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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 75732/12                            

Andrei GURIȚANU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 8 

noiembrie 2022 în cadrul unui Comitet compus din: 

Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

Jovan Ilievski, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 75732/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) la 16 noiembrie 2012 de către un cetățean 

moldovean, dl Andrei Gurițanu („reclamantul”), născut în anul 1977 și domiciliat 

în Chișinău, care a fost reprezentat de către dl D. Josanu, avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

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

observațiile părților; 

După deliberare, decide după cum urmează: 

OBIECTUL CAUZEI 

1. Cauza se referă la o pretinsă încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ca urmare a faptului că instanțele 

naționale nu au ținut seama de hotărârea definitivă de recunoaștere a titlului de 

proprietate al reclamantului asupra unui apartament și de atribuire a titlului de 
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proprietate asupra aceluiași apartament unei terțe persoane. 

2. În luna ianuarie 2008, reclamantul a încheiat un contract cu o companie 

de construcții, potrivit căruia ultima trebuia să construiască și să-i vândă 

apartamentul nr. 21 dintr-o nouă clădire în condominiu. 

3. După ce compania a încetat lucrările de construcție din cauza lipsei de 

fonduri, reclamantul a inițiat, la 30 octombrie 2008, o acțiune judiciară împotriva 

sa, solicitând recunoașterea dreptului său de proprietate asupra apartamentului 

nr. 21 din clădirea în condominiu nefinisată. Compania de construcții nu s-a opus 

acțiunii judiciare, recunoscând, totodată, că nu finalizase construcția 

apartamentului reclamantului. 

4. La 10 noiembrie 2008 Judecătoria Centru a dat câștig de cauză 

reclamantului și a recunoscut dreptul său de proprietate asupra apartamentului 

nr. 21 din clădirea în condominiu nefinisată. Hotărârea a devenit definitivă prin 

necontestare. 

5. Între timp, la 30 octombrie 2008 o altă clientă a companiei de construcții, 

M.S., a inițiat o acțiune judiciară similară împotriva ei, la o altă instanță de 

judecată din Chișinău, solicitând recunoașterea dreptului său de proprietate 

asupra aceluiași apartament nr. 21, în conformitate cu contractul încheiat între ea 

și compania de construcții. Compania de construcții nu s-a opus acțiunii 

judiciare, recunoscând, totodată, eșecul său de a finisa construcția apartamentului 

ei. 

6. La 7 noiembrie 2008 Judecătoria Râșcani a dat câștig de cauză lui M.S. 

și a recunoscut dreptul său de proprietate asupra apartamentului nr. 21 din 

clădirea în condominiu nefinisată. Hotărârea a devenit definitivă prin 

necontestare.  

7. La date nespecificate, reclamantul și M.S. au aflat unul despre celălalt și 

despre hotărârile judecătorești pronunțate în favoarea celuilalt. La 20 iunie 2009 

reclamantul a depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii Judecătoriei 

Râșcani din 7 noiembrie 2008, solicitând casarea acesteia. 

8. La 23 februarie 2010 Curtea de Apel Chișinău a admis cererea 

reclamantului, a redeschis procesul inițiat de către M.S., a anulat hotărârea din 7 

noiembrie 2008 și a trimis cauza la Judecătoria Chișinău pentru o nouă 

examinare. 

9. În cadrul noii ședințe în primă instanță, reclamantul, care fusese atras în 

proces în calitate de intervenient, a solicitat respingerea pretențiilor lui M.S., 

deoarece el deținea dreptul de proprietate asupra apartamentului în litigiu în baza 

hotărârii definitive din 10 noiembrie 2008. Instanța de fond a respins pretențiile 

lui M.S., însă instanța de apel a casat această hotărâre. Reclamantul a formulat 

un recurs, invocând, inter alia, hotărârea definitivă și obligatorie în favoarea sa 

din 10 noiembrie 2008, care stabilise circumstanțele relevante și confirmase titlul 
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său de proprietate asupra apartamentului în litigiu. 

10. La 16 mai 2012 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantului și i-a dat câștig de cauză lui M.S., deoarece contractul ei cu 

compania de construcții îl preceda pe cel al reclamantului cu aproximativ trei ani, 

iar ea, spre deosebire de reclamant, plătise integral prețul apartamentului. 

Instanța a constatat că hotărârea din 10 noiembrie 2008 nu era opozabilă lui M.S., 

deoarece ea nu fusese parte la acest proces. 

11. În rezultatul procesului de mai sus, M.S. a reușit să își înregistreze 

dreptul său de proprietate asupra apartamentului în litigiu la cadastru și să devină 

proprietar de drept al acestuia. 

12. Între timp, la 19 iunie 2009 M.S. a depus o cerere de revizuire împotriva 

hotărârii Judecătoriei Centru din 10 noiembrie 2008, solicitând casarea acesteia. 

Cu toate acestea, ulterior, compania de construcții i-a promis că îi va oferi un 

apartament echivalent în aceeași clădire în condominiu nefinisată, iar ea și-a 

retras cererea sa de revizuire. La 3 august 2009 Judecătoria Centru a acceptat 

retragerea cererii. În final, apartamentul promis lui M.S. s-a dovedit a fi 

indisponibil și ea a depus o cerere de revizuire împotriva deciziei din 3 august 

2009, care a fost respinsă din motive procedurale. Ea a depus alte câteva cereri 

de revizuire împotriva aceleiași decizii, dar fără succes. 

13. În anul 2010 a fost inițiată procedura de insolvabilitate în privința 

companiei de construcții. 

 

APRECIEREA CURȚII 

 
14.  Reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, că 

procesul care a culminat cu decizia Curții Supreme de Justiție din 16 mai 2012 

nu fusese echitabil, deoarece instanțele naționale nu acordaseră importanță 

argumentelor sale privind inviolabilitatea dreptului său de proprietate asupra 

apartamentului în litigiu, recunoscut prin hotărârea judecătorească definitivă a 

Judecătoriei Centru din 10 noiembrie 2008. De asemenea, el s-a plâns, în baza 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1, de faptul că dreptul său la respectarea bunurilor 

sale fusese încălcat. 

15. Guvernul nu a fost de acord și a susținut că plângerile erau în mod vădit 

nefondate. 

16. Curtea reiterează că dreptul la un proces echitabil prevăzut la Articolul 

6 § 1 din Convenție, interpretat în lumina principiilor statului de drept și 

certitudinii juridice, cuprinde cerința ca, atunci când instanțele au stabilit în mod 

definitiv o chestiune, hotărârea lor să nu fie pusă în discuție (a se vedea 

Brumărescu v. România [MC], nr. 28342/95, § 61, CEDO 1999-VII; Oferta Plus 

S.R.L. v. Moldova, nr. 14385/04, § 97, 19 decembrie 2006; și Kehaya și alții v. 
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Bulgaria, nr. 47797/99 și 68698/01, § 61, 12 ianuarie 2006). 

17. De asemenea, Curtea reiterează că ea nu trebuie să acționeze ca o 

instanță de al patrulea grad de jurisdicție și, prin urmare, nu va pune în discuție, 

în baza Articolului 6 § 1, hotărârea instanțelor naționale, cu excepția cazului în 

care constatările acestora pot fi considerate arbitrare sau vădit nerezonabile (a se 

vedea, printre multe alte autorități, Bochan v. Ucraina (nr. 2) [MC], nr. 22251/08, 

§ 61, CEDO 2015, cu referințe suplimentare). În special, o hotărâre este vădit 

nerezonabilă dacă nu conține nicio legătură între circumstanțele stabilite, legea 

aplicabilă și rezultatul procedurii (a se vedea Anđelković v. Serbia, nr. 1401/08, 

§ 27, 9 aprilie 2013). 

18. Curtea observă că, în toate sistemele juridice, efectele res judicata ale 

hotărârilor judecătorești au limitări ad personam și în ceea ce privește domeniul 

material de aplicare (a se vedea Esertas v. Lituania, nr. 50208/06, § 22, 31 mai 

2012). 

19. Revenind la prezenta cauză, Curtea observă că există două hotărâri 

judecătorești diferite care recunosc dreptul de proprietate asupra aceluiași 

apartament în privința a două persoane diferite, i.e. hotărârea Judecătoriei Centru 

din 10 noiembrie 2008 și decizia Curții Supreme de Justiție din 16 mai 2012. 

Deși ambele seturi de proceduri s-au referit la același bun imobil, hotărârile 

atacate au fost adoptate cu privire la părți diferite și au examinat raporturi juridice 

parțial diferite (a se vedea paragrafele 4 și 8-10 de mai sus). 

20. În primul set de proceduri, instanța a adoptat o hotărâre în baza 

argumentelor prezentate exclusiv de către reclamant și nu a fost niciodată 

chemată să examineze sau să se pronunțe cu privire la validitatea pretențiilor altor 

persoane asupra aceluiași apartament. Cu toate acestea, în cel de-al doilea set de 

proceduri, instanțele naționale au examinat argumentele prezentate atât de către 

reclamant, cât și de către M.S., și au efectuat o analiză a intereselor concurente 

în joc, constatând că M.S. avea drepturi preferențiale în privința apartamentului 

în litigiu, spre deosebire de reclamant. Motivele invocate de către instanțe nu par 

a fi în mod evident nerezonabile sau arbitrare și nu au fost contestate de către 

reclamant. În plus, reclamantul nu a susținut vreodată că pretențiile lui M.S. erau 

nefondate sau că contractul ei era nul. 

21. Deși Curtea acceptă importanța principiului res judecata, stabilit și în 

dreptul și practica națională (a se vedea paragraful 10 de mai sus), ea nu poate 

concluziona că ambele procese civile s-au referit exact la aceleași persoane și 

circumstanțe juridice și, prin urmare, la aceleași raporturi juridice, care erau 

cruciale pentru soluționarea litigiului (a se compara și a se contrasta cu Esertas, 

citată mai sus, § 23; Grynenko v. Ucraina [comitet], nr. 65890/13, §§ 30- 37, 20 

septembrie 2022). 

22. Faptul că hotărârea din 10 noiembrie 2008, favorabilă reclamantului, nu 
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a fost vreodată anulată nu pare a fi imputabilă instanțelor, ci mai degrabă 

comportamentului procedural al părților implicate (a se vedea paragraful 12 de 

mai sus). 

23. Prin urmare, Curtea nu este convinsă că cele două acțiuni civile au fost 

identice și că procedurile au fost inechitabile, deoarece instanțele naționale nu ar 

fi acordat importanță argumentelor reclamantului privind inviolabilitatea 

dreptului său de proprietate asupra apartamentului în litigiu. În aceste 

circumstanțe, Curtea consideră că respectiva plângere este vădit nefondată și o 

respinge în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

24. Cu referire la plângerea reclamantului formulată în baza Articolului 1 

din Protocolul nr. 1, având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că 

reclamantul nu se putea aștepta în mod legitim ca hotărârea din 10 noiembrie 

2008 să stabilească în mod definitiv dreptul său asupra apartamentului nr. 21 și 

să dea în acest mod naștere unui drept de proprietate sau unei așteptări legitime 

de a obține orice drept de proprietate protejat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

(a se vedea, mutatis mutandis, Karaivanova și Mileva v. Bulgaria, nr. 37857/05, 

§ 76, 17 iunie 2014). 

25. Curtea observă că, într-adevăr, reclamantul ar fi putut avea o pretenție 

valabilă față de compania de construcții pentru a obține, în final, un alt 

apartament sau o despăgubire. Cu toate acestea, aspectul respectiv nu intră în 

obiectul prezentei cauze și reclamantul nu a susținut că nu putea solicita o 

despăgubire sau un alt apartament în urma constatării faptului că M.S. avea 

drepturi preferențiale în privința apartamentului nr. 21. 

26. În aceste condiții, Curtea nu poate accepta că reclamantul a fost privat 

de bunurile sale în mod nejustificat sau arbitrar. 

27. Din considerentele de mai sus, rezultă că această parte a cererii este, de 

asemenea, vădit nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 

3 (a) și 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Declară cererea inadmisibilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 decembrie 2022. 

 

 

 

Dorothee von Arnim Egidijus Kūris 

  Grefier adjunct Președinte 


