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În cauza Rusu Lintax S.R.L. v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 17992/09) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către o companie moldoveană, 

Rusu Lintax S.R.L. („reclamanta”), la 18 martie 2009;  

Deliberând în secret la 16 martie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  Cauza își are originea într-o cerere (nr. 17992/09) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte la 18 martie 2009 în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către o societate înregistrată în conformitate cu legislația 

moldovenească, Rusu Lintax SRL („societatea reclamantă”). 

2.  Într-o hotărâre pronunțată la 13 decembrie 2016 („hotărârea 

principală”), Curtea a constatat că avusese loc o încălcare a Articolului 6 § 1 

din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Rusu 

Lintax S.R.L. v. Republica Moldova, nr. 17992/09, 13 decembrie 2016). 

3.  Deoarece problema aplicării Articolului 41 din Convenție nu era 

pregătită pentru soluționare, Curtea a rezervat-o și a invitat Guvernul și 

compania reclamantă să prezinte, în termen de trei luni, observațiile lor 

scrise cu privire la această problemă și, în special, să notifice Curtea despre 

orice acord la care ar putea ajunge (ibid., § 19 și punctul 3 din dispozitiv). 

4.  Compania reclamantă și Guvernul au prezentat observații. 

CONTEXTUL CAUZEI 

5.  Reclamanta este o societate cu răspundere limitată înregistrată în 

conformitate cu legislația moldovenească. Ea a fost reprezentată de către dl 

V. Nagacevschi, avocat în Chișinău. Guvernul a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

6.  La 11 iunie 2008 Curtea Supremă de Justiție a recunoscut dreptul 

companiei reclamante la un teren adiacent unui depozit pe care îl deținea. 
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Hotărârea obliga Agenția Proprietății Publice să vândă terenul către 

societatea reclamantă. Hotărârea era definitivă. 

7.  La 24 decembrie 2008 Curtea Supremă de Justiție a admis o cerere de 

revizuire depusă de către un terț, a casat hotărârea definitivă din 11 iunie 

2008 și a remis cauza pentru o nouă examinare în fond. În calitate de probe 

noi, instanța a citat o scrisoare din 2 noiembrie 2007 a Agenției Proprietății 

Publice care, făcând referire la terenul în litigiu și la alte terenuri, enumera 

prevederile legale aplicabile vânzării de terenuri aflate în proprietate 

publică. 

8.  După o nouă examinare, la 16 iunie 2010 Curtea Supremă de Justiție a 

respins, printr-o hotărâre definitivă, pretențiile companiei reclamante asupra 

terenului, ca fiind nefondate. 

9.  În hotărârea principală, Curtea a decis că anularea de către Curtea 

Supremă de Justiție, la 24 decembrie 2008, a hotărârii sale din 11 iunie 2008 

fusese contrară principiului securității raporturilor juridice și încălcase 

drepturile societății reclamante garantate de Articolul 6 § 1 și de Articolul 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea paragrafele 14 și 15 din 

hotărârea principală). 

10.  În urma hotărârii principale, părțile au depus o cerere de revizuire la 

Curtea Supremă, solicitând anularea hotărârii sale din 24 decembrie 2008 și 

a tuturor hotărârilor ulterioare în cadrul procedurii, și respingerea cererii de 

revizuire împotriva hotărârii Curții Supreme din 11 iunie 2008. 

11.  La 26 iulie 2017 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de 

revizuire de mai sus și, după ce a anulat toate hotărârile ulterioare, și-a 

restabilit hotărârea sa din 11 iunie 2008, respingând cererea de revizuire. 

Curtea Supremă a refuzat să acorde compensații reclamantei, deoarece le 

revenea părților la procedura din fața Curții să negocieze și să ajungă la un 

acord în privința acestora.  

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

12.  Prevederea relevantă din Codul civil aplicabil la acel moment 

stabilește următoarele: 

Articolul 619. Dobânda de întârziere 

„1)  Obligațiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii. Dobânda de 

întârziere reprezintă 5% peste rata dobânzii prevăzută la art. 585 [rata de refinanțare a 

Băncii Naționale a Moldovei], dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Este 

admisă proba unui prejudiciu mai redus. 

2) În cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul, dobânda este de 9% 

peste rata dobânzii prevăzută la art.585, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 

Nu este admisă proba unui prejudiciu mai redus.” 
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APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

13.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 

cazul, o reparaţie echitabilă” 

I. PREJUDICIUL MATERIAL 

14.  Compania reclamantă a susținut că imposibilitatea de a folosi terenul 

adiacent depozitului său a făcut imposibilă utilizarea depozitului, deoarece 

nu exista niciun acces la el. 

15.  Compania reclamantă a prezentat copii ale două contracte încheiate 

cu două companii terțe pentru perioada 1 iunie 2007 – 1 mai 2010, conform 

cărora cele din urmă companii urmau să închirieze de la reclamantă diferite 

porțiuni din depozit și din teritoriul său adiacent, în schimbul unei sume 

totale de 2324466,67 de lei moldovenești (MDL) pentru întreaga perioadă. 

Compania reclamantă a susținut că executarea contractelor de mai sus a fost 

imposibilă, din cauza casării abuzive a hotărârii din 11 iunie 2008. 

Reclamanta a prezentat un calcul al venitului net pe care l-ar fi putut obține 

din suma brută de mai sus, după deducerea tuturor taxele aplicabile, uzura, 

salariile pentru doi angajați, asigurări, electricitate și securitate. Potrivit ei, 

la 1 mai 2010 suma netă reprezenta 1943135,67 MDL (echivalentul a 

92668,83 de euro (EUR) la acea dată). 

16.  Compania reclamantă a solicitat, de asemenea, despăgubiri pentru 

dobânda de întârziere calculată în conformitate cu dispozițiile Codului civil 

(a se vedea paragraful 12 supra), în valoare de 83539,46 EUR. 

17.  În continuare, compania reclamantă a susținut că, din cauza faptului 

că în luna aprilie 2007 cea de-a treia companie cu care a avut litigiul care a 

condus la prezenta cauză distrusese platforma de acces la depozit, ea nu a 

mai putut exploata depozitul și a fost nevoită să mute marfa pe care o păstra 

în interiorul depozitului. Potrivit documentelor prezentate de către 

reclamantă, ea a plătit 1030,97 EUR pentru mutare. 

18.  Compania reclamantă a mai declarat că, din moment ce a treia 

companie cu care a avut litigiul care a condus la prezenta cauză distrusese 

platforma de acces și gardul din jurul depozitului, ea a fost obligată să 

construiască altele noi. Ea a prezentat un contract încheiat în anul 2008 cu o 

companie de construcții, conform căruia costul reconstrucției acestora era de 

151986,10 EUR. 

19.  Compania reclamantă a susținut, în cele din urmă, că, anterior casării 

abuzive a hotărârii din 11 iunie 2008, ea privatizase terenul în litigiu 

adiacent depozitului și achitase pentru aceasta echivalentul a 22577,97 

EUR). Ea niciodată nu a recuperat această sumă de bani. 
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20.  Suma totală solicitată de către compania reclamantă este de 

351803,33 EUR. 

21.  Guvernul a susținut că, în urma hotărârii Curții Supreme din 26 iulie 

2017, compania reclamantă ar fi trebuit să solicite despăgubiri de la 

compania care beneficiase de casarea abuzivă a hotărârii din 11 iunie 2008, 

și nu de la Guvern. Guvernul și-a exprimat, de asemenea, opinia că 

societatea reclamantă nu avea dreptul la nicio compensație pentru pierderea 

câștigurilor, deoarece ea eșuase să privatizeze terenul litigios anterior 

hotărârii din 11 iunie 2008. În plus, Statul nu putea fi responsabil pentru 

presupusele acțiuni ilegale ale celei de-a treia companii care demolase 

gardul și platforma de încărcare. 

22.  Contractele privind închirierea depozitului către companii terțe au 

fost semnate la 1 aprilie 2007, iar distrugerea platformei de încărcare a avut 

loc la 25 aprilie 2007. Cu toate acestea, compania reclamantă nu a închiriat 

depozitul între 1 și 25 aprilie 2007, ceea ce demonstra, în opinia 

Guvernului, faptul că ea nu ar fi putut reuși să obțină vreun venit. 

23.  Guvernul a indicat, de asemenea, o greșeală în detaliile bancare ale 

uneia dintre părțile la contractul respectiv și a susținut că aceasta dovedea că 

contractele erau o farsă. 

24.  Guvernul a mai argumentat că, la momentul semnării contractelor de 

închiriere, terenul adiacent nu aparținea companiei reclamante și a subliniat 

unele presupuse nereguli privind suprafața exactă a terenului, indicată în 

contracte. 

25.  Guvernul a susținut în continuare că societatea reclamantă nu a 

calculat corect impozitul care trebuia dedus din pretinsul profit ratat și nu a 

dedus impozitul din dobânzile de întârziere calculate în conformitate cu 

articolul 619 din Codul civil. În concluzie, Guvernul a afirmat că pretențiile 

companiei reclamante cu privire la presupusele venituri ratate sunt pur 

speculative și a solicitat Curții să le respingă. 

26.  Guvernul a susținut, de asemenea, că societatea reclamantă nu avea 

dreptul la suma plătită pentru privatizarea terenului, deoarece prin hotărârea 

sa definitivă din 26 iulie 2017, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut 

dreptul său de proprietate asupra terenului în cauză. 

27.  Curtea reiterează faptul că o hotărâre în care constată o încălcare 

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

repara consecințele acesteia, în așa fel încât să restabilească, pe cât posibil, 

situația existentă înainte de încălcare (a se vedea Fostul rege al Greciei și 

alții v. Grecia [MC] (satisfacția echitabilă), nr. 25701/94, § 72). În prezenta 

cauză, reparația trebuie să urmărească scopul de a plasa compania 

reclamantă în poziția în care s-ar fi aflat în cazul în care încălcarea nu ar fi 

avut loc. 

28.  Curtea consideră cert faptul că societatea reclamantă trebuie să fi 

suferit un prejudiciu material în urma lipsirii sale de control asupra 

bunurilor sale și a negării posibilității sale de a le folosi și de a se bucura de 
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ele (a se vedea Imobiliare Saffi v. Italia [MC], nr. 22774/93, CEDO 1999-

V). Aceste pierderi au fost suportate în urma casării hotărârii definitive din 

11 iunie 2008. În rezultatul casării, compania reclamantă nu și-a putut folosi 

terenul său și, implicit, depozitul situat pe acesta. 

29.  Curtea consideră că abordarea generală adoptată de către compania 

reclamantă pentru evaluarea pierderilor suferite în urma încălcării 

drepturilor sale din Convenție și a dobânzii de întârziere calculată din 

această pierdere este rezonabilă. Cu toate acestea, Curtea nu poate să nu 

observe că Statul nu poate fi tras la răspundere pentru imposibilitatea 

reclamantei de a dispune de terenul litigios și de depozitul său anterior dății 

la care Curtea Supremă a recunoscut dreptul său de proprietate, i.e. înainte 

de 11 iunie 2008. În mod similar, Curtea nu poate accepta pretențiile 

reclamantei referitoare la distrugerea unor bunuri de către o parte terță și la 

necesitatea mutării mărfurilor sale înainte de hotărârea Curții Supreme de 

Justiție din 11 iunie 2008. Curtea nu poate accepta nici pretențiile 

reclamantei cu privire la restituirea de către Stat a prețului plătit pentru 

teren, deoarece, așa cum a accentuat corect Guvernul, reclamanta a obținut, 

în cele din urmă, proprietatea în privința terenului în litigiu. 

30.  Având în vedere circumstanțele cauzei, materialele aflate în posesia 

sa și făcând propria sa apreciere, Curtea acordă companiei reclamante o 

sumă totală de 60000 EUR pentru prejudiciul material. 

II. PREJUDICIUL MORAL 

31.  Compania reclamantă a solicitat 10000 EUR pentru prejudiciul moral 

suferit ca urmare a încălcării drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din 

Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

32. Guvernul a contestat suma pretinsă și a cerut Curții să respingă 

cererea. 

33.  Având în vedere încălcările constatate mai sus, Curtea consideră că 

acordarea prejudiciului moral este justificată în acest caz. Pronunțându-se în 

echitate, Curtea acordă companiei reclamante 2000 EUR pentru prejudiciul 

moral. 

III. COSTURI ȘI CHELTUIELI  

34.  Compania reclamantă a pretins, de asemenea, 1825 EUR pentru 

costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. 

35.  Guvernul a susținut că suma este excesivă și a solicitat Curții să 

respingă cererea. 

36.  Curtea reiterează faptul că, pentru a include costurile și cheltuielile 

într-o hotărâre în baza Articolului 41 din Convenție, trebuie să se stabilească 

că ele au fost în mod efectiv și necesar suportate, și se încadrează într-un 

cuantum rezonabil (a se vedea, de exemplu, Mozer v. Republica Moldova și 

Rusia [MC], nr. 11138/10, § 240, 23 februarie 2016). Luând în considerare 



HOTĂRÂREA RUSU LINTAX S.R.L. v. REPUBLICA MOLDOVA  

(SATISFACȚIE ECHITABILĂ) 

6 

toți factorii relevanți și Articolul 60 § 2 din Regulamentul Curții, Curtea 

acordă reclamantei 1500 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

IV. DOBÂNDA DE ÎNTÂRZIERE 

37.  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. Hotărăște: 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească companiei reclamante, în 

termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în 

moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 60 000 EUR (șaizeci de mii de euro), plus orice taxă care ar putea 

fi percepută, pentru prejudiciul material;  

(ii) 2 000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care ar putea fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii) 1 500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli;  

(b) că, la expirarea perioadei menționate și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă 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; 

2. Respinge restul pretenției reclamantei pentru satisfacție echitabilă. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 6 aprilie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


