
 
 

 
 

© Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. 
Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: 
„Traducerea acestei hotărâri a fost efectuată de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției 
al Republicii Moldova”. 

 

Hotărâre tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental. 

Ea poate suferi modificări de formă. 

 

 

SECȚIA A DOUA 

CAUZA GLUŞCENCO v. REPUBLICA MOLDOVA 

(Cererea nr. 8830/09) 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

STRASBOURG 

15 martie 2022 

 

 

 
Această hotărâre este definitivă. Ea poate suferi modificări de formă. 

 





CAUZA GLUŞCENCO v. REPUBLICA MOLDOVA 

1 

În cauza Gluşcenco v. Republica Moldova, 

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

comitet compus din: 

 Branko Lubarda, președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

      și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 8830/09) versus Republica Moldova, prin care un cetățean 

moldovean, dl Ghenadie Glușcenco („reclamantul”), născut în anul 1963 și 

domiciliat în Chișinău, fiind reprezentat inițial de către dna J. Hanganu și, 

ulterior, de către dna V. Pîrău, avocați în Chișinău, a sesizat Curtea la 30 

ianuarie 2009 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către agentul său, dl L. Apostol, 

observațiile părților, 

decizia prin care Curtea a respins dezacordul Guvernului cu privire la  

examinarea cererii de către un comitet, 

Deliberând în camera de consiliu la 22 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Prezenta cerere se referă la neexecutarea unei hotărâri definitive 

pronunțate în favoarea reclamantului, prin care s-a dispus ca autoritatea locală 

competentă să transfere acestuia dreptul de proprietate asupra unui teren. De 

asemenea, ea se referă la revizuirea presupus abuzivă a deciziilor irevocabile. 

2.  Mai exact, reclamantul a introdus o acțiune împotriva consiliului local 

Pîrîta prin care revendica dreptul de proprietate asupra unui teren de 0,5754 

ha aferent casei sale. Printr-o decizie definitivă din 1 iulie 2008, Curtea de 

Apel Chișinău a admis acțiunea și a dispus respectivului consiliu local să 

transfere reclamantului dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu. 

3.  La 4 martie 2009 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de 

revizuire depusă de către Consiliul local Pîrîta și a redeschis procedura. 

Printr-o decizie definitivă din 11 iunie 2009, Curtea de Apel Chișinău a ajuns 

la concluzii identice cu cele pronunțate în decizia sa din 1 iulie 2008. 

4. La 17 decembrie 2009 Curtea de Apel Chișinău a decis, la cererea unui 

terț intervenient, să redeschidă procedura pentru a doua oară. Printr-o decizie 

definitivă din 4 martie 2010, respectiva instanță a pronunțat, din nou, o 

decizie în favoarea reclamantului și a obligat Consiliul local din Pîrîta să-i 

transfere dreptul de proprietate asupra terenului. 

5.  Ulterior, reclamantul a introdus o acțiune în despăgubire împotriva 

statului în baza Legii nr. 87, pentru a obține repararea prejudiciului material 
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și moral cauzat de neexecutarea deciziilor Curții de Apel Chișinău din 1 iulie 

2008 și 4 martie 2010. Printr-o hotărâre din 9 iulie 2012, Judecătoria Rîșcani 

a admis parțial acțiunea și a acordat reclamantului 10.000 de lei moldovenești 

(aproximativ 660 de euro, conform ratei de schimb aplicabile la acel moment) 

pentru prejudiciul moral cauzat de neexecutarea hotărârii din 4 martie 2010 

timp de douăzeci și opt de luni. Cu referire la prejudiciul material care ar fi 

fost cauzat de incapacitatea reclamantului de a da în locațiune terenul în 

litigiu, instanța a considerat că acesta era un venit presupus și a respins 

respectiva pretenție ca neîntemeiată. La 9 octombrie 2012 această hotărâre a 

fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău care, în plus, a acordat 

compensații pentru costuri și cheltuieli, inclusiv pentru procedura din fața 

Curții. 

6.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 

1, reclamantul s-a plâns de neexecutarea hotărârii definitive prin care 

Consiliul local Pîrîta a fost obligat să-i transfere dreptul de proprietate asupra 

terenului de 0,5754 ha aferent casei lui. Bazându-se pe aceleași prevederi, el 

mai susține că anularea hotărârilor definitive pronunțate în favoarea lui a fost 

abuzivă și, prin urmare, contrară principiului securității raporturilor juridice. 

APRECIEREA CURȚII 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1, DIN CAUZA 

NEEXECUTĂRII DECIZIEI DEFINITIVE 

A. Cu privire la admisibilitate  

1. Cu privire la excepția neepuizării 

7.  În observațiile inițiale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, 

Guvernul a susținut că remediile naționale nu fuseseră epuizate. El a susținut, 

în special, că reclamantul ar fi trebuit să introducă o acțiune în despăgubire 

împotriva statului în baza Legii nr. 87, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. 

8.  Curtea reține că Legea nr. 87 a fost adoptată ca urmare a hotărârii-pilot 

Olaru și alții v. Moldova, (nr. 476/07 şi altele 3, 28 iulie 2009). Ea subliniază 

că a hotărât deja că persoanele care și-au depus cererile înainte de adoptarea 

acestei hotărâri-pilot nu erau obligate să epuizeze noua cale de atac pe care 

statul trebuia să o instituie (Olaru, pre-citată, § 61). Cu toate acestea, prezenta 

cerere a fost depusă exact înainte de pronunțarea respectivei hotărâri-pilot. 

9.  Astfel, Curtea reține că reclamantul a făcut, totuși, uz de calea de atac 

propusă de către Guvern și că, prin urmare, a oferit autorităților naționale 

posibilitatea de a se pronunța în privința prezentelor pretenții. 

10.  Respectiv, Curtea respinge această obiecție a Guvernului. 
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2. Cu privire la obiecția bazată pe pierderea calității de victimă  

11.  Guvernul a mai susținut că, având în vedere rezultatul procedurii 

bazate pe Legea nr. 87, reclamantul și-a pierdut calitatea de victimă. 

12.  Principiile generale aplicabile pierderii calității de victimă în cazurile 

de neexecutare au fost amintite în cauza Cristea v. Republica Moldova (nr. 

35098/12, §§ 25 și 27-31, 12 februarie 2019). 

13.  În prezenta cauză, Curtea reține că instanțele interne au constatat în 

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

Protocolul nr. 1, și i-au acordat reclamantului despăgubiri morale. 

14.  Totuși, ea subliniază că decizia internă definitivă favorabilă 

reclamantului încă nu a fost executată, după ce au trecut mai mult de nouă ani 

din momentul în care instanțele naționale au obligat statul să achite 

despăgubiri pentru neexecutare. Această perioadă nouă de neexecutare de 

nouă ani este semnificativă, fiind mai mult decât suficientă pentru a constitui 

o a doua încălcare a aceleiași proceduri de executare. Având în vedere această 

omisiune persistentă a autorităților moldovenești de a executa decizia inițială, 

Curtea consideră că, în orice caz, remediul compensatoriu bazat pe Legea nr. 

87 nu a oferit reclamantului o despăgubire adecvată (a se compara cu Cristea, 

pre-citată, § 35 și cauzele menționate acolo). 

15.  Rezultă că reclamantul încă poate pretinde a fi o victimă a 

presupuselor încălcări și că obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

3. Concluzii cu privire la admisibilitate  

16.  Constatând că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate sau 

inadmisibile pentru alte motive menționate la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea le declară admisibile. 

B. Cu privire la fond  

17.  Principiile generale referitoare la executarea unei hotărâri 

judecătorești împotriva statului au fost rezumate în cauza Cristea (pre-citată, 

§§ 41 și 46-47). 

18.  Inițial, cu referire la perioada care trebuie avută în vedere în prezenta 

cauză, Curtea reține că perioada de executare a început să curgă de la data 

adoptării de către Curtea de Apel Chișinău a hotărârii definitive din 1 iulie 

2008. Totodată, ea acordă atenție afirmației Guvernului că, potrivit dreptului 

intern, această hotărâre a rămas executorie, în pofida celor două acțiuni de 

revizuire introduse în acest caz. Prin urmare, nu se poate concluziona că 

curgerea perioadei de executare a fost întreruptă de cele două redeschideri 

succesive ale procedurii interne. 

19.  De asemenea, Curtea apreciază că, având în vedere omisiunea 

persistentă a autorităților de a executa respectiva decizie, ar fi nedrept să 
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solicite reclamantului să depună un nou recurs în baza Legii nr. 87 (a se 

compara cu Cristea, pre-citată, § 45). 

20.  Ținând cont de toate aceste elemente, ea consideră că se poate avea în 

vedere întreaga durată a procedurii de executare de la 1 iulie 2008 (ibidem; a 

se vedea, dimpotrivă, Titan Total Group SRL v. Republica Moldova, nr. 

61458/08, §§ 76-79, 6 iulie 2021). 

21.  Ulterior, ea reține că, până în prezent, perioada de neexecutare a 

hotărârii definitive prin care s-a dispus transferul către reclamant a dreptului 

de proprietate asupra terenului în litigiu a durat mai mult de treisprezece ani. 

Curtea consideră că această perioadă este considerabilă. Aplicând 

jurisprudența sa bine-stabilită în materie, ea constată că, prin urmare, a avut 

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

Protocolul nr. 1 în privința reclamantului (a se vedea, printre multe altele, 

Botezatu v. Republica Moldova, nr. 17899/08, § 31, 14 aprilie 2015, Cristea, 

pre-citată, § 48, și Marian și alții v. Republica Moldova [comitet], nr. 

40909/12 și altele, § 18, 15 septembrie 2020). 

II. CU PRIVIRE LA ALTE PLÂNGERI 

22.  Reclamantul a formulat, de asemenea, plângeri în baza Articolului 6 

§ 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, cauzate de casarea 

deciziilor definitive pronunțate în favoarea sa. Având în vedere 

circumstanțele cauzei, argumentele părților și concluzia la care a ajuns mai 

sus în baza acelorași dispoziții, Curtea apreciază că a examinat problema 

principală de drept ridicată prin cerere. Ea conchide că nu trebuie să se 

pronunțe separat în privința acestor pretenții (a se vedea, în special, Centrul 

de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 

47848/08, § 156, CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

23.  Reclamantul a pretins 20.834,82 euro (EUR) pentru prejudiciul 

material pe care a considerat că l-a suferit ca urmare a imposibilității dării în 

locațiune a terenului, al cărui drept de proprietate trebuia să-i fie transferat de 

către autorități. De asemenea, el pretinde 53.000 de euro pentru prejudiciul 

moral. 

24.  Guvernul a contestat aceste sume. 

25.  În primul rând, cu referire la prejudiciul material, Curtea observă că, 

în contextul procedurii introduse de către reclamant în baza Legii nr. 87, 

instanțele naționale au respins această cerere, ca fiind speculativă. Ea 

reamintește că instanțele interne sunt, în mod evident, mai bine plasate pentru 

a se pronunța cu privire la existența și cuantumul pretinsului prejudiciu 

material (Cristea, pre-citată, § 29). În prezenta cauză, ea consideră că 

informațiile de care dispune nu îi permit să se îndepărteze de la constatările 
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autorităților naționale, care, de altfel, nu par a fi arbitrare sau vădit 

nerezonabile (ibidem, §§ 33 și 53; a se vedea, a contrario, Botezatu, pre-

citată, §§ 28 și 35). Prin urmare, ea respinge pretenția reclamantului cu privire 

la prejudiciul material. 

26.  Curtea reamintește, totuși, poziția sa constantă, conform căreia 

executarea deciziei interne rămâne a fi cea mai adecvată formă de 

despăgubire în privința acelor încălcări ale Convenției care sunt similare cu 

cele constatate în prezenta cauză (Gerasimov și alții v. Rusia, nr. 29920/05 și 

altele 10, § 198, 1 iulie 2014, și Cristea, pre-citată, § 55). Prin urmare, este 

de competența Statului reclamant să adopte, sub supravegherea Comitetului 

de Miniștri, măsurile necesare pentru a pune capăt încălcării constatate de 

către Curte și pentru a remedia consecințele acesteia (a se vedea reiterarea 

principiilor relevante în cauza Ilgar Mammadov v. Azerbaidjan) (acțiune în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor) [MC], nr. 15172/13, §§ 147-155, 

29 mai 2019). Prin urmare, Curtea consideră că Republica Moldova trebuie 

să asigure, fără întârziere, executarea prin mijloace adecvate a deciziei 

pronunțate în favoarea reclamantului (a se compara cu Gerasimov și alții, pre-

citată, § 198, și Cristea, pre-citată, § 55). 

27.  Cu referire la prejudiciul moral, Curtea ia în considerare despăgubirea 

de 660 EUR deja acordată la nivel național. Pronunțându-se în echitate, ea 

acordă reclamantului, pe lângă această sumă, 3.000 EUR pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care ar putea fi percepută la această sumă. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibile plângerile formulate în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, referitoare la 

neexecutarea hotărârii definitive favorabile reclamantului; 

2. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerile formulate în baza 

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

Convenție, privind anularea deciziilor definitive pronunțate în favoarea 

reclamantului; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei 

luni, suma de 3.000 EUR (trei mii de euro) pentru prejudiciul moral, 

plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă, care urmează 

a fi convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului; 
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b) că, de la expirarea perioadei respective și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumei 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; 

5. Respinge restul pretenției pentru satisfacție echitabilă. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 15 martie 2022, în 

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

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


