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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 63399/12 

Anatolie BANTUŞ și Larisa BANTUS 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 26 

aprilie 2022 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. 63399/12 versus Republica Moldova, prin care un cetățean al 

acestui stat, dl Anatolie Bantuș („reclamantul”), născut în anul 1956 și 

domiciliat în Chișinău, reprezentat de către dna I. Soțchi, avocat în 

Chișinău, a sesizat Curtea la 27 septembrie 2012 în conformitate cu 

Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”), 

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

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari, plângerile depuse de către 

reclamant în baza Articolului 8 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, și de a declara restul cererii inadmisibil, 

decizia de a examina cererea cu prioritate (Articolul 41 din Regulamentul 

Curții („Regulamentul”), 

observațiile părților, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 
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OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cererea se referă la pretinsele inconveniențe suferite de către 

reclamant în urma construirii unui imobil cu zece etaje în imediata 

vecinătate a casei sale. 

2.  Reclamantul a înaintat o acțiune în fața instanței de contencios 

administrativ cu privire la anularea autorizațiilor de construcție eliberate 

dezvoltatorului imobiliar și plata despăgubirilor. După ce a constatat că 

procedura de obținere a autorizațiilor respective fusese respectată, Curtea de 

Apel Chișinău și, ulterior, Curtea Supremă de Justiție, a cărei decizie 

definitivă a fost pronunțată la 28 martie 2012, au respins acțiunea 

reclamantului ca nefondată. 

3.  În fața Curții, reclamantul s-a plâns că autorizația acordată de către 

autorități pentru construcția imobilului în litigiu și inconveniențele 

ulterioare pe care el pretinde că le-ar fi suferit i-au încălcat dreptul la 

respectarea vieții sale private și a domiciliului său, garantat de Articolul 8 

din Convenție, precum și dreptul său la respectarea bunurilor sale, prevăzut 

de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

4.  Prin scrisoarea din 30 octombrie 2012, Curtea a informat reclamantul 

despre obligația sa de a-i aduce la cunoștință orice evoluție importantă a 

cauzei. 

5.  După comunicarea cauzei, Guvernul a revelat că la 19 decembrie 

2012 reclamantul și soția sa au înaintat o acțiune civilă în despăgubire 

împotriva dezvoltatorului imobiliar, invocând, printre altele, o încălcare a 

drepturilor lor garantate de Articolul 8 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Guvernul a mai indicat că la 8 decembrie 

2017 instanța de fond a admis parțial acțiunea reclamanților, acordându-le, 

în special, despăgubiri materiale de circa 16.300 de euro, că instanța de apel 

a menținut această hotărâre și că acțiunea era din nou pendinte la Curtea de 

Apel, în urma unei retrimiteri de către Curtea Supremă de Justiție. 

6.  Ulterior, reclamantul a informat Curtea că instanța de apel și Curtea 

Supremă de Justiție, a cărei decizie definitivă a fost pronunțată la 8 iulie 

2020, au menținut hotărârea instanței de fond din 8 decembrie 2017. 

APRECIEREA CURȚII 

7.  Argumentând că reclamantul a omis în mod deliberat să informeze 

Curtea despre introducerea acțiunii civile menționate mai sus, Guvernul a 

susținut respingerea cererii ca fiind abuzivă. El mai consideră că remediile 

interne nu au fost epuizate. 

8.  Reclamantul răspunde că, în cererea sa, el se plânge de omisiunile 

autorităților statului și că acțiunea civilă împotriva dezvoltatorului imobiliar 

a avut un obiect distinct de cel al prezentei cauze. El susține că a acționat cu 

bună-credință și că urma să informeze Curtea despre orice decizie definitivă 
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adoptată în contextul procesului civil respectiv. El susține că, în orice caz, 

această acțiune civilă era iluzorie, deoarece dezvoltatorul imobiliar se afla în 

procedură de lichidare. 

9.  Criteriile de examinare a unei cereri abuzive au fost rezumate în cauza 

Șevcenco și Timoșin v. Republica Moldova ((dec.), nr. 35215/06 și 

43414/08, §§ 22, 23 și 25, 21 aprilie 2020). 

10.  Curtea notează că ea a comunicat Guvernului plângerile 

reclamantului, fără a fi la curent cu noile evoluții la nivel național. Abia din 

observațiile Guvernului ea a aflat că procesul civil – inițiat de către 

reclamant și care se referă la plângeri care erau cel puțin parțial similare cu 

cele invocate în fața Curții – era pendinte la nivel național și că trei instanțe 

se pronunțaseră deja în cadrul acestei proceduri. 

11.  Curtea consideră că informațiile prezentate de către Guvern se referă 

la un aspect crucial al cauzei. Într-adevăr, procesul civil inițiat de către 

reclamant avea anumite implicații asupra chestiunii care făcea parte din 

eventualele responsabilități ale autorităților statului și/sau ale 

dezvoltatorului imobiliar față de pretinsele încălcări ale drepturilor 

reclamantului și, prin urmare, asupra faptului dacă, în prezenta cauză, 

conduita autorităților a încălcat sau nu Articolul 8 din Convenție și Articolul 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Aceste evoluții ar putea avea legătură și 

cu statutul de victimă al reclamantului. Prin urmare, ele vizează însăși 

esența plângerilor invocate de către reclamant în cererea sa și Curtea ar 

trebui să fie informată despre ele, pentru a-i permite să examineze cauza în 

lumina tuturor circumstanțelor relevante referitoare la aceasta (a se compara 

cu Spinu v. Republica Moldova (dec.), nr. 18589/11, 30 iunie 2015, și 

Șevcenco și Timoșin (dec.), citată mai sus, § 27, și cauzele menționate 

acolo). De asemenea, și din motivele menționate în acest paragraf, ea nu 

consideră relevant argumentul reclamantului, conform căruia, în orice caz, 

hotărârile adoptate de către instanțele civile nu puteau fi executate din cauza 

insolvenței dezvoltatorului imobiliar. 

12.  În continuare, Curtea consideră că reclamantul nu a oferit o 

explicație plauzibilă pentru eșecul său de a o informa despre evoluțiile 

respective. El a fost reprezentat de către un avocat care, chiar înainte de 

apariția evoluțiilor disputate, fusese, într-adevăr, informat despre obligația 

care rezultă din Articolul 47 § 7 din Regulamentul Curții (a se vedea 

paragraful 4 de mai sus). Prin urmare, Curtea consideră că ea dispune de 

suficiente dovezi pentru a stabili că, nefiindu-i prezentate aceste informații, 

reclamantul a împiedicat-o în mod intenționat să cunoască pe deplin 

circumstanțele cauzei (a se compara cu Șevcenco și Timoșin (dec.), citată 

mai sus, § 28, și cauzele menționate acolo). 

13.  În consecință, prezenta cerere trebuie respinsă pentru abuzul de 

dreptul la un recurs individual, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 a) și 4 

din Convenție.  
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14.  Având în vedere această concluzie, Curtea nu consideră necesar să 

se pronunțe cu privire la cea de-a doua obiecție invocată de către Guvern. 

 

Din aceste motive, Curtea, în mod unanim, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 19 mai 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


