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În cauza Graciova v. Republica Moldova, 

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

comitet compus din: 

 Julia Laffranque, președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 4 decembrie 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află cererea (nr. 43404/08) versus Republica 

Moldova depusă la Curte la 3 septembrie 2008 în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean al acestui stat, dna Oxana Graciova 

(„reclamanta”). 

2. Reclamanta a fost reprezentată de dna A. Adascalita, avocat care își 

desfășoară activitatea la Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

(„Guvernul”) a fost reprezentat de agentul său, dl. V. Grosu. 

3. La 10 ianuarie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4. Reclamanta s-a născut în 1977 și locuiește la Chişinău. 

5. Din 1979, ea locuia cu părinții săi la următoarea adresă: strada Tighina, 

nr. 33 din Chișinău. Ea era oficial înregistrată ca locuitoare a acestui 

apartament și avea reședința la această adresă. 

6. În 2001, ea a plecat în Italia. Părinții săi au decedat în februarie 2004. 

Apartamentul nu fusese privatizat înainte de decesul părinților ei. 

7. În 2005, reclamanta a aflat că, în martie 2004, un colaborator de poliție, 

D., a inițiat o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării faptului că 

ea a pierdut dreptul de a locui în apartamentul susmenționat din motiv că nu 

ar fi locuit acolo o perioadă de peste șase luni. 

8. Printr-o hotărâre din 28 aprilie 2004, Judecătoria Centru, mun. Chişinău 

a admis cererea. Totodată, instanța a constatat că D. avea dreptul de a obține 

o locuință și a obligat autoritățile locale să îi acorde dreptul de a locui în 

apartamentul în cauză. După ce hotărârea a dobândit autoritatea lucrului 
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judecat, D. a intrat în posesia apartamentului și bunurilor reclamantei. 

Reclamanta nu mai putea avea acces la apartament și nici nu putea recupera 

bunurile sale. 

9. La 5 decembrie 2005, reclamanta a cerut redeschiderea procedurii și 

casarea hotărârii din 26 martie 2004, adoptată fără ca ea să fi fost citată la 

ședințele de judecată. La 21 martie 2006, Curtea de Apel Chişinău a admis 

cererea și a dispus rejudecarea cauzei. 

10. La 29 iunie 2007, Judecătoria Centru, mun. Chişinău a admis cererea 

depusă de D. și a obligat autoritățile locale să îi acorde dreptul de a locui în 

apartamentul litigios. La 15 august 2007, Curtea de Apel Chișinău a respins 

apelul reclamantei. Copia de pe decizia instanței i-a fost înmânată la 31 

octombrie 2007. 

11. La 22 noiembrie 2007, reclamanta a declarat recurs. În cererea sa de 

recurs, ea a menționate datele indicate în buletinul său de identitate, inclusiv 

adresa apartamentului litigios ca fiind reședința sa, și mai indica o altă adresă 

pentru a primi corespondența în timpul procesului. Ea susținea că nu avea 

acces la apartamentul ocupat de D. din 2004. La fel, ea a prezentat dovada 

achitării taxei de stat în mărime de 45 MDL (2,70 euro), echivalentul a 50 % 

din suma plătită de D. la depunerea cererii de chemare în judecată împotriva 

ei. 

12. Printr-o scrisoare din 22 noiembrie 2007, Curtea Supremă de Justiție a 

restituit recursul reclamantei, informând-o că acesta nu putea fi examinat, 

întrucât ea nu plătise suma integrală a taxei de stat, și anume 95 MDL (5,70 

euro). Ea a dispus interesatei să achite suplimentar 50 MDL (3 euro) cu acest 

titlu, însă nu a făcut referire la vreo normă legală și nici nu i-a explicat metoda 

de calcul utilizată. Această scrisoare a fost expediată la adresa apartamentului 

litigios și nu la adresa indicată de reclamantă în recursul său pentru a primi 

corespondența. Neavând acces la apartamentul menționat, reclamanta nu a 

primit niciodată această scrisoare. 

13. La 14 ianuarie 2008, reclamanta a luat cunoștință de această situație, a 

plătit suma reclamată de Curtea Supremă de Justiție cu titlu de taxă de stat și 

a depus repetat cererea de recurs. 

14. Printr-o decizie definitivă din data de 9 aprilie 2008, Curtea Supremă 

de Justiție a respins cererea de recurs a reclamantei ca fiind inadmisibil, 

constatând că aceasta a fost depusă cu omiterea termenului de două luni 

prevăzut de lege, și anume cu paisprezece zile întârziere. 

II. DREPT INTERN RELEVANT 

15. Dispozițiile relevante speței din Codul de procedură civilă în vigoare 

la momentul faptelor prevedeau următoarele: 
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« Articolul 429. Deciziile care pot fi atacate cu recurs 

(1) Pot fi atacate cu recurs deciziile pronunțate de curțile de apel în calitate de instanță 

de apel. 

(...) 

Articolul 430. Persoanele în drept să declare recurs 

Sunt în drept să declare recurs: 

a) pârțile şi alți participanți la proces; 

(...) 

Articolul 431. Instanța competentă să examineze recursul 

(1) Examinarea recursului împotriva deciziilor instanțelor de apel tine de competenta 

Curții Supreme de Justiție. 

(...) 

Articolul 433. Temeiurile inadmisibilității recursului 

Cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care: 

(...) b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare prevăzut la art.434; 

(...) 

Articolul 434. Termenul de declarare a recursului 

(1) Recursul se declară în termen de 15 zile de la data pronunțării deciziei, iar în cazul 

redactării acesteia, de la data înștiințării scrise a pârților despre semnarea hotărârii 

redactate. 

(2) Termenul de 2 luni este termen de decădere şi nu poate fi restabilit. 

Articolul 437. Cuprinsul cererii de recurs 

(1) Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată şi trebuie să cuprindă: 

(...) b) numele, (....) calitatea procesuală a recurentului sau a persoanei ale cărei 

interese le reprezintă, adresa lor; (...) 

(2) La cererea de recurs trebuie să se anexeze dovada de plată a taxei de stat; 

Articolul 438. Restituirea cererii de recurs 

(...) (2) Dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor art.437 ori s-a depus fără 

plata taxei de stat, instanța, printr-o adresă semnată de președintele sau vicepreședintele 

colegiului respectiv, o restituie în termen de 5 zile. 

(3) Restituirea cererii de recurs nu împiedică declararea repetată a recursului după 

lichidarea neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru 

declararea lui. 

(...) » 

16. Pasajul relevant speței al Legii nr. 1216-XII taxei de stat din 

3 decembrie 1992 prevede următoarele: 
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„Articolul 3. Cuantumul tarifar al taxei de stat pentru cererile de recurs constituie 

50 % din suma plătită la depunerea cererii de chemare în judecată în primă instanță.” 

17. Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 3 din 27 

martie 2006 cu privire la practica aplicării legislației procedurale la 

examinarea cauzelor civile în recurs, în pasajele relevante speței prevede 

următoarele: 

„Restituirea ilegală sau reținerea restituirii recursului de către instanța de recurs nu va 

atrage pierderea termenului de depunere a recursului, cu condiția că recursul a fost 

depus, inițial, în cadrul termenului stabilit.” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

18. Reclamanta s-a plâns că Curtea Supremă de Justiție a declarat 

inadmisibil recursul său ca fiind depus peste termen, deși ea l-ar fi depus în 

termenul de două luni prevăzut de lege. Ea a invocat Articolul 6 § 1 din 

Convenție, care în pasajele relevante speței prevede următoarele: 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 

instanță (...), care va hotărî (...)asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale cu 

caracter civil (...)” 

A. Admisibilitatea 

19. Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 a) din Convenție. Ea notează că aceasta nu prezintă 

niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, o declară admisibilă. 

B. Fondul 

20. Reclamanta susține că a exercitat un recurs efectiv în fața Curții 

Supreme de Justiție, însă aceasta l-a respins pentru tardivitate. Ea adaugă că, 

la depunerea cererii sale de recurs, la 22 noiembrie 2006, ea ar fi achitat taxa 

de stat în mărime de 50 % din suma plătită de D. la depunerea cererii de 

chemare în judecată. Ea face referire la articolul 3 din Legea taxei de stat, 

potrivit căruia taxa de stat la depunerea cererii de recurs constituie 50 % din 

suma plătită inițial la depunerea cererii de chemare în judecată. Ea indică că 

D. a achitat 90 MDL, iar ea ar fi trebuit să plătească jumătate din această 

sumă, și anume 45 MDL. La fel, ea susține că Curtea Supremă de Justiție i-a 

restituit cererea de recurs la adresa imobilului litigios, pe când ea nu mai avea 

acces la acest apartament și că ar fi indicat o altă adresă pentru a primi 

corespondența în timpul procesului. Ea menționează că, potrivit Hotărârii 
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explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție din 27 martie 2006 cu privire 

la practica aplicării legislației procedurale la examinarea cauzelor civile în 

recurs, restituirea ilegală sau reținerea restituirii recursului de către instanța 

de recurs nu va atrage pierderea termenului de depunere a recursului, cu 

condiția că recursul a fost depus, inițial, în cadrul termenului stabilit de lege. 

La fel, ea consideră că Curtea Supremă de Justiție urma să examineze recursul 

în fond și că respingerea cererii sale de recurs pentru tardivitate nu îi poate fi 

imputată. 

21. Guvernul susține că această plângere este vădit nefondată. El invocă 

că reclamanta a indicat în cererea sa de recurs două adrese, lăsând să se 

înțeleagă că ambele erau valabile. El consideră că interesata putea să ia 

cunoștință de scrisoare de la Curtea Supremă de Justiție înainte de luna 

ianuarie 2008 și, în consecință, ea ar fi putut din nou să depună cererea sa de 

recurs după achitarea sumei integrale a taxei de stat în termen de două luni 

începând cu 31 octombrie 2007, dată la care ea ar fi luat cunoștință de decizia 

Curții de Apel Chişinău. Guvernul nu s-a pronunțat asupra argumentelor 

reclamantei privind dispozițiile articolului 3 din Legea taxei de stat, nici 

asupra celui privind prevederile Hotărârii explicative nr. 3 a Plenului Curții 

Supreme de Justiție cu privire la practica aplicării legislației procedurale la 

examinarea cauzelor civile în recurs. 

22. Curtea reiterează nu are competenta de a se substitui instanțelor 

interne. Obligația de a interpreta legislația internă le revine în primul rând 

autorităților naționale, în special instanțelor (a se vedea, printre multe altele, 

Brualla Gómez de la Torre v. Spania, 19 decembrie 1997, Culegere de 

hotărâri și decizi 1997-VIII, p. 2955, § 31, și Edificaciones March Gallego 

S.A. v. Spania, 19 februarie 1998, Culegere 1998-I, p. 290, § 33). Rolul Curții 

se limitează în a verifica compatibilitatea efectelor unei astfel de interpretări 

cu Convenția. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește 

interpretarea de către instanțe a normelor procedurale, precum termenele care 

reglementează depunerea documentelor sau exercitarea căilor de atac. 

(Tejedor García v. Spania, 16 decembrie 1997, Culegere 1997-VIII, § 31, p. 

2796). 

23. Curtea consideră că legislația referitoare la formalitățile și termenele 

care trebuie respectate pentru a formula un recurs urmărește să asigure o bună 

administrare a justiției şi respectarea, în special, a principiului securității 

juridice. Persoanele în cauză trebuie să se aștepte ca aceste norme să fie 

aplicate. Pe de altă parte, din jurisprudența Curții rezultă că „dreptul la o 

instanță”, a cărui dreptul de acces reprezintă un aspect particular, nu este unul 

absolut și poate fi supus unor limitări admise implicit, în special cu privire la 

condițiile de admisibilitate a unei căi de atac, deoarece aceasta presupune prin 

însăși natura sa o reglementare din partea statului, statul beneficiind de o 

anumită marjă de apreciere în această privință. (Stone Court Shipping 

Company, S.A. v. Spania, nr. 55524/00, § 34, 28 octombrie 2003). 
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24. Totuși, aceste limitări nu pot restrânge, pentru un justițiabil, accesul 

liber în așa fel, încât să fie afectată însăși esența dreptului său de acces la o 

instanță. În plus, astfel de limitări sunt conforme Articolului 6 § 1 din 

Convenție numai în cazul în care urmăresc un scop legitim şi în cazul în care 

există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate şi 

scopul urmărit (a se vedea, în special, Zubac v. Croația [MC], nr. 40160/12, 

§ 78, 5 aprilie 2018, Edificaciones March Gallego S.A., precizat, p. 290, § 34, 

și Rodríguez Valín v. Spania, nr. 47792/99, § 22, 11 octombrie 2001). 

25. În acest caz, Curtea constată că reclamanta a luat cunoștință de decizia 

Curții de Apel Chişinău la 31 octombrie 2007. În continuare, ea constată că, 

la 22 noiembrie 2007, interesata a achitat taxa de stat ce constituie 50 % din 

suma plătită de D. la depunerea cererii de chemare în judecată, conform 

articolului 3 din Legea taxei de stat. Ea observă că Curtea Supremă de Justiție 

a refuzat să examineze cererea de recurs a reclamantei din considerentul că 

ea nu ar fi plătit suma totală a taxei de stat și că i-ar fi cerut că achite cu 50 

MDL mai mult. 

26. În acest sens, ea relevă că, prin scrisoarea din 22 noiembrie 2007, 

Curtea Supremă de Justiție a informat reclamanta că ea nu a achitat suma 

totală a taxei de stat pe care urma să o plătească, însă înalta jurisdicție nu a 

explicat metoda de calcul utilizată pentru a ajunge la această sumă și nu a 

făcut referire la vreo prevedere din Legea taxei de stat. Ea notează că Curtea 

Supremă de Justiție a informat reclamanta că ea putea din nou să depună 

cererea sa de recurs după ce va respecta condițiile formale prevăzute pentru 

depunerea cererii de recurs. Ea observă că Curtea Supremă de Justiție a 

adăugat că cererea de recurs urma a fi depusă în termen de două luni din data 

pronunțării deciziei și, în cazul în care aceasta trebuia să fie redactată, 

începând cu data notificării scrise a părților despre semnarea deciziei 

redactate, sub sancțiunea decăderii din acest drept (paragraful 15 supra). 

27. Curtea notează că scrisoarea Curții Supreme de Justiție nu a fost 

expediată la adresa indicată de reclamantă pentru a primi corespondența în 

timpul procesului, dar la adresa imobilului în litigiu, la care interesata nu mai 

avea acces (paragraful 11 supra). Ea observă că, imediat după ce reclamanta 

a luat cunoștință de scrisoarea Curții Supreme de Justiție, la 14 ianuarie 2008, 

ea a îndeplinit acțiunile necesare în vederea examinării recursului său. Ea a 

achitat suma taxei de stat pretinsă de înalta jurisdicție și a depus din nou 

recursul ca să fie examinat de aceasta. 

28. Curtea constată că Guvernul nu s-a pronunțat asupra argumentului 

reclamantei cu referire la suma taxei de stat plătit la 22 noiembrie 2007, nici 

asupra prevederilor Hotărârii explicative nr. 3 a Plenului Curții Supreme de 

Justiție cu privire la practica aplicării legislației procedurale la examinarea 

cauzelor civile în recurs (paragraful 17 supra). 

29. Ea consideră că reclamanta a fost în imposibilitatea de a depune repetat 

cererea sa de recurs până în luna ianuarie 2008 (paragraful 20 supra) din 

motivul unor circumstanțe independente de voința ei. În consecință, ea 
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notează că nu îi poate fi imputat reclamantei că ar fi acționat cu neglijență, 

nici că ar fi omis să achite suma taxei de stat prevăzut de lege, și anume 50 % 

din suma inițial plătită de reclamant la depunerea cererii de chemare în 

judecată. 

30. În lumina celor ce preced, Curtea consideră că interpretarea deosebit 

de riguroasă a regulilor de procedură și circumstanțelor speței făcută de 

Curtea Supremă de Justiție au privat reclamanta de dreptul de acces la o 

instanță pentru a-i fi examinat recursul (a se vedea, mutatis mutandis, Stone 

Court Shipping Company, S.A., precitat, § 42). 

31. Aceste elemente sunt suficiente pentru ca Curtea să conchidă că a avut 

loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. ALTE VIOLĂRI PRETINSE  

32. Invocând Articolul 6 din Convenție, reclamanta s-a plâns de motivarea 

insuficientă a deciziei pronunțate de Curtea Supremă de Justiție la 9 aprilie 

2008. 

33. Având în vederile cele constatate privind Articolul 6 § 1 din Convenție 

(paragrafele 29-31 supra), Curtea consideră că acest capăt de cerere urmează 

a fi declarat admisibil, însă nu este necesar de a fi examinat dacă a avut loc 

violarea acestei prevederi în speță. 

34. În final, reclamanta se consideră victimă a unei încălcări a Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

35. Curtea relevă că acest capăt de cerere este legat de cel examinat mai 

sus și că urmează a fi la fel declarat admisibil. Cu toate acestea, având în 

vedere concluziile sale în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenție, ea nu ar 

putea specula asupra rezultatului acțiunii dacă exigențele dreptului de acces 

la o instanță ar fi fost respectate de către instanțele naționale. 

36. Prin urmare, ea consideră că nu este necesar de a examina temeinicia 

plângerii formulate în temeiul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

(Brezeanu v. România, nr. 10097/05, §§ 27 et 28, 21 iulie 2009). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

37. Potrivit Articolului 41 din Convenție, 
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“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, 

o reparație echitabilă.” 

A. Prejudiciu 

38. Reclamanta a pretins 5 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral suferit ca 

urmare a refuzului Curții Supreme de Justiție de a examina fondul recursului 

său. 

39. Guvernul nu a stabilit legătura de cauzalitate dintre violarea invocată 

și suma prejudiciului moral pretins și consideră că este vorba de o pretenție 

lipsită de temei. 

40. Curtea, statuând în echitate, consideră că reclamantei urmează a-i fi 

acordată suma de 1 500 EUR cu titlu de prejudiciu moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

41. La fel, reclamanta pretinde 1 550 EUR pentru costurile și cheltuielile 

pe care le-ar fi suportat în fața Curții. În susținerea cererii, ea a prezentat un 

contract încheiat cu avocatul său la Curte, în baza căruia ea s-a angajat că îi 

achite 1 000 EUR pentru întocmirea și expedierea cererii. Ulterior, ea a 

prezentat un al doilea contract încheiat de avocatul său cu un alt avocat în 

temeiul căruia acesta se angaja, contra sumei de 500 EUR, să consulte 

avocatul reclamantei despre jurisprudența internațională în materia 

drepturilor omului și să întocmească comentariile asupra observațiilor 

Guvernului și pretențiilor de satisfacție echitabilă ale reclamantei, interesele 

căreia erau reprezentate de avocatul său. Totodată, reclamanta a prezentat o 

factură și o chitanță justificând suma de 500 EUR în temeiul contractului 

susmenționat. 

42. Guvernul contestă suma pretinsă. El invocă că costurile de reprezentare 

nu sunt justificate. 

43. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține 

rambursarea costurilor și cheltuielilor, decât în măsura în care se stabilește 

caracterul real, necesar și rezonabil al acestora. În speță, ținând cont de 

documentele de care dispune, Curtea consideră rezonabilă suma de 1 000 

EUR cu titlu de costuri și cheltuieli pentru procedurile desfășurate în fața ei 

și o acordă reclamantei. 

C. Dobânda de întârziere 

44. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie egală cu 

rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe 

parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție a dreptului 

reclamantei de acces la o instanță; 

 

3. Hotărăște că nu este necesar de examinat plângerea formulată în temeiul 

Articolului 6 § 1 din Convenție privind motivarea insuficientă a deciziei 

pronunțate de Curtea Supremă de Justiție; 

 

4. Hotărăște că nu este necesar de examinat plângerea formulată în temeiul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ; 

 

5. Hotărăște 

a) că statul pârât trebuie să achite reclamantei, în decurs de trei luni, 

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda națională a 

statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

i. 1 500 EUR (o mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, cu titlu de prejudiciu moral; 

ii. 1 000 EUR (o mie euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

cu titlu de costuri și cheltuieli; 

b) că de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai sus egală cu 

rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană 

pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente; 

 

 

6. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 15 ianuarie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı Julia Laffranque 

 Grefier adjunct Președinte 


