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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 11660/17 

Ludmila TANASIEVA 

versus Republica Moldova 

 

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

22 noiembrie 2022 în cadrul unui Comitet compus din: 

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Lorraine Schembri Orland, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 11660/17) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 20 

ianuarie 2017, în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeană moldoveană, dna Ludmila Tanasieva („reclamanta”), născută în 

anul 1961 și care locuiește în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților; 

După deliberare, decide după cum urmează: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la o procedură dublă cu privire la un zid de piatră 

construit pe domeniul public fără autorizația de construcție necesară, care a 

condus la achitarea reclamantei și, ulterior, la obligarea ei de a demola 

construcția ilegală. Reclamanta a susținut că acest lucru i-a încălcat dreptul 
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de a nu fi judecată de două ori pentru aceeași infracțiune, prevăzut la Articolul 

4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, și a constituit o încălcare a principiului 

securității raporturilor juridice, contrar Articolului 6 din Convenție.  

2.  În special, în anul 1998 reclamanta a moștenit de la părinții săi dreptul 

de folosință asupra unui teren din municipiul Chișinău, o parte din acesta fiind 

proprietate publică și fiind folosit fără niciun drept. 

3.  La 4 mai 2006 comisia administrativă a municipiului Chișinău a 

concluzionat că reclamanta construise în mod ilegal un zid de piatră pe 

proprietatea publică, contrar art. 149 din Codul contravențiilor 

administrative, și a obligat-o să plătească o amendă de 54 de lei moldovenești 

(echivalentul a 3,30 euro). La 30 iunie 2006 Judecătoria Buiucani a admis cu 

efect final un recurs al reclamantei și a încetat procesul, constatând că zidul 

fusese construit de către părinții reclamantei în anul 1991, ceea ce o libera pe 

reclamantă de orice răspundere administrativă și făcea ca orice proces conex 

să fie prescris. 

4.  Între anii 2013 și 2017, reclamanta a încercat fără succes să privatizeze 

întregul teren, inclusiv partea aflată în proprietate publică. 

5.  La 11 mai 2015 municipalitatea din Chișinău a obligat reclamanta să 

demoleze zidul de piatră și alte construcții neautorizate de pe partea de teren 

care era publică. Reclamanta a contestat această decizie, argumentând că ea 

fusese deja achitată de acuzațiile cu privire la construcții ilegale în anul 2006. 

La 17 decembrie 2015 Judecătoria Buiucani a respins contestația reclamantei. 

Instanța a considerat că principiul ne bis in idem nu era aplicabil, deoarece 

procesul din fața sa fusese inițiat pentru a proteja proprietatea publică de 

folosire ilegală, în timp ce în setul anterior de proceduri instanța de fond  

concluzionase că nu putea fi stabilită nicio răspundere administrativă. Lipsa 

răspunderii administrative a fost stabilită deoarece nu reclamanta a fost cea 

care ridicase construcțiile ilegale și deoarece termenul legal de tragere la 

răspundere administrativă expirase deja – însă instanța nu ajunsese la o 

concluzie cu privire la legalitatea acestor construcții. Hotărârea Judecătoriei 

Buiucani a fost menținută cu efect definitiv de către Curtea Supremă de 

Justiție la 27 iulie 2016. 

6.  Construcțiile ilegale nu au fost niciodată demolate, iar în anul 2020 

reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra întregului lot de teren, 

inclusiv asupra părții în litigiu. 

APRECIEREA CURȚII 

7.  Reclamanta s-a plâns că fusese judecată de două ori pentru aceeași 

infracțiune, contrar Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, și că 

existența a două hotărâri judecătorești cu rezultate opuse a încălcat Articolul 

6 din Convenție. 

8.  Guvernul a susținut că Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție nu 

era aplicabil situației reclamantei, deoarece cel de-al doilea set de proceduri 
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a fost de natură „civilă”, având în vedere că ordinul de demolare a urmărit să 

protejeze proprietatea publică, dar nu să pedepsească reclamanta. Guvernul a 

susținut că plângerea în baza Articolului 6 era, de asemenea, inadmisibilă, din 

aceleași motive. 

9.  Reclamanta nu a fost de acord și a susținut că achitarea în cadrul 

primului set de proceduri împiedicase orice alt proces civil sau administrativ. 

10.  Curtea consideră că această cauză trebuie examinată numai în baza 

Articolului 4 din Protocolul nr. 7. Ea reiterează că Articolul 4 din Protocolul 

nr. 7 nu împiedică desfășurarea unei proceduri duble, cu condiția îndeplinirii 

anumitor condiții (a se vedea A și B v. Norvegia ([MC], nr. 24130/11 și 

29758/11, §§ 130-32, 15 noiembrie 2016). În special, pentru ca Curtea să fie 

convinsă că nu există o dublare a judecării sau a pedepsei (bis), în modul 

interzis de Articolul 4 din Protocolul nr. 7, Statul reclamat trebuie să 

demonstreze în mod convingător că procedurile duble în cauză au fost 

„suficient de strâns legate între ele în fond și în timp”. Cu alte cuvinte, trebuie 

să se demonstreze că ele au fost combinate în mod integrat, astfel încât să 

formeze un întreg coerent. Acest lucru implică nu numai faptul că scopurile 

urmărite și mijloacele utilizate pentru a le atinge ar trebui să fie, în esență, 

complementare și legate în timp, ci și că posibilele consecințe ale organizării 

tratamentului juridic al comportamentului respectiv într-o astfel de manieră 

ar trebui să fie proporționale și previzibile pentru persoanele afectate. 

11.  Curtea observă că, în prezenta cauză, cele două seturi de proceduri se 

refereau la fapte identice (construcții ilegale pe domeniul public), dar aveau 

scopuri complementare: primul proces se referea la răspunderea „penală” 

pentru construcții ilegale, în timp ce al doilea proces urmărea înlăturarea 

consecințelor comportamentului ilegal (prin demolarea construcțiilor 

ilegale), ceea ce nu poate echivala cu o „condamnare”. Deși procesele au avut 

loc la o distanță de nouă ani, se pare că, în acest timp, alte procese în privința 

dreptului reclamantei de a utiliza terenul public în litigiu erau pendinte. În tot 

acest timp, trebuie să fi fost previzibil pentru reclamantă că construcțiile vor 

fi declarate ilegale și că nu avea dreptul de a utiliza terenul în litigiu. În sfârșit, 

deși cel de-al doilea set de proceduri nu a urmărit să o sancționeze pe 

reclamantă, instanțele naționale au luat în considerare rezultatul primului set 

de proceduri și concluziile lor nu pot fi considerate arbitrare sau nerezonabile. 

12.  Rezultă că plângerile sunt în mod vădit nefondate și trebuie respinse 

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 15 decembrie 2022. 
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       Dorothee von Arnim Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct Președinte 


