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În cauza Snegur 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, 

Deliberând în camera de consiliu la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 22775/07) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte la 24 aprilie 2007 de către o cetățeană moldoveană, 

dna Lidia Snegur („reclamanta”), în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”). 

2. Printr-o hotărâre din 3 decembrie 2019 („hotărârea principală”), Curtea 

a statuat că, în contextul unui litigiu în urma căruia reclamantei i-a fost retras 

dreptul de proprietate asupra unei jumătăți dintr-un bun imobil în favoarea 

unui terț, C., instanțele naționale pronunțaseră decizii nemotivate și arbitrare. 

Ea a constatat că avusese loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și 

a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (Snegur v. Republica Moldova [Comitet], 

nr. 22775/07, 3 decembrie 2019). În conformitate cu Protocolul nr. 14, 

cererea a fost atribuită unui Comitet. 

3. În baza Articolului 41 din Convenție, reclamanta a pretins o satisfacție 

echitabilă în cuantum de 114.715,68 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material. Potrivit ei, această sumă reprezenta valoarea bunului de care fusese 

lipsită, precum și dobânda de întârziere. Ea a pretins, de asemenea, 

despăgubiri pentru prejudiciul moral, inclusiv costuri și cheltuieli. 

4. În hotărârea sa principală, Curtea a acordat 3.000 EUR pentru 

prejudiciul moral și 1.500 EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în 

cadrul procedurii din fața sa. 

5. În schimb, deoarece problema aplicării Articolului 41 din Convenție în 

privința prejudiciului material nu era gata de soluționare, Curtea a rezervat-

o, invitând Guvernul și reclamanta să-i comunice în scris, în termen de trei 

luni de la notificarea hotărârii principale către părți, observațiile lor cu privire 

la întrebarea menționată și, în special, să o informeze cu privire la orice acord 

la care ar putea ajunge (ibidem, § 48 și punctul 3 din dispozitiv). 

6. Atât reclamanta, cât și Guvernul au depus observații. 

7. La 9 aprilie 2021 reclamanta a decedat. Printr-o scrisoare din 28 mai 

2021, fiul său, dl Anatolie Snegur, și-a exprimat dorința de a menține cererea. 
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ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA LOCUS STANDI AL DLUI ANATOLIE SNEGUR 

2. Guvernul susține că dl Anatolie Snegur nu a demonstrat în mod 

corespunzător că era fiul reclamantei defuncte sau că ar fi moștenitorul 

acesteia. Prin urmare, susține că el nu are calitatea necesară pentru a continua 

procedura. 

9. Curtea reamintește că, în cazurile în care reclamantul inițial decedează 

după depunerea cererii, în mod normal, ea autorizează rudele reclamantului 

să continue procedura, cu condiția ca ele să aibă un interes legitim în acest 

sens (a se vedea, printre multe altele, Centrul de Resurse Juridice în numele 

lui Valentin Câmpeanu v. România [GC], nr. 47848/08, § 97, CEDO 2014, și 

Baldassi și alții v. Franța, nr. 15271/16 și alte 6, § 23, 11 iunie 2020). 

10. În prezenta cauză, Curtea reține că dl Anatolie Snegur a prezentat o 

copie a certificatului său de naștere, din care rezultă că este fiul dnei Lidia 

Snegur. Ea consideră că nimic nu îi permite să se îndoiască de existența 

legăturii de rudenie între primul și cel din urmă reclamant. 

11. În plus, având în vedere circumstanțele cauzei, ea admite că dl Anatolie 

Snegur are un interes legitim în admiterea cererii în numele defunctei sale 

mame și, prin urmare, are calitatea de a introduce o cerere în baza Articolului 

34 din Convenție. Prin urmare, ea va continua să examineze această 

chestiune, la cererea celui din urmă. Totuși, din motive practice, Curtea va 

continua să o desemneze pe regretata dna Lidia Snegur drept „reclamantă”. 

II. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

3.  Potrivit Articolului 41 din Convenție, 

„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 satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

4.  Reclamanta a pretins 136.326,68 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material pe care consideră că l-a suferit. Ea indică faptul că această sumă este 

constituită din 29.133,60 EUR, reprezentând contravaloarea imobilului în 

litigiu, evaluat la prețurile medii de piață înregistrate în luna noiembrie 2006, 

când a pierdut proprietatea asupra acestui imobil, și din 107.193,08 EUR, care 

constituie dobânzile de întârziere calculate conform prevederilor Codului 

civil al Republicii Moldova pe o perioadă de aproximativ treisprezece ani și 

trei luni. Ea prezintă dovada emisă de o agenție imobiliară, care confirmă 

prețurile înregistrate în perioada respectivă, precum și un calcul detaliat al 

dobânzii de întârziere. 
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14. De asemenea, reclamanta descrie următoarele evoluții la nivel 

național. După adoptarea de către Curte a hotărârii principale, printr-o decizie 

din 1 iulie 2020, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire a 

procedurii interne, depusă de către Agentul guvernamental, a constatat că a 

existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție cu privire la reclamantă, și a dispus 

reexaminarea cauzei. Curtea Supremă a precizat, de asemenea, că pretențiile 

reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă trebuie soluționate de către 

Agentul guvernamental. Printr-o altă decizie din 25 septembrie 2020, Curtea 

Supremă de Justiție a respins ca tardive acțiunile civile și administrative ale 

lui C., prin care se revendica imobilul în litigiu și prin care se urmărea 

anularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra acestui imobil. 

15. Reclamanta subliniază că, ulterior, a solicitat autorităților cadastrale 

să-i înregistreze dreptul său de proprietate asupra imobilului respectiv, în 

baza ultimei decizii a Curții Supreme de Justiție. Ea relatează că acest lucru 

i-a fost refuzat, deoarece nu exista o dispoziție expresă în acest sens din partea 

judecătorilor, și că dreptul de proprietate al lui C. asupra acestui imobil fusese 

deja transferat către terți. 

16. Reclamanta susține că orice eventuală acțiune împotriva actualului 

proprietar ar putea să nu se soldeze cu succes. În special, ea susține că cel din 

urmă ar putea invoca buna sa credință, încălcarea principiului securității 

raporturilor juridice sau chiar uzucapiunea prevăzută la articolul 524 din 

Codul civil, care interzice orice modificare a registrului bunurilor imobile 

după expirarea unei anumite perioade – cea mai lungă fiind de zece ani – în 

care o persoană a exercitat posesia unui bun în calitate de proprietar. 

17. Guvernul a răspuns că deciziile Curții Supreme de Justiție din 1 iulie 

și 25 septembrie 2020 constituie baze suficiente pentru obținerea restituirii de 

facto a proprietății reclamantului. El arată că C. a decedat și prezintă 

certificatul de moștenitor din 28 iunie 2011, conform căruia sora lui C. a 

devenit proprietara imobilului în litigiu. El informează că moștenitoarea lui 

C. este în continuare proprietara acestui imobil. 

18. Guvernul susține că legislația națională permite moștenitorilor 

reclamantei să pretindă de la moștenitorul lui C. fie restituirea imobilului, fie 

plata echivalentului acestuia. El susține că această cale de atac nu îi este 

deschisă acestuia, însă moștenitorii reclamantei ar putea să o exercite. El 

declară că o astfel de acțiune în justiție are anumite șanse de succes. 

19. Având în vedere cele de mai sus, Guvernul afirmă că, prin adoptarea 

deciziilor Curții Supreme de Justiție din 1 iulie și 25 septembrie 2020 în 

favoarea reclamantei, litigiul a fost parțial soluționat și invită Curtea să 

radieze de pe rol o parte a cererii, în conformitate cu Articolul 37 § 1 b) din 

Convenție. De asemenea, el pledează pentru respingerea restului cererii, din 

motivul neepuizării căilor de atac interne, deoarece moștenitorii reclamantei 

nu au introdus împotriva moștenitoarei lui C. acțiunea pe care o propune 

supra. 
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5.  În orice caz, Guvernul susține că pretențiile reclamantei privind 

prejudiciul material sunt nefondate. El admite că ea ar putea să fi suferit un 

astfel de prejudiciu, dar consideră că despăgubirea în cauză ar trebui solicitată 

de la moștenitoarea lui C. 

21. Curtea reamintește jurisprudența sa, potrivit căreia o hotărâre prin care 

se constată o încălcare atrage, în general, obligația legală a Statului reclamat 

de a pune capăt încălcării și de a remedia consecințele acesteia, pentru a 

restabili, în măsura posibilităților, situația anterioară. În cazul în care natura 

încălcării permite restitutio in integrum, îi revine Statului reclamat obligația 

să asigure acest lucru, deoarece Curtea nu are nici competența, nici 

posibilitatea practică de a-l realiza ea însăși. Pe de altă parte, dacă legislația 

națională nu permite sau permite doar parțial eliminarea consecințelor 

încălcării, Articolul 41 împuternicește Curtea să acorde părții vătămate, dacă 

este cazul, satisfacția pe care o consideră adecvată (Molla Sali v. Grecia 

(satisfacție echitabilă) [MC], nr. 20452/14, § 32, 18 iunie 2020). De 

asemenea, ea reiterează că scopul sumelor acordate în calitate de satisfacție 

echitabilă constă doar în asigurarea reparării prejudiciului suferit de către 

reclamanți, în măsura în care acesta reprezintă o consecință a încălcării care 

în niciun caz nu poate fi remediată (Ilgar Mammadov v. Azerbaidjan, 

(neîndeplinirea obligațiilor) [MC], nr. 15172/13, § 156, 29 mai 2019). 

22. De asemenea, ea reiterează că regula referitoare la epuizarea căilor de 

atac interne, cuprinsă în Articolul 35 § 1 din Convenție, nu se aplică 

pretențiilor de satisfacție echitabilă prezentate Curții în baza Articolului 41 

(Nagmetov v. Rusia [MC], nr. 35589/08, § 66, 30 martie 2017, și Budinova și 

Chaprazov v. Bulgaria, nr. 12567/13, § 102, 16 februarie 2021). 

23. În prezenta cauză, Curtea reamintește că a constatat o încălcare a 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, deoarece deciziile judecătorești privind lipsirea reclamantei de 

proprietatea asupra imobilului respectiv fuseseră insuficient motivate și 

arbitrare. Ea observă că, chiar dacă aceste decizii defavorabile reclamantei au 

fost anulate în urma pronunțării hotărârii principale, restituirea bunului nu a 

avut loc. Părțile convin că legislația națională oferă reclamantei posibilitatea 

de a introduce o acțiune împotriva actualului proprietar pentru restituirea 

imobilului. Cu toate acestea, Curtea nu este convinsă că această acțiune are 

perspective de succes. Totuși, ea acordă atenție argumentului reclamantei, 

potrivit căruia actualul proprietar ar putea invoca mai multe temeiuri legale 

pentru a preveni restituirea. Ea constată că acest argument care, de altfel, nu 

a fost combătut de către Guvern, nu pare a fi complet nefondat. În aceste 

împrejurări, Curtea consideră că nu este sarcina ei să speculeze cu privire la 

rezultatul unei astfel de proceduri. 

24. Referitor la argumentul Guvernului potrivit căruia reclamanta ar putea 

pretinde o despăgubire pecuniară de la actualul proprietar al imobilului, 

Curtea reține că el nu a invocat nicio dispoziție legală sau jurisprudență 

relevantă pentru a-și fundamenta afirmația. 
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6.  Având în vedere cele de mai sus și elementele de care dispune, Curtea 

nu poate concluziona cu certitudine că este posibilă realizarea restitutio in 

integrum în prezenta cauză și că legislația națională permite eliminarea 

integrală a consecințelor încălcărilor constatate în hotărârea principală. Prin 

urmare, ea nu poate accepta argumentul Guvernului, potrivit căruia litigiul a 

fost soluționat, în sensul Articolului 37 § 1 b) din Convenție, și îl respinge. 

26. În același timp, în cazul în care reclamanta decide, totuși, să inițieze 

una din acțiunile propuse de către Guvern, Curtea consideră improbabil că ea 

va primi o dublă despăgubire, având în vedere faptul că instanțele naționale, 

atunci când vor decide cauza, vor ține în mod inevitabil cont de orice sumă 

acordată unui reclamant de către această Curte (a se compara cu Sharxhi și 

alții v. Albania, nr. 10613/16, § 97, 18 ianuarie 2018, și cauzele citate acolo). 

27. În continuare, Curtea notează că reclamanta a suferit cu siguranță un 

prejudiciu material în urma încălcării drepturilor sale garantate de Convenție, 

că acest lucru nu este contestat de către părți și că, prin urmare, este oportun 

să compenseze acest prejudiciu. 

28. În final, Curtea observă că Guvernul nu a contestat valoarea imobilului, 

în modul evaluat de către reclamantă. 

29. Având în vedere considerațiile precedente și făcând propria sa 

apreciere în baza informațiilor de care dispune, ea acordă fiului reclamantei 

50.000 EUR pentru prejudiciul material. 

B. Costuri și cheltuieli 

7.  Reclamanta nu pretinde nicio sumă pentru costurile și cheltuielile 

suportate în urma adoptării hotărârii principale. Prin urmare, Curtea consideră 

că nu este necesar să-i acorde o anumită sumă în acest sens. 

C. Dobânda de întârziere 

8.  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-i plătească fiului reclamantei, dlui 

Anatolie Snegur, în termen de trei luni, 50.000 EUR (cincizeci de mii 

de euro) pentru prejudiciul material, sumă care urmează a fi convertită 

în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data efectuării 

transferului; 
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2. că, la expirarea perioadei menționate și până la executarea hotărârii, va fi 

achitată o penalitate adițional sumei 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.  

3. Respinge restul pretenției cu privire la satisfacția echitabilă. 

Întocmită în limba franceză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


