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În cauza Canțer v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 46578/09) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către doi cetățeni moldoveni, dna 

Eudochia Canțer și dl Ion Canțer („reclamanții”) la 17 august 2009; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerile cu privire la Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și de a 

declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 7 septembrie 2021,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la presupusa încălcare a dreptului de proprietate al 

reclamanților, în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1, ca urmare a unui act 

administrativ prin care dreptul de proprietate asupra unei părți din terenul lor 

a fost transmis unei persoane terțe. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamanții, care sunt mamă și fiu, s-au născut în anii 1952 și, 

respectiv, 1973, și locuiesc în Voroteț. Ei au fost reprezentați de către dl 

V. Enachi, avocat în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol.   

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează. 

5. În cadrul reformei funciare din anul 1990, reclamanții au obținut titluri 

de proprietate provizorii asupra 2,82 ha de teren arabil, pe care l-au exploatat 

în mod regulat începând cu anul 1996.   

6. La o dată nespecificată, un vecin a ocupat o parte din terenul lor, 

deoarece consiliul local îi alocase lui aproximativ un hectar din terenul 

reclamanților. Reclamanții au inițiat proceduri judiciare împotriva 

Consiliului local Chiperceni și lui S., solicitând, inter alia, corectarea erorilor 

din titlurile de proprietate. Pe parcursul procedurilor judiciare, reclamanții au 

aflat că litigiul lor a apărut ca urmare a deciziei consiliului local din 22 

februarie 2000, care a redus suprafața terenului lor, deoarece se presupunea 
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că reclamanții nu aveau dreptul la întregul teren. Reclamanții au modificat 

obiectul acțiunii lor, solicitând să fie anulată decizia din 22 februarie 2000 și 

să li se acorde despăgubiri pentru prejudiciul material în valoare de 28552 de 

lei (MDL) (echivalentul a 1927 de euro (EUR)) și 15000 MDL (echivalentul 

a 1012 EUR) pentru prejudiciul moral, rezultând din privarea de proprietate 

începând cu anul 2001, precum și 1388 MDL (echivalentul a 94 EUR) pentru 

costuri și cheltuieli. Reclamanții au calculat cuantumul prejudiciului material 

în baza datelor statistice oficiale ale Guvernului cu privire la recolta medie 

obținută pe un teren arabil similar cu aceeași suprafață, pentru culturile pe 

care le-ar fi crescut în perioada respectivă. 

7.  La 6 iunie 2007 Judecătoria Orhei a admis cererile reclamanților, a 

anulat decizia Consiliului local din 2000, a recunoscut dreptul de proprietate 

al reclamanților asupra hectarului de teren aflat în litigiu, acordându-le 28552 

MDL în calitate de despăgubiri pentru venitul ratat și 1388 MDL pentru 

costuri și cheltuieli. Instanța a acceptat calculele reclamanților cu privire la 

prejudiciul material pentru anii 2002-2006 (a se vedea paragraful 6 supra). 

Instanța a respins pretențiile reclamanților cu privire la prejudiciul moral, 

considerând că reclamanții eșuaseră să-l probeze. Consiliul local și 

reclamanții au contestat.  

8. La 14 mai 2008 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea din 6 iunie 

2007 și a adoptat o nouă decizie, prin care respingea acțiunile reclamanților, 

ca fiind nefondate. Reclamanții au depus recurs, majorându-și pretențiile lor 

pentru prejudiciul material la 31341 MDL, astfel încât să includă și anii 2007 

și 2008, iar costurile și cheltuielile la 5000 MDL. 

9. La 18 februarie 2009 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul 

reclamanților, a anulat decizia din 14 mai 2008 și a pronunțat o nouă hotărâre. 

Instanța a anulat decizia Consiliului local din 22 februarie 2000, ca fiind 

ilegală, și a recunoscut dreptul de proprietate al reclamanților asupra 

hectarului de teren aflat în litigiu. Instanța a respins pretențiile reclamanților 

pentru prejudiciul material, considerând că ei eșuaseră să prezinte suficiente 

dovezi cu privire la pierderile suportate și nefiind de acord cu metoda de 

calcul a acestora. Curtea Supremă de Justiție a decis că reclamanții, în loc să 

se bazeze pe datele statistice oficiale, ar fi trebuit să prezinte informații despre 

venitul lor obținut din recoltele anilor precedenți de pe porțiunea de teren 

aflată în litigiu. Instanța a concluzionat că recunoașterea drepturilor de 

proprietate ale reclamanților constituia în sine o satisfacție echitabilă și nu a 

acordat nicio despăgubire pentru prejudiciul moral. Decizia era definitivă. 

 

CADRUL JURIDIC RELEVANT  

 

10. Articolul 97 din Codul funciar prevede că toate pagubele pricinuite 

prin retragerea ilegală a terenului arabil trebuie să fie reparate integral 

(inclusiv avantajul ratat). 
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ÎN DREPT 

I. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE  

11.  Reclamanții s-au plâns că dreptul lor garantat de Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție fusese încălcat prin decizia ilegală a Consiliului 

local Chiperceni din 22 februarie 2000. 

Articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenție prevede următoarele: 

„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 şi în condiţiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.  

 

Dispoziţiile 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 contribuţii, sau a amenzilor.” 

A. Admisibilitatea 

12.  Curtea notează că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. Prin 

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

13. Reclamanții au invocat că, din cauza deciziei Consiliului local 

Chiperceni, care s-a dovedit a fi ilegală printr-o hotărâre definitivă a Curții 

Supreme de Justiție, ei nu au putut folosi un hectar din terenul lor timp de 

aproximativ opt ani și că ei nu fuseseră despăgubiți pentru prejudiciul pe care 

l-au suportat. 

14.  Guvernul a susținut că aceasta era un tip de cerere depusă în fața unei 

instanțe de nivelul patru, deoarece reclamanții pur și simplu erau nemulțumiți 

de soluția pronunțată de către Curtea Supremă în raport cu pretențiile lor 

pentru satisfacție echitabilă. Ei au eșuat să justifice în mod corespunzător 

pretențiile lor, iar aceasta era propria lor greșeală. Prin urmare, ingerința nu a 

fost disproporționată, iar plângerea cu privire la Articolul 1 din Protocolul 

nr.1 la Convenție era în mod vădit nefondată. 

15. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă pentru un 

reclamant nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi pe acesta de statutul 

său de victimă, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au 

recunoscut, fie în mod expres, fie în substanță, iar ulterior au acordat 

despăgubiri pentru încălcarea Convenției (a se vedea Amuur v. Franța, 25 

iunie 1996, § 36, Rapoarte de hotărâri și decizii 1996-III). 

16. Curtea notează constatarea Curții Supreme, potrivit căreia decizia 

consiliului local din 22 februarie 2000 constituia o ingerință ilegală în dreptul 
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de proprietate al reclamanților. Curtea nu vede niciun motiv pentru a devia de 

la concluzia Curții Supreme de Justiție și nu consideră necesară reexaminarea 

fondului plângerii respective. 

17. Având în vedere eșecul Curții Supreme de a acorda despăgubiri 

reclamanților și respingerea metodei de calcul a reclamanților cu privire la 

prejudiciul material, fără a oferi argumente suficiente și relevante, Curtea 

constată că prin decizia din 18 februarie 2009 reclamanții nu și-au pierdut 

statutul lor de victimă și că, prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

18.  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 reparație 

echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

19. Reclamanții au pretins 2235 de euro (EUR) pentru prejudiciul material. 

Bazându-se pe informația prezentată de către Ministerul Agriculturii, ei au 

declarat că un hectar de pământ le-ar fi putut aduce un profit mediu de 280 

EUR pe an. Ei au înmulțit cuantumul respectiv cu numărul de ani pe parcursul 

cărora ei nu au avut acces la terenul lor, obținând astfel suma solicitată în fața 

Curții. De asemenea, reclamanții au pretins 10000 EUR pentru prejudiciul 

moral. 

20. Guvernul a obiectat, argumentând că sumele pretinse erau excesive.  

21. Curtea notează că reclamanții au utilizat date oficiale de la Ministerul 

Agriculturii și nu consideră nerezonabilă metoda de calcul folosită de către ei 

la calcularea prejudiciului material. Prin urmare, Curtea acordă întreaga sumă 

solicitată de către reclamanți pentru prejudiciul material. Totodată, Curtea 

consideră că reclamanții trebuie să fi suferit un anumit grad de stres și 

frustrare în urma încălcării drepturilor sale. Pronunțându-se în echitate, 

Curtea acordă reclamanților 3000 EUR pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

22. Reclamanții au pretins și 1129 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii în fața Curții.  

23.  Guvernul a obiectat, argumentând că suma pretinsă era excesivă. 

24.  Ținând cont de circumstanțele cauzei și de documentele prezentate de 

către reclamanți, Curtea consideră rezonabil să le acorde întreaga sumă 

pretinsă pentru costuri și cheltuieli. 
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C. Dobânda de întârziere 

25. 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 cererea admisibilă; 

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 plătească reclamanților, în termen de trei 

luni de la data la care hotărârea va deveni definitivă în conformitate 

cu Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 

convertite în moneda Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului: 

(i) 2235 EUR (două mii două sute treizeci și cinci de euro), plus orice 

taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii) 3000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii) 1129 EUR (una mie o sută douăzeci și nouă de euro), plus orice 

taxă care poate fi percepută reclamanților, pentru costuri și 

cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

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

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

4. Respinge restul pretenției reclamanților pentru satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 28 septembrie 2021, 

în baza Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

  

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


