, ea a considerat că nu exista vreun 

termen-limită pentru a contesta o astfel de tranzacție. Instanța de apel a 

declarat contractul de vânzare-cumpărare nul, însă nu a dispus repunerea 

părților în poziția inițială înainte de semnarea contractului. Ea a decis că 

reclamanta trebuia să inițieze un set nou de proceduri cu scopul de a-și 

recupera orice investiție în construcție. De asemenea, instanța de apel a 

respins cererea reconvențională a reclamantei. 

18.  Reclamanta a declarat recurs împotriva hotărârii de mai sus și a 

susținut, inter alia, că respectiva construcție nu fusese vreodată parte din 

domeniul public, indicând că, dacă această construcție ar fi aparținut 

domeniului public, autoritatea cadastrală nu ar fi înregistrat contractul. 

Reclamanta a indicat că autoritățile locale aveau o practică foarte răspândită 

în vânzarea fostelor cinematografe, grădinițe sau a altor construcții similare 

care nu mai erau utilizate. Reclamanta a nuanțat că, astfel, acțiunea 

procurorului fusese tardivă. 
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19.  De asemenea, reclamanta susține că ea a fost un cumpărător de bună-

credință și că această calitate nu fusese contestată vreodată în cadrul 

procedurilor. Chiar presupunând că autoritățile locale nu respectaseră 

procedura pentru vânzarea construcției sau că aceștia negociaseră un preț prea 

mic, aceste elemente nu puteau fi imputate reclamantei. 

În final, reclamanta a susținut că instanța de apel nu a dispus nici restituirea 

sumei achitate de către reclamantă pentru construcție, nici compensarea 

pentru lucrările de renovare a construcției. Mai mult decât atât, suprafața 

construcției a fost extinsă cu aproximativ 60 de metri pătrați și instanța nu a 

luat vreo hotărâre cu privire la partea nouă a construcției. Obligația 

reclamantei de a iniția noi proceduri cu scopul de a-și recupera investițiile în 

construcție au reprezentat o povară excesivă pentru ea, fiind în contradicție 

cu prevederile legale. 

20.  La 2 aprilie 2014 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantei și a declarat, inter alia, că observația sa că instanța de apel nu 

dispusese compensarea investițiilor sale în construcție era inadmisibilă, 

deoarece reclamanta nu invocase acest argument în fața primei instanțe. 

21.  La 19 mai 2014 reclamanta a depus o acțiune civilă împotriva 

Consiliului sătesc Pojăreni și a Procuraturii Generale cu scopul de a-și 

recupera banii investiți în renovarea construcției.  

22.  La 6 aprilie 2015 procuratura a inițiat o cauză penală împotriva 

reclamantei, acuzând-o de pretinsa falsificare a deciziei Consiliului sătesc 

Pojăreni care i-ar fi permis reclamatei să utilizeze o parte a construcției drept 

spațiu locativ.  

23.  La 11 decembrie 2015 procuratura a inițiat o altă cauză penală 

împotriva reclamantei. De această dată, reclamanta a fost acuzată de 

falsificarea semnăturii de pe planul construcției, document anexat de către 

avocatul reclamantei în acțiunea sa din 19 mai 2014 (a se vedea § 21 supra). 

24.  La 27 decembrie 2018 Consiliul sătesc Pojăreni a acționat reclamanta 

în instanță, solicitând anularea contractului de vânzare-cumpărare din 2004 

prin care reclamanta cumpărase lotul de teren aferent construcției.   

25.  La 28 mai 2019 Judecătoria Ialoveni a respins acțiunea reclamantei 

împotriva Consiliului sătesc Pojăreni și a procuraturii cu privire la 

recuperarea banilor investiți în renovarea construcției. În pofida solicitării 

exprese a reclamantei, instanța de judecată nu a eliberat vreo hotărâre 

motivată. 

26.  Cauzele penale împotriva reclamantei au fost și rămân suspendate 

până în prezent din motiv că nu este cunoscut locul aflării ei. Potrivit 

reclamantei, autoritățile cunoșteau adresa ei în Australia și în timpul ultimei 

sale vizite în Moldova în 2015, nimeni nu a informat-o despre cauzele penale 

intentate pe numele ei. 

27.  Reclamanta nu a contestat hotărârea din 28 mai 2019 și a decis să nu 

să se opună acțiunii Consiliului sătesc Pojăreni prin care se urmărește 
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anularea contractului de vânzare-cumpărare a lotului de pământ aferent 

construcției. 

DREPT INTERN RELEVANT 

28.  Dispozițiile relevante ale Codului civil prevăd următoarele: 

„Articolul 217. Nulitatea absolută a actului juridic 

(1) Nulitatea absolută a actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are un 

interes născut și actual. Instanța de judecată o invocă din oficiu. 

(3)  Acțiunea în constatare a nulității absolute este imprescriptibilă. ” 

„Articolul 219. Efectele nulității actului juridic 

(1) Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii. Dacă din 

conținutul său rezultă că poate înceta numai pentru viitor, actul juridic nu va 

produce efecte pentru viitor.  

(2) Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, 

iar în cazul imposibilității de restituire, este obligată să plătească contravaloarea 

prestației. 

(3) Partea și terții de bună-credință au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin 

actul juridic nul.” 

„Articolul 267. Termenul general de prescripție extinctivă 

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 …” 

„Articolul 296. Bunurile domeniului public și bunurile domeniului privat 

(1)  Bunurile care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale fac parte din 

domeniul privat dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sunt trecute în 

domeniul public. 

(2)  Din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale fac parte 

bunurile determinate de lege, precum și bunurile care, prin natura lor, sunt de uz 

sau de interes public... 

(3)  Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele și pădurile  folosite 

în interes public, resursele naturale  ale  zonei economice  și ale platoului 

continental, căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac 

obiectul exclusiv al proprietății publice. 

(4)  Bunurile domeniului public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. 

Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu poate fi 

dobândit de terți prin uzucapiune.” 

29.  Conform prevederilor articolului 3 lit. (c) din Legea cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, bunurile unităților 

administrativ-teritoriale pot număra loturi de teren, bunuri imobile, obiectele 

din infrastructură și alte bunuri.  



HOTĂRÂREA ARZAMAZOVA v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

6 

30.  Potrivit hotărârii explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 

1 din 7 iulie 2008, odată ce un contract este declarat nul conform prevederilor 

Articolului 219 din Codul civil, instanța de judecată trebuie să repună părțile 

în poziția lor inițială, indiferent dacă părțile solicită sau nu acest fapt.  

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR.1 LA CONVENȚIE 

31.  Reclamanta s-a plâns că a fost deposedată de bunurile sale, contrar 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care prevede:  

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile 

prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.  

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 

le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 

A. Admisibilitatea 

1. Observațiile părților  

32.  În primul rând, Guvernul a susținut că avocatul reclamantei a eșuat să 

respecte termenul-limită pentru depunerea observațiilor cu privire la 

admisibilitate, fondul cauzei și satisfacția echitabilă cu vreo patru ore și a 

solicitat Curții să nu le accepte. În continuare, Guvernul a susținut că 

reclamanta nu a epuizat remediile interne disponibile. În particular, după ce a 

pierdut procesul inițiat de procuratură, reclamanta a inițiat o acțiune de 

revendicare a investițiilor ei în renovarea construcției. Cu toate acestea, ea nu 

și-a finalizat procesul. În mod similar, acțiunea inițiată de Consiliul sătesc 

Pojăreni cu privire la anularea contractului de vânzare-cumpărare din 2004, 

potrivit căruia reclamanta cumpărase un teren aferent construcției, era 

pendinte la acel moment.  

33.  Reprezentantul reclamantei a explicat că întârzierea de patru ore în 

depunerea observațiilor reclamantei cu privire la fond și la satisfacția 

echitabilă s-a datorat unei probleme la calculator cu care acesta s-a confruntat 

în seara expirării termenului-limită, fapt care ar fi cauzat pierderea 

documentului ce conținea observațiile. În continuare, acesta a susținut că 

reclamanta a epuizat toate remediile naționale disponibile pentru a se opune 

anulării vânzării construcției. În cadrul acestor proceduri reclamanta a 

solicitat compensarea investițiilor sale, însă Curtea Supremă de Justiție a 

respins cererea sa și i-a sugerat inițierea unui set nou de proceduri. Potrivit 

reclamantei, aceasta contravine legii și cerința de a iniția un set nou de 

proceduri reprezintă o povară excesivă pentru ea. Mai mult decât atât, dacă 
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reclamanta ar fi așteptat finalizarea celuilalt proces, în modul sugerat de către 

Guvern, ar fi expirat termenul-limită de șase luni pentru a depune cererea cu 

privire la deposedarea ei de bunurile sale. În final, obiecția Guvernului s-a 

referit mai degrabă la revendicările prevăzute la Articolul 41 din Convenție, 

cu referire la care nu exista vreo obligație de a epuiza remediile interne. 

2. Evaluarea Curții 

34.  Ținând cont de explicația reprezentantului reclamantei și de perioada 

scurtă de timp dintre expirarea termenului-limită și depunerea observațiilor, 

Curtea consideră oportun să accepte observațiile sale cu privire la 

admisibilitate, fond și satisfacție echitabilă. Curtea reiterează că potrivit 

prevederilor Articolului 35 § 1 din Convenție, reclamanta ar trebui să poată 

să se prevaleze de remediile disponibile și suficiente care ar permite 

remedierea pretinselor încălcări. Existența remediilor în litigiu trebuie să fie 

suficient de sigură atât în teorie, cât și în practică; în caz contrar lipsa acestora 

nu vor satisface nivelul necesar de accesibilitate și eficiență (a se vedea 

Vučković și Alții v. Serbia (obiecție preliminară) [MC], nr. 17153/11 și alte 

29, § 71, 25 martie 2014). Sarcina probei revine Guvernului pentru a 

demonstra Curții că remediul a fost eficient și disponibil atât în teorie, cât și 

în practică la momentul respectiv, id est că remediul a fost disponibil, că 

permitea o redresare în raport cu plângerile reclamantei și oferea o 

perspectivă reală de succes. Din moment ce sarcina probei a fost îndeplinită, 

reclamanta trebuie să demonstreze că remediul propus de către Guvern a fost 

de fapt epuizat sau că, din anumite motive, acesta era inadecvat sau ineficient 

în circumstanțele particulare ale cauzei, sau că existau circumstanțe speciale 

care ar absolvi un reclamant de această cerință (a se vedea Manic v. Lituania, 

nr. 46600/11, § 80, 13 ianuarie 2015). 

35.  În prezenta cauză reclamanta s-a plâns de pierderea dreptului său de 

proprietate asupra construcției cumpărate în 2004 de la Consiliul sătesc 

Pojăreni, drept rezultat al procedurilor judiciare pretins-arbitrare. Unicul 

remediu împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2013 

a fost un recurs în fața Curții Supreme de Justiție, remediu utilizat de către 

reclamantă. Astfel, această parte a cererii nu poate fi declarată inadmisibilă 

din cauza neepuizării remediilor naționale și, respectiv, obiecția Guvernului 

trebuie respinsă. În continuare, Curtea notează că acest capăt de cerere nu este 

vădit nefondat în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că el nu este 

inadmisibil din vreun alt motiv. Din aceste considerente, el trebuie declarat 

admisibil. 

36.  Pe de altă parte, Curtea notează că procedurile prin care Consiliul 

sătesc Pojăreni a contestat titlul reclamantei asupra terenului aferent 

construcției sunt încă pendinte. Astfel, în baza Articolului 35 §§ 1 și 4 din 

Convenție, Curtea consideră că acest capăt de cerere trebuie respins ca fiind 

prematur. 
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B. În fond  

1. Observațiile părților 

37.  Reclamanta susține că, în rezultatul hotărârii Curții de Apel Chișinău 

din 17 decembrie 2013, ea a fost deposedată de construcție, iar utilizarea de 

către ea a terenului aferent a devenit imposibilă. Astfel, de fapt, ingerința a 

constat în privarea de dreptul ei de proprietate atât asupra imobilului, cât și 

asupra terenul aferent construcției. 

38. Cu privire la legalitatea ingerinței, reclamanta susține că ingerința nu 

a fost prevăzută de legislația națională, deoarece instanțele nu aveau vreun 

drept de a deposeda un cumpărător de bună-credință de imobil. Mai mult 

decât atât, conform prevederilor Articolului 219 din Codul civil, în cazul 

anulării contractului de vânzare-cumpărare a construcției, instanțele erau 

obligate să dispună restitutio in integrum, ceea ce ele nu au făcut. Acest punct 

de vedere a fost, de asemenea, susținut în hotărârea explicativă a Plenului 

Curții Supreme de Justiție nr. 1 din 2008. Cu referire la argumentul Curții 

Supreme că reclamanta nu ar fi cerut restitutio in integrum în fața primei 

instanțe, reclamanta a susținut că acest argument este absurd, deoarece în 

prima instanță ea a pledat pentru respingerea acțiunii procurorului.  

39.  Cu privire la proporționalitatea ingerinței, reclamanta a susținut că 

unicul argument pe care s-au bazat instanțele pentru a anula contractul de 

vânzare-cumpărare a construcției a fost faptul că acea construcție făcea parte 

din proprietatea publică și, respectiv, nu putea fi vândută. Cu toate acestea, 

niciuna din instanțe nu a explicat cum aceștia au ajuns la concluzia că 

imobilul făcea parte din proprietatea publică. În realitate, conform 

prevederilor Articolului 296 din Codul civil, astfel de construcții precum cea 

cumpărată de către reclamantă fac parte din domeniul privat, dacă legea nu 

prevede altfel. Din moment ce nu exista vreo lege care ar include construcția 

în domeniul public, concluzia instanțelor naționale că imobilul făcea parte din 

domeniul public a fost greșită și contrară Articolului 296 din Codul civil. 

Reclamanta a susținut că exista o practică foarte răspândită de vânzare a 

vechilor cinematografe sau grădinițe de către Stat. 

40.  În continuare, reclamanta a susținut că instanța de apel și Curtea 

Supremă de Justiție au dispus eliberarea imediată a imobilului de către familia 

reclamantei, în pofida solicitării reclamantei de a menține construcția până la 

plata sumei datorate de către administrația locală. Unica despăgubire oferită 

reclamantei a fost prețul inițial al imobilului, fără vreo indexare pentru 

inflație. După șase ani de la hotărârea instanței de apel, Consiliul sătesc 

Pojăreni încă nu plătise reclamantei acea sumă. Cu referire la investițiile 

pentru renovarea imobilului, instanțele i-au indicat reclamantei să inițieze o 

nouă acțiune în instanță, să plătească taxa de stat, onorariul avocaților și să 

aștepte câțiva ani până la finalizarea noului proces și executarea hotărârii 

definitive. În opinia reclamantei, aceasta a reprezentat o povară excesivă 

pentru ea. 
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41.  Pe lângă faptul că reclamanta fusese deposedată abuziv de bunurile 

sale, după încercarea sa de a solicita despăgubiri prin inițierea unei acțiuni în 

instanță împotriva Consiliului sătesc Pojăreni și a Procuraturii Generale, 

ultima a inițiat două cauze penale împotriva ei. Reclamanta a susținut că 

respectivele cauze penale au constituit o formă de intimidare cu scopul de a 

o descuraja să-și exercite dreptul de a obține despăgubiri din partea Statului 

și o metodă de a crea probe care ar fi contribuit la respingerea cererii 

reclamantei. Faptele imputate reclamantei avuseseră loc în anul 2004 și 

pretinsele încălcări nu mai puteau fi urmărite penal după expirarea perioadei 

de cinci ani. În pofida termenului de prescripție, Procuratura Generală a inițiat 

acele două cauze penale într-un mod abuziv și nici nu a informat reclamanta 

despre existența lor. 

42.  Cu privire la fondul cauzelor penale, reclamanta a susținut că una din 

ele se referea la pretinsa falsificare a deciziei Consiliului sătesc Pojăreni de 

a-i permite utilizarea unei părți din imobil drept spațiu locativ. Reclamanta a 

explicat că din moment ce nu exista vreo posibilitate de a imprima decizia 

Consiliului sătesc la momentul respectiv, ea a fost rugată să o transcrie de 

mână și apoi un funcționar al Consiliului sătesc a aplicat ștampila oficială și 

o semnătură. Faptul că acest document a fost scris de ea de mână nu înseamnă 

că el a fost falsificat.  

43. Cu referire la a doua cauză penală, ea se referă la pretinsa falsificare a 

probelor în procesul din 2014 prin care reclamanta a solicitat despăgubiri 

pentru investițiile sale în imobil. A fost invocat că unul din planurile 

imobilului anexat de către avocatul reclamantei în acțiunea sa din 19 mai 

2014 (a se vedea § 21 supra) avea o semnătură falsificată. Reclamanta a 

susținut că respectivul document datează din 2004 și, respectiv, argumentul 

potrivit căruia ea ar fi falsificat în mod intenționat probele în cadrul 

procesului este lipsit de sens. 

44.  Reclamanta susține că Guvernul a încercat să utilizeze cauzele penale 

abuzive de mai sus în cadrul procedurilor în fața Curții, chiar dacă acestea 

niciodată nu au servit drept un argument plauzibil în procedurile care s-au 

încheiat cu hotărârea Curții Supreme de Justiție din 2 aprilie 2014. Astfel, 

reclamanta solicită Curții să aprecieze aceste argumente ca fiind irelevante și 

să nu le ia în considerare. 

45.  Guvernul a susținut că vânzarea construcției reclamantei avusese loc 

contrar legii. De fapt, în loc de a vinde imobilul prin intermediul unei licitații, 

Consiliul sătesc l-a vândut reclamantei prin negocieri directe. De asemenea, 

Guvernul a acuzat reclamanta de complicitate cu primarul satului Pojăreni în 

comiterea „faptelor ilegale” și a „infracțiunilor” și de ascunderea ei ulterioară 

în Australia. În continuare, Guvernul a afirmat că Procuratura Generală a 

inițiat două cauze penale împotriva reclamantei în anul 2015 și susține că 

reclamanta nu a avut dreptul la vreo despăgubire pentru investițiile ei în 

renovarea imobilului, deoarece ea a desfășurat lucrările în mod ilegal și în 

lipsa unei autorizații corespunzătoare din partea autorităților. 
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2. Evaluarea Curții 

46.  Curtea consideră că reclamanta avea un „bun” în sensul Articolului 1 

din Protocolul nr.1 la Convenție, deoarece ea avea un titlu valabil asupra 

imobilului până la anularea acestuia de către instanțele naționale în rezultatul 

admiterii acțiunii procurorului. Anularea titlului ei reprezenta o ingerință în 

dreptul ei de proprietate care trebuie considerat drept deposedare de bunuri, 

aplicabilă în baza celei de-a doua propoziții a Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 

47. Plângerile reclamantei se bazează în primul rând pe legalitatea 

ingerinței în dreptul ei la proprietate. Curtea consideră că nerespectarea 

prevederilor legale cu privire la asemenea chestiuni precum, e.g., garanțiile 

pentru cumpărătorii de bună-credință și termenul de prescripție pentru 

introducerea unei acțiuni ar putea duce la o constatare că ingerința în 

drepturile reclamantei nu a fost „în conformitate cu legea”. Cu toate acestea, 

în prezenta cauză ea consideră că problema conformității practicii cu legea 

este strâns legată de întrebarea dacă ingerința a fost „necesară într-o societate 

democratică” și, respectiv, o va examina în cele ce urmează. În mod similar, 

Curtea nu consideră necesar, în prezenta cauză, să se pronunțe asupra 

aspectului legitimității scopului urmărit prin ingerință. Curtea va lăsa aceste 

subiecte deschise și se va axa pe aspectul proporționalității. 

48.  Curtea reiterează că în cazul în care o chestiune de interes general este 

în joc, le revine autorităților publice obligația de a acționa la timp, într-un 

mod adecvat și cu maximă coerență (a se vedea Beyeler v. Italia [MC], 

nr. 33202/96, § 120, CEDO 2000-I). Curtea va examina dacă autoritățile 

naționale și instanțele de judecată s-au conformat cu aceste principii. 

49.  Curtea notează, în primul rând, că prin acțiunea din 31 august 2007 

procuratura a încercat să anuleze contractul de vânzare-cumpărare a 

imobilului în litigiu, deoarece prețul obținut ar fi fost prea mic și că procedura 

de vânzare nu ar fi decurs conform legii (a se vedea § 10 supra). Instanța de 

fond a respins acțiunea de două ori după ce a constatat, inter alia, tardivitatea 

acesteia (a se vedea §§ 12 și 14 supra). Curtea de Apel Chișinău a fost cea 

care, aparent, a depășit limitele acțiunii procurorului, prin anularea 

contractului dintr-un motiv neinvocat de procuratură, id est că imobilul făcea 

parte din domeniul public și că, în primul rând, nu putea fi vândut.  

50.  În acest context, trebuie remarcat faptul că, potrivit Articolului 296 

din Codul civil, toate bunurile care aparțin Statului sau autorităților locale se 

prezumă a fi parte din domeniul privat, cu excepția cazului în care acestea au 

fost transferate în domeniul public printr-o lege sau printr-o procedură legală. 

Recalificând acțiunea procurorului și menținând acțiunea în baza acestui nou 

temei, instanța de apel a eșuat să specifice cadrul legal în baza căruia ea a 

considerat că imobilul în litigiu făcea parte din domeniul public. Nici 

Guvernul nu a prezentat o bază legală în observațiile sale la Curte. 

51.  În plus, Curtea notează că vânzarea respectivului imobil a fost 

organizată de Consiliul sătesc Pojăreni, de primarul localității Pojăreni și mai 
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târziu aprobată de către Consiliul raional Ialoveni. Mai mult decât atât, 

contractul a fost înregistrat de către un notar public și titlul reclamantei a fost 

înregistrat de către autoritatea cadastrală (a se vedea § 6 supra). Potrivit 

hotărârii instanței de apel din 17 decembrie 2013, toate autoritățile 

menționate mai sus au comis o greșeală când au vândut, aprobat și înregistrat 

vânzarea construcției, din motiv că imobilul făcea parte din domeniul public. 

Curtea reiterează că greșelile sau erorile autorităților Statului ar trebui să 

servească în beneficiul persoanelor afectate, în special când nu sunt în joc alte 

interese private contradictorii. Cu alte cuvinte, riscul unei greșeli comise de 

către autoritățile Statului trebuie asumat de către Stat și erorile nu trebuie 

remediate din contul persoanei vizate (a se vedea Gashi v. Croația, 

nr. 32457/05, § 40, 13 decembrie 2007, și, mutatis mutandis, Radchikov 

v. Rusia, nr. 65582/01, § 50, 24 mai 2007). 

52.  În continuare, Curtea notează că reclamanta a fost deposedată de 

proprietate fără compensare. Instanțele naționale doar au dispus ca satul 

Pojăreni să ramburseze prețul plătit de către reclamantă pentru construcția 

ruinată, în starea în care îi fusese vândută, fără a lua în considerare pretențiile 

sale cu privire la investițiile făcute în imobil. În acest sens, instanțele au decis 

că reclamanta trebuia să inițieze un nou proces de judecată pentru a solicita 

despăgubiri din partea localității. Curtea notează, în primul rând, că o astfel 

de abordare pare a fi contrară legislației naționale și practicii instanțelor 

naționale (a se vedea § 30 supra), care prevede restituirea fără acțiuni 

suplimentare. 

53.  Apărarea Guvernului s-a bazat pe ideea că reclamanta cumpărase 

construcția în urma complicității sale cu fostul primar al satului Pojăreni. De 

asemenea, Guvernul a accentuat cele două cauze penale care fuseseră inițiate 

împotriva reclamantei. Curtea notează că reclamanta nu a fost niciodată 

declarată vinovată de vreo complicitate cu fostul primar al satului Pojăreni și 

notează cu îngrijorare faptul că cele două cauze penale împotriva ei fuseseră 

inițiate după depunerea acțiunii sale în 2014 pentru recuperarea investițiilor 

sale, atât împotriva satului Pojăreni, cât și împotriva procuraturii. Aceste 

proceduri nu par să fi fost finalizate și, respectiv, Curtea nu le consideră 

relevante în prezenta cauză. În orice caz, nu fusese demonstrat printr-o 

hotărâre definitivă faptul că reclamanta nu era un cumpărător de bună-

credință, în sensul Articolului 219 (3) din Codul civil. 

54.  Constatările menționate mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții 

să concluzioneze că condițiile în care reclamanta a fost deposedată de titlul 

său asupra imobilului a reprezentat o povară individuală și excesivă asupra 

ei, și că autoritățile nu au efectuat un echilibru corect dintre cerințele 

interesului public, pe de o parte, și dreptul reclamantei la respectarea 

bunurilor sale, pe de altă parte. 

55.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

56.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 material 

57.  Reclamanta a solicitat 239030.40 euro pentru prejudiciul material 

suferit în urma încălcării drepturilor sale garantate de Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Această sumă, calculată la data la care 

reclamanta a depus pretențiile sale în baza Articolului 41 din Convenție, 

includea prețul inițial al construcției, plătit în conformitate cu contractul din 

28 aprilie 2004, în valoare de 2642.90 euro, calculat la rata de schimb din 3 

aprilie 2014; suma plătită pentru renovarea construcției, în valoare de 

126132.60 euro; costul terenului aferent construcției, în valoare de 27254 

euro; dobânda de întârziere la sumele menționate mai sus, calculată în 

conformitate cu normele prevăzute în Codul civil al Republicii Moldova, în 

valoare de 92450.90 euro; și banii pe care reclamanta i-ar fi putut câștiga, în 

cazul în care ar fi dat construcția în chirie, în perioada aprilie 2014 până în 

iunie 2019, în valoare de 9450 de euro. De asemenea, reclamanta a pretins 

calcularea sumei de 39,10 euro pentru fiecare zi ulterioară datei depunerii 

pretențiilor sale pentru satisfacție echitabilă, până la data la care Curtea va 

examina problema satisfacției echitabile în prezenta cauză.  

58.  Reclamanta a prezentat un raport de expertiză cu privire la sumele 

investite de către ea în renovarea construcției, un raport de expertiză cu 

referire la prețul terenului aferent construcției și calcule detaliate în legătură 

cu restul sumelor solicitate. 

59.  Guvernul a contestat sumele solicitate de către reclamantă și a susținut 

că ea nu suferise niciun prejudiciu material. Pentru a-și argumenta poziția, 

Guvernul a invocat că pretențiile erau neîntemeiate și că reclamanta nu 

prezentase probe în susținerea argumentelor sale. În plus, Guvernul a afirmat 

că reclamanta nu avea o autorizație de construcție ce i-ar fi permis să renoveze 

construcția și să dezvolte terenul din jurul ei. Cu referire la prețul inițial al 

construcției, Guvernul a pretins că era greșeala reclamantei că prețul nu 

fusese plătit, deoarece fiul ei nu răspunsese la o scrisoare din partea 

Consiliului sătesc Pojăreni, prin care i se solicita să furnizeze datele sale 

bancare. Cu privire la terenul pe care se afla construcția, Guvernul a afirmat 

că procedurile referitoare la anularea titlului reclamantei asupra acelui teren 

se afla încă în proces de examinare. Astfel, Guvernul a invocat că examinarea 

acestui aspect era prematură. Guvernul nu a prezentat alte raporturi de 

expertiză alternative. 
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60.  Curtea reiterează că o hotărâre prin care ea constată o încălcare  

impune Statului reclamat obligația legală de a pune capăt încălcării și de a 

repara consecințele acesteia într-un astfel de mod încât să restabilească, pe 

cât posibil, situația existentă anterior încălcării (a se vedea Iatridis v. Grecia 

(satisfacție echitabilă) [MC], nr. 31107/96, § 32, CEDO 2000-XI; și Fostul 

Rege al Greciei și Alții v. Grecia [MC] (satisfacție echitabilă), nr. 25701/94, 

§ 72, 28 noiembrie 2002). În consecință, repararea trebuie să aibă scopul de 

a pune reclamanta în poziția în care ea s-ar fi aflat în cazul în care încălcarea 

nu ar fi avut loc, mai exact, dacă hotărârea definitivă în favoarea sa nu ar fi 

fost casată (a se vedea Papamichalopoulos și Alții v. Grecia (Articolul 50), 

31 octombrie 1995, § 36, Seria A nr. 330-B; Carbonara și Ventura v. Italia 

(satisfacție echitabilă), nr. 24638/94, §§ 37-40, 11 decembrie 2003; Scordino 

v. Italia (nr. 3) (satisfacție echitabilă), nr. 43662/98, §§ 32-37, 6 martie 2007; 

și Dacia S.R.L. v. Moldova (satisfacție echitabilă), nr. 3052/04, § 39, 

24 februarie 2009). 

61.  Ținând cont de materialele aflate în posesia sa și observațiile  părților, 

Curtea consideră că reclamanta a suferit un prejudiciu material care putea fi 

evitat, în cazul în care Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție 

ar fi menținut hotărârea instanței de fond. Analizând materialele cauzei și, în 

special, raportul de expertiză necontestat prezentat de către reclamantă, 

Curtea consideră rezonabil să compenseze reclamanta pentru cheltuielile 

suportate pentru renovarea construcției și o parte din dobânda de întârziere 

solicitată de către ea. Făcând o proprie evaluare, Curtea consideră rezonabil 

să acorde reclamantei 160000 de euro pentru prejudiciul material. 

B. Prejudiciul moral 

62.  Reclamanta a solicitat 10000 de euro pentru prejudiciul moral suferit 

în urma încălcării drepturilor sale garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 

63.  Guvernul a contestat suma solicitată și a solicitat Curții să-i respingă 

pretenția. 

64.  Curtea consideră că reclamanta ar fi trebuit să sufere un anumit nivel 

de stres și frustrare în urma deciziei instanțelor naționale de a o deposeda de 

bunul său. Curtea acordă 5000 de euro pentru prejudiciul moral. 

C. Costuri și cheltuieli  

65.  De asemenea, reclamanta a solicitat 4265 de euro pentru costuri și 

cheltuieli suportate în fața Curții, dintre care 3945 de euro reprezenta 

onorariul avocatului și 320 de euro pentru cheltuieli. Reclamanta a prezentat 

dovezi că ea achitase onorariile avocatului său și că cheltuielile constituiau 

plata serviciilor expertului care evaluase terenul în anul 2019. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["31107/96"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25701/94"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["24638/94"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["43662/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["3052/04"]}
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66.  Guvernul a susținut că această sumă era excesivă și a solicitat Curții 

să respingă pretenția. 

67.  Conform jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și a cheltuielilor, doar în măsura în care se 

demonstrează că acestea au fost în mod efectiv și necesar suportate, și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, luând în considerare 

documentele aflate în posesia sa și criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabilă acordarea sumei de 2000 de euro pentru costuri și cheltuieli.  

D. Dobânda de întârziere 

68.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibil capătul cererii privind anularea vânzării construcției, 

iar restul cererii inadmisibil; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantei, în termen de trei luni 

de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 

44 § 2 din Convenție, următoarele sume care trebuie convertite în lei 

moldovenești la rata de schimb aplicabilă la data transferului: 

(i)  EUR 160000 (una sută șaizeci de mii de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii)  EUR 5000 (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii)  EUR 2000 (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută de la reclamant, pentru costurile și cheltuielile suportate 

în fața Curții; 

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

hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la o 

rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

4. Respinge restul pretențiilor reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 
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Redactată în limba engleză și notificată în scris la 4 august 2020, în 

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

 Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 


