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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 841/13 

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ DE CHIŞINĂU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 9 

noiembrie 2021 într-un Comitet alcătuit din:  

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 20 decembrie 2012, 

Având în vedere observațiile Guvernului reclamat și replica reclamantei la 

acestea, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT 

Reclamanta Episcopia Romano-Catolică de Chişinău este o biserică cu 

jurisdicţie canonică pe teritoriul Republicii Moldova. Ea a fost reprezentată 

în fața Curții de către dl A. Chiriac, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

A. Circumstanțele cauzei 

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

după cum urmează. 
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La 21 decembrie 2009 biserica reclamantă s-a adresat Prim-ministrului, 

solicitând restituirea proprietăților sale naționalizate de către regimul sovietic 

după ocuparea Moldovei în anii 1940. 

Printr-o scrisoare din 22 ianuarie 2010, Guvernul a răspuns reclamantei că 

nu exista nicio bază pentru restituirea acestor proprietăți în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

La 30 iunie 2010 biserica reclamantă a intentat o acțiune la Judecătoria 

Buiucani, prin care a solicitat recunoașterea dreptului său de proprietate 

asupra unei liste de imobile care i-ar fi aparținut ei înainte de ocupația 

sovietică. Ea s-a bazat pe norma generală din Constituție care garantează 

respectarea dreptului de proprietate, precum și pe dispozițiile generale ale 

Codului civil, care prevedeau că dreptul de proprietate este un drept continuu. 

La 29 noiembrie 2010 biserica reclamantă a obținut de la Guvern 

informații potrivit cărora, încă din anul 2002, Bisericii Ortodoxe din Moldova 

i s-a acordat dreptul de proprietate asupra mai multor imobile care îi 

aparținuseră înainte de ocupația sovietică, în baza Hotărârii Guvernului nr. 

740 (a se vedea infra). 

Într-o hotărâre din 2 decembrie 2011, Judecătoria Buiucani a respins 

acțiunea reclamantei după ce a constatat, inter alia, că în legislația națională 

nu exista o bază legală pentru pretenția reclamantei. În special, instanța a 

constatat că legislația în vigoare prevedea restituirea proprietăților confiscate 

și naționalizate de către regimul sovietic doar persoanelor fizice supuse 

represiunilor politice, dar un astfel de drept nu era acordat persoanelor 

juridice. În plus, nici în privința persoanelor fizice legea nu prevedea 

restituirea terenurilor, ci doar a clădirilor. Instanța a mai constatat că, în orice 

caz, documentele pe care s-a bazat biserica reclamantă pentru a dovedi 

dreptul său de proprietate anterior asupra proprietății în litigiu erau simple 

copii ale documentelor de arhivă și nu puteau fi acceptate în calitate de probe 

în cadrul procedurilor judiciare. 

Biserica reclamantă a depus apel împotriva acestei hotărâri, argumentând, 

inter alia, că fusese discriminată deoarece Biserica Ortodoxă primise titluri 

de proprietate asupra unora dintre proprietățile sale anterioare. 

La 5 aprilie 2012 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul reclamantei, 

bazându-se pe aceleași motive ca și instanța de fond. Curtea de Apel nu a 

oferit niciun răspuns la argumentul reclamantei cu privire la discriminare. 

Biserica reclamantă a depus un recurs împotriva hotărârii și a susținut că, în 

lipsa unei baze legale care să permită restituirea proprietăților către 

persoanele juridice, instanțele ar trebui să aplice legea existentă prin analogie. 

De asemenea, ea a susținut că fusese discriminată în comparație cu Biserica 

Ortodoxă, care își recuperase unele dintre fostele sale proprietăți. 

La 9 august 2012 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantei 

și a menținut hotărârile instanțelor inferioare. 
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B. Dreptul intern relevant 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 740 din 11 iunie 2002, toate cultele 

religioase puteau pretinde recunoașterea dreptului de proprietate asupra 

locurilor de rugăciune. În acest scop, ele trebuiau să se adreseze autorităților 

locale din municipii, orașe și sate. Autoritățile locale aveau la dispoziție 

treizeci de zile pentru a crea comisii speciale care să examineze astfel de 

cereri și să stabilească drepturile cultelor religioase asupra locurilor de 

rugăciune și a terenului din jurul lor. În baza hotărârilor adoptate de către 

comisiile speciale, dreptul de proprietate al cultelor religioase urma să fie 

înregistrat la Cadastru. 

PLÂNGERI 

Biserica reclamantă a susținut că fusese supusă unui tratament 

discriminatoriu bazat pe religie și a susținut că existase o încălcare a 

Articolului 14 coroborat cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și 

Articolul 6 § 1 din Convenție. Ea s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, că instanțele naționale nu oferiseră un răspuns la argumentul său 

privind pretinsul tratament discriminatoriu și a susținut că nu dispunea de căi 

de atac efective, așa cum prevede Articolul 13 din Convenție, cu referire la 

pretinsa încălcare a drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție. 

ÎN DREPT 

Biserica reclamantă a susținut că fusese supusă unui tratament 

discriminatoriu din motive de religie, în special în comparație cu Biserica 

Ortodoxă, deoarece aceasta din urmă își recuperase proprietățile confiscate 

de regimul sovietic. De asemenea, ea a susținut că instanțele naționale 

eșuaseră să ofere un răspuns la plângerea sa referitoare la discriminare și că 

nu avusese o cale de atac efectivă în baza dreptului intern împotriva încălcării 

menționate mai sus. Părțile relevante ale Convenției au următorul cuprins: 

Articolul 14 (interzicerea discriminării) 

„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să 

fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, 

opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o 

minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” 

Articolul 6 (dreptul la un proces echitabil) 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil … de către o 

instanţă … care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter 

civil …” 
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Articolul 13 (dreptul la un remediu efectiv) 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (protecția proprietății) 

„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.” 

Guvernul a susținut că statutul juridic al proprietăților revendicate de către 

biserica reclamantă și al celor revendicate de către Biserica Ortodoxă nu era 

analog, în sensul Articolului 14, deoarece Biserica Ortodoxă utilizase 

procedura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 740, în timp ce prima nu 

făcuse acest lucru. Guvernul a susținut că nimeni nu a împiedicat biserica 

reclamantă să se adreseze autorităților locale în conformitate cu procedura 

prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 740. 

Biserica reclamantă nu a comentat argumentul de mai sus al Guvernului. 

Curtea reamintește că, pentru a fi ridicată o problemă în baza Articolului 

14, trebuie să existe o diferență în tratamentul persoanelor aflate în situații 

analoage sau în mod relevant similare (a se vedea D.H. și alții v. Republica 

Cehă [MC], nr. 57325/00, § 175, CEDO 2007-IV și Burden v. Regatul Unit 

[MC], nr. 13378/05, § 60, CEDO 2008). O astfel de diferență de tratament 

este discriminatorie atunci când nu are o justificare obiectivă și rezonabilă; 

cu alte cuvinte, dacă nu urmărește un scop legitim sau dacă nu există un raport 

rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit a fi 

realizat. Statul Contractant se bucură de o marjă de apreciere pentru a evalua 

dacă și în ce măsură diferențele în situații similare justifică un tratament 

diferit (a se vedea Burden v. Regatul Unit, nr. 13378/05, 29 aprilie 2008, § 

60). 

Revenind la plângerea reclamantei din prezenta cauză, Curtea reține 

argumentul Guvernului, potrivit căruia Biserica Ortodoxă a Moldovei a 

primit proprietatea asupra unor proprietăți imobile prin respectarea procedurii 

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 740 și că biserica reclamantă nu a 

urmat aceeași procedură. Biserica reclamantă nu a contestat argumentul 

respectiv. În asemenea împrejurări, Curtea nu poate decât să concluzioneze 

că cele două biserici nu se află în situații analoage sau relevant similare. 

Astfel, plângerea bisericii reclamante privind tratamentul discriminatoriu față 

de Biserica Ortodoxă este vădit nefondată. 

În continuare, Curtea reamintește că Articolul 6 impune instanțelor interne 

să precizeze în mod adecvat motivele pe care se bazează deciziile lor. Fără a 
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solicita un răspuns detaliat la fiecare argument invocat de către un reclamant, 

această obligație presupune, totuși, că o parte la o procedură judiciară poate 

aștepta un răspuns specific și expres la acele afirmații care sunt decisive 

pentru rezultatul procedurii în cauză (a se vedea, printre multe alte autorități, 

Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, §§ 29-30, Seria A nr. 303-A). 

În acest sens, Curtea consideră că argumentul reclamantei cu privire la 

discriminare nu poate fi considerat decisiv pentru rezultatul procedurii. 

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea face trimitere la constatarea sa 

de mai sus referitoare la plângerea în baza Articolului 14. Prin urmare, eșecul 

instanțelor interne de a da un răspuns la acest argument nu ridică o problemă 

de inechitate în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție. 

În continuare, Curtea reiterează că scopul regulii epuizării căilor de atac 

naționale este de a oferi Statelor Contractante posibilitatea de a preveni sau 

de a remedia – de obicei, prin intermediul instanțelor de judecată – încălcările 

pretinse împotriva lor înainte ca aceste acuzații să fie înaintate Curții. În 

consecință, Statele sunt scutite de a răspunde pentru actele lor în fața unui 

organism internațional, înainte de a avea posibilitatea de a remedia situația 

prin intermediul propriului lor sistem juridic (a se vedea Balan v. Moldova, 

nr. 44746/08, (dec.), 24 ianuarie 2012). 

În acest context, Curtea reține că biserica reclamantă nu a respectat 

procedura instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 740. Prin urmare, ea nu a 

epuizat căile de atac interne care îi erau disponibile în privința plângerii sale 

în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1. 

În sfârșit, cu referire la plângerea reclamantei în baza Articolului 13, 

Curtea reiterează că o plângere poate fi formulată în baza Articolului 13 din 

Convenție numai în legătură cu o pretenție materială care este „discutabilă” 

(Kudła v. Polonia [MC], nr. 30210/96, § 157, CEDO 2000-XI). Curtea a 

constatat că plângerea reclamantei în baza Articolului 6 din Convenție este în 

mod vădit nefondată. Prin urmare, plângerea sa în baza Articolului 13 nu 

poate fi considerată „discutabilă” în sensul jurisprudenței Convenției. 

În lumina concluziilor supra, Curtea consideră necesar să respingă cererea 

ca fiind vădit în mod nefondată și pentru neepuizarea căilor de atac interne în 

baza Articolului 35 §§ 1, 3 și 4 din Convenție. 
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Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 2 decembrie 2021. 

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


