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În cauza Axentii v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 42582/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 

16 mai 2013 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o cetățeană 

moldoveană, dna Aurica Axentii, care s-a născut și locuiește în Chișinău 

(„reclamanta”); 

decizia de a comunica plângerile în baza Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl M. Gurin și 

ulterior de către Agentul său, dl O. Rotari, și de a declara restul cererii 

inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în privat la 1 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI  

1.  Prezenta cauză se referă la casarea a două hotărâri judecătorești 

definitive pronunțate în favoarea reclamantei, prin admiterea unor cereri de 

revizuire depuse în afara termenului legal. 

2.  În anul 2009 reclamanta a obținut o hotărâre judecătorească definitivă 

care obliga un terț, D., să-i plătească 88.000 de euro (EUR). Pentru a executa 

această hotărâre, reclamanta a solicitat vânzarea imobilelor ipotecate ale lui 

D. La 13 mai 2011 Judecătoria Călărași a recunoscut dreptul de proprietate al 

reclamantei asupra bunurilor ipotecate. Hotărârea a devenit definitivă prin 

neatacare la 30 mai 2011. În baza acestei hotărâri, la 5 iulie 2011 Judecătoria 

Călărași a confirmat vânzarea bunurilor ipotecate către V. contra sumei de 

80.000 EUR. Hotărârea a devenit definitivă și a fost pusă în executare prin 

înregistrarea în registrul bunurilor imobile la 3 august 2011. Cu toate acestea, 

la 4 aprilie 2013 și, respectiv, la 22 mai 2013, Curtea de Apel Chișinău a casat 

hotărârile pronunțate în anul 2011 în favoarea reclamantei, a admis cererile 

de revizuire depuse de către A. în afara termenului legal și a dispus 

reexaminarea cauzei. La 4 februarie 2015 Curtea Supremă de Justiție a 

respins în mod definitiv pretențiile reclamantei și a obligat-o să-i ramburseze 

lui V. suma de 80.000 EUR, pe care a primit-o de la vânzarea bunurilor 

ipotecate. 
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3.  Reclamanta s-a plâns de încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 

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

4.  În urma comunicării cauzei, la 22 februarie 2017 Curtea Supremă de 

Justiție a admis cererea de revizuire depusă de către Agentul guvernamental 

și a recunoscut încălcarea Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție în privința reclamantei, din cauza casării 

nelegitime a hotărârilor pronunțate în favoarea sa după admiterea cererilor de 

revizuire tardive. Instanța a rejudecat cauza, a respins cererile de revizuire 

depuse în afara termenului legal și a menținut în mod definitiv hotărârile din 

13 mai și 5 iulie 2011, favorabile reclamantei. Instanța a dispus Agentului 

guvernamental să soluționeze pretențiile de satisfacție echitabilă. 

5.  Reclamanta a solicitat executarea deciziei Curții Supreme de Justiție 

din 22 februarie 2017 și, în special, înregistrarea lui V. în calitate de proprietar 

al imobilului ipotecat vândut. Cu toate acestea, oficiul cadastral a informat-o 

că, între timp, A. își înregistrase proprietatea asupra imobilului și-l vânduse 

lui C. Reclamanta a încercat să anuleze dreptul de proprietate al lui C. în baza 

deciziei Curții Supreme de Justiție din 22 februarie 2017, dar fără rezultat; 

instanțele naționale au informat-o că C. nu fusese parte la aceste proceduri și 

că orice litigiu privind drepturile lor de proprietate ar trebui să facă obiectul 

unui nou set de proceduri. 

APRECIEREA CURȚII 

SOLICITAREA GUVERNULUI DE A RADIA CEREREA DE PE ROL ÎN 

BAZA ARTICOLULUI 37 DIN CONVENȚIE 

6.  La 9 ianuarie 2018 Guvernul a prezentat o declarație unilaterală 

similară cu cea din cauza Tahsin Acar v. Turcia ((obiecție preliminară) [MC], 

nr. 26307/95, CEDO 2003-VI) și a informat Curtea că era dispus să accepte 

că a avut loc o încălcare a drepturilor reclamantei în baza Articolului 6 § 1 

din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. De 

asemenea, Guvernul s-a oferit să plătească reclamantei 1.350 EUR (una mie 

trei sute cincizeci de euro) pentru a acoperi orice prejudiciu material și moral, 

precum și costuri și cheltuieli. El a susținut că această sumă ar constitui o 

satisfacție echitabilă suficientă. Guvernul a invitat Curtea să radieze cererea 

de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din Convenție. 

7.  Reclamanta nu a fost de acord cu propunerea Guvernului și a susținut 

că situația ei nu fusese remediată, deoarece ea nu a putut obține restitutio in 

integrum în mod efectiv și că suma propusă era insuficientă pentru a acoperi 

prejudiciul material. 

8.  Curtea reiterează principiul stabilit în cauza Nagmetov v. Rusia ([MC], 

nr. 35589/08, § 65, 30 martie 2017), potrivit căruia o hotărâre în care ea 

constată o încălcare impune Statului reclamat o obligație juridică de a pune 

capăt încălcării și de a remedia consecințele acesteia, astfel încât să se 
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restabilească, pe cât posibil, situația existentă înainte de încălcare. Curtea este 

de părere că acest principiu este aplicabil și în situații similare prezentei 

cauze, în care un Guvern urmărește să obțină o decizie de radiere de pe rol 

prin intermediul unei declarații unilaterale (Decev v. Moldova (nr. 2), nr. 

7365/05, § 18, 24 februarie 2009). 

9.  Având în vedere circumstanțele cauzei (a se vedea paragrafele 2 și 5), 

Curtea nu este convinsă că despăgubirea propusă de către Guvern ar „pune 

capăt încălcării și ar remedia consecințele acesteia, astfel încât să 

restabilească, pe cât posibil, situația existentă înainte de încălcare”. În special, 

Curtea constată că, recunoscând o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție, 

Guvernul nu a propus o despăgubire suficientă pentru prejudiciul suferit de 

către reclamantă. 

10.  Pentru motivele expuse mai sus, Curtea constată că Guvernul a eșuat 

să prezinte o declarație care să ofere o bază suficientă pentru a se constata că 

respectarea drepturilor omului, în modul definit prin Convenție, nu impune 

Curtea să continue examinarea cauzei (a se vedea, pentru contrast, Akman v. 

Turcia (radiere de pe rol), nr. 37453/97, §§ 23-24, CEDO 2001-VI). 

11.  Astfel, Curtea respinge solicitarea Guvernului de radiere a cererii de 

pe rol în baza Articolului 37 din Convenție și, prin urmare, va continua 

examinarea admisibilității și a fondului cauzei. 

PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE ȘI A 

ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

12.  Curtea constată că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibile din oricare alte 

motive. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile. 

13.  Principiile generale privind casarea nelegitimă a hotărârilor 

judecătorești definitive au fost rezumate în cauzele Popov v. Moldova (nr. 2) 

(nr. 19960/04, §§ 27-29, 6 decembrie 2005), Melnic v. Moldova (nr. 6923/03, 

§§ 38-44, 14 noiembrie 2006) și Istrate v. Moldova (nr. 53773/00, §§ 46-61, 

13 iunie 2006). 

14.  Curtea Supremă de Justiție a recunoscut încălcarea drepturilor 

reclamantei din cauza casării nelegitime a hotărârilor pronunțate în favoarea 

sa. Curtea nu vede niciun motiv de a nu fi de acord cu această constatare. Cu 

toate acestea, în urma acestei constatări, Curtea Supremă de Justiție nu i-a 

acordat reclamantei nicio despăgubire, Guvernul nu a ajuns la niciun 

aranjament ulterior pentru acordarea unor despăgubiri, iar reclamanta nu a 

putut să-și restabilească drepturile sale. 

15.  În lumina jurisprudenței menționate supra și având în vedere 

recunoașterea clară de către Guvern a unei încălcări, Curtea concluzionează 

că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție. 
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APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

16.  În concluziile sale din 6 martie 2018, reclamanta a pretins 131.988,28 

EUR pentru prejudiciul material, incluzând, printre altele, prețul de vânzare 

al bunurilor ipotecate (80.000 EUR), dobânda de întârziere (17.139,73 EUR), 

taxe judiciare în fața instanțelor naționale (17.500 de lei, echivalentul a 

848,55 EUR). Reclamanta a prezentat o notă scrisă de mână de către V., care 

confirma că ea primise de la reclamantă 80.000 EUR, precum și calculul 

dobânzii de întârziere conform art. 619 din Codul civil al Republicii 

Moldova. Reclamanta nu a prezentat nicio dovadă de plată a taxelor de 

judecată. 

17.  Reclamanta a pretins 15.000 EUR pentru prejudiciul moral și 3.500 

EUR pentru costurile și cheltuielile legate de propria sa activitate de auto-

reprezentare în fața Curții. Ea nu a transmis niciun detaliu cu privire la timpul 

petrecut pentru auto-reprezentare. De asemenea, ea a solicitat repararea 

prejudiciului suferit de către V. 

18.  Guvernul a susținut că pretențiile reclamantei erau excesive. 

19.  Curtea reține că, în urma casării nelegitime a hotărârilor pronunțate în 

favoarea reclamantei, vânzarea bunurilor ipotecate a fost anulată, iar 

reclamanta a restituit prețul de vânzare de 80.000 EUR cumpărătorului V. De 

atunci, bunurile ipotecate fuseseră vândute lui C., care nu a fost implicat în 

procedura inițială. Din acest motiv, deși hotărârile favorabile reclamantei au 

fost menținute, ea nu a putut să stabilească posesia asupra bunurilor ipotecate, 

să reia actul de vânzare cu V. și să obțină înapoi de la V. prețul de vânzare de 

80.000 EUR (a se vedea paragraful 5). Prin urmare, restitutio in integrum se 

referă la prețul de vânzare al bunurilor ipotecate și dobânda de întârziere 

aferentă. Din acest motiv, Curtea acordă reclamantei 97.100 EUR pentru 

prejudiciul material, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantei. 

20.  În privința prejudiciului moral, Curtea îi acordă reclamantei 2.000 

EUR.  

21.  Curtea subliniază că, în conformitate cu Articolul 60 din 

Regulamentul Curții, orice solicitare de satisfacție echitabilă trebuie să fie 

detaliată și depusă în scris împreună cu documentele justificative pertinente, 

în caz contrar, Curtea poate respinge cererea în tot sau în parte. Reclamanta 

nu a prezentat niciun document în susținerea cererii sale pentru costuri și 

cheltuieli, precum o listă detaliată a orelor petrecute pentru auto-reprezentare 

sau chitanțe privind plata taxelor judiciare. Prin urmare, Curtea nu acordă 

nicio despăgubire pentru costuri și cheltuieli. 

22.  Deoarece V. nu este reclamantă în prezenta cauză, Curtea nu este 

chemată să acorde vreo despăgubire în privința ei. 

23.  În plus, 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. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Respinge solicitările Guvernului de radiere a cererii de pe rol; 

2. Declară admisibile plângerile în baza Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

4. Hotărăște 

 (a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei, în termen de 

trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 97.100 EUR (nouăzeci și șapte de mii una sută de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii) 2.000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

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

executarea hotărârii, va 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 martie 2022, în 

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

  

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 


