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În cauza Melnic v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 11 iunie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 46351/08) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dna Ana Melnic 

(„reclamanta”), la 6 septembrie 2008. 

2. Reclamanta a fost reprezentată de dl S. Demian, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 

său la acel moment, dl L. Apostol. 

3. La 26 mai 2011 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4. Reclamanta s-a născut în 1937 și locuiește în Orhei. 

5. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după 

cum urmează. 

6. La 16 ianuarie 1997 Primăria Orhei a atribuit dreptul de proprietate 

mai multor persoane fizice asupra unor loturi de teren din raza orașului 

respectiv. La 3 aprilie 1997, în baza deciziei menționate, aceeași instituție a 

eliberat un titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren fratelui 

reclamantei (C.) pentru 0.0569 hectare de teren. 

7. La 13 iulie 1998 C. a decedat. După decesul lui, reclamanta a intrat în 

posesia terenului și l-a folosit în continuare după bunul său plac. 

8. La 10 septembrie 1999 Oficiul cadastral teritorial a înregistrat terenul 

ca aparținând lui C. 

9. La 31 ianuarie 2000 Primăria Orhei a modificat anexa la decizia din 16 

ianuarie 1997. C. continua să fie menționat în calitate de proprietar al 

terenului respectiv. 

10. La 15 iulie 2005 Primăria Orhei a înaintat o acțiune în instanța de 

judecată, solicitând anularea dreptului de proprietate a lui C., precum și al 

reclamantei asupra terenului respectiv. Ea a pretins că titlul a fost emis în 
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mod eronat odată ce C. se mutase într-un apartament pus la dispoziție de 

către autoritățile locale și, prin urmare, nu mai era îndreptățit să obțină un 

asemenea teren. În aceste circumstanțe, Oficiul cadastral urma să radieze 

dreptul de proprietate al lui C., însă a omis să o facă. Între timp, la o dată 

nespecificată, reclamanta a inițiat o acțiune în instanța de judecată cu privire 

la prelungirea termenului de acceptare a succesiunii fratelui său. La 6 

noiembrie 2006 instanța de judecată a conexat ambele acțiuni. 

11. La 15 februarie 2007 Judecătoria Orhei a respins acțiunea Primăriei 

și a admis cererea reclamantei. Ea a constatat, inter alia, că reclamanta a 

invocat expirarea termenului de prescripție de trei ani și a adăugat că 

potrivit articolului 78 din vechiul Cod civil (a se vedea paragraful 15 infra), 

instanța trebuia să aplice normele cu privire la termenul de prescripție 

indiferent de argumentele părților. Ea a constatat că Primăria a omis 

termenul de prescripție de trei ani. Cu toate acestea, în dispozitivul hotărârii 

instanța a omis să se refere la expirarea termenului de prescripție și a 

constatat că acțiunea era neîntemeiată. De asemenea, instanța a admis 

acțiunea reclamantei, a prelungit termenul pentru acceptarea succesiunii 

fratelui, deoarece aceasta intrase în posesia terenului respectiv imediat după 

decesul lui. 

12. La 4 octombrie 2007 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea și a 

admis apelul Primăriei. Ea a anulat titlul de proprietate al lui C. asupra 

terenului, constatând că acesta fusese obținut în mod eronat și că, potrivit 

legislației în vigoare, el nu putea fi proprietarul acelui teren. Mai mult decât 

atât, instanța de apel a respins cererea reclamantei cu privire la prelungirea 

termenului de acceptare a succesiunii fratelui său, constatând că ea omisese 

termenul respectiv fără un motiv întemeiat. 

13. La 12 martie 2008 Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia 

Curții de Apel Chișinău. 

14. Reclamanta a prezentat documente care demonstrau că ea achitase 

diverse taxe pentru terenul în litigiu timp de mai mulți ani. 

II. DREPT INTERN RELEVANT 

15. Prevederile relevante din Codul civil (1964, vigoare până la 12 iunie 

2003) prevedeau următoarele: 

„Articolul 74. Termenele generale ale prescripţiei 

Termenul general pentru apărarea printr-o acţiune a drepturilor încălcate ale unei 

persoane (prescripţia) este de trei ani...” 

„Articolul 78. Obligativitatea aplicării prescripţiei 

Instanţa judecătorească competentă ... aplică prescripţia independent de cererea 

părţilor.” 
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„Articolul 581. Acceptarea succesiunii 

Pentru a dobândi succesiunea moştenitorul trebuie s-o accepte. ... 

Se consideră, că moştenitorul a acceptat succesiunea, dacă el a întrat de fapt în 

posesia sau administrarea bunurilor succesoral...” 

16. Dispozițiile relevante ale Codului civil (în vigoare din 12 iunie 2003) 

prevăd următoarele: 

„Articolul 7. Acţiunea în timp a legii civile 

(1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă 

condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de 

stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. 

... 

(6) Dispozițiile legii noi privitoare la termenele de prescripție atât extinctivă ... se 

aplică termenului de prescripție care a început să curgă înainte de data intrării ei în 

vigoare și nu a expirat înainte de acea dată. ... Începutul, suspendarea și întreruperea 

termenului de prescripție se determină, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a 

legii noi, de legea veche. 

...” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

17. Reclamanta s-a plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție 

din cauza examinării de către instanțele naționale a unei acțiuni inițiate 

împotriva ei. Pasajele relevante ale Articolului 6 § 1 prevăd următoarele: 

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

instanţă ...” 

A. Admisibilitatea 

18. Guvernul a invocat că reclamanta a omis să epuizeze căile de recurs 

disponibile. În particular, ea nu ar fi invocat expirarea termenului de 

prescripție în cererea sa de apel în fața Curții de Apel. Prin urmare, ea nu 

putea invoca acest aspect în fața Curții Supreme de Justiție, care nu putea 

examina noi pretenții ori argumente. Mai mult decât atât, deși instanța de 

fond s-a referit la termenul de prescripție în textul hotărârii sale, ea nu s-a 

bazat pe el în partea dispozitivă. Odată ce reclamanta nu a declarat apel 

împotriva hotărârii, ea a acceptat neaplicarea termenului de prescripție în 

cazul ei. Instanțele de judecată superioare nu puteau examina ex officio 

problema termenului de prescripție, deoarece aceasta ar fi presupus 

depășirea argumentelor părților. 

19. Curtea notează că Primăria Orhei i-a atribuit dreptul de proprietate 

fratelui reclamantei la 16 ianuarie 1997 și i-a eliberat titlul de autentificare a 
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dreptului deținătorului de teren la 3 aprilie 1997 (a se vedea paragraful 6 

supra). Ulterior, ea a considerat că acele acte fuseseră adoptate în mod 

eronat. 

20. Reclamanta s-a referit la expirarea termenului de prescripție, care 

împiedicau instanțele să examineze cauza inițiată împotriva ei. De 

asemenea, trebuie notat faptul că odată ce interesele Primăriei erau afectate 

prin propria sa decizie din 16 ianuarie 1997, termenul de prescripție pentru 

inițierea unei acțiuni în instanța de judecată începea să curgă din această 

dată. Aceasta ar presupune în principiu că orice acțiune în instanța de 

judecată care avea ca scop apărarea drepturilor și a intereselor afectate prin 

decizia dată trebuia să fie depusă nu mai târziu de 16 ianuarie 2000. 

21. Articolul 7 din Codul civil prevede că legea civilă nu are caracter 

retroactiv. Cu referire în special la termenele de prescripție, același articol 

prevede că legea nouă se aplică doar atunci când termenul de prescripție 

încă nu a expirat la data intrării în vigoare a noii legi (a se vedea paragraful 

16 supra). Norma cu privire la termenul de prescripție este prevăzută în 

Codul civil. Prin urmare, odată ce Codul civil a intrat în vigoare la 12 iunie 

2003, iar termenul de prescripție de trei ani în cauza reclamantei expirase la 

16 ianuarie 2000, se aplica vechiul Cod civil. Acest fapt a fost confirmat de 

instanța de fond în prezenta cauză (a se vedea paragraful 11 supra) și nu a 

fost disputat de instanțele ierarhic superioare. 

22. Potrivit articolului 78 din vechiul Cod civil, aplicarea termenului de 

prescripție era obligatorie pentru instanțe, indiferent de poziția părților (a se 

vedea paragraful 15 supra), în modul constatat de instanța de fond în 

prezenta cauză (a se vedea paragraful 11 supra). Prin urmare, indiferent de 

faptul dacă reclamanta a invocat sau nu problema expirării termenului de 

prescripție în fața Curții de Apel Chișinău și a Curții Supreme de Justiție, 

acestea trebuiau să verifice respectarea termenului de prescripție ex officio. 

23. Curtea conchide că nu poate fi pretins că omisiunea reclamantei de a 

invoca acest aspect în cererea sa de apel în fața Curții de Apel, după ce ea o 

făcuse în fața instanței de fond, a privat instanțele naționale de posibilitatea 

de a lua în considerare această chestiune pentru a preveni sau a remedia 

pretinsa încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. Același lucru este 

valabil și pentru eșecul reclamantei de a declara apel împotriva hotărârii 

instanței de fond, care nu s-a bazat în dispozitivul său pe termenul de 

prescripție. În pofida temeiurilor pe care s-a bazat instanța când a adoptat 

hotărârea sa, în baza articolului 78 din vechiul Cod civil, instanțele ierarhic-

superioare trebuiau să verifice respectarea termenului de prescripție. 

24. Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

25. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că plângerea 

nu este inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă. 
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B. În fond  

26. Reclamanta a susținut că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

cauza faptului că instanțele naționale au admis o acțiune depusă după 

expirarea termenului de prescripție de trei ani. 

27. Guvernul a considerat că, ținând cont de argumentul său cu privire la 

eșecul reclamantei de a epuiza căile de recurs interne, nu era necesară 

prezentarea unor argumente cu referire la fondul cauzei. 

28. Curtea reiterează că respectarea condiţiilor de admisibilitate pentru 

efectuarea actelor procedurale reprezintă un aspect important al dreptului la 

un proces echitabil. Rolul pe care îl au termenele de prescripţie este de o 

importanţă majoră când sunt interpretate în lumina Preambulului 

Convenţiei, care, în partea relevantă, declară că preeminența dreptului este 

parte a moştenirii comune a Statelor Contractante (a se vedea Brumărescu v. 

Romania [MC], nr. 28342/95, § 61, CEDO 1999-VII, Roşca v. Moldova, nr. 

6267/02, § 24, 22 martie 2005, și Dacia S.R.L. v. Moldova, nr. 3052/04, § 

75, 18 martie 2008). 

29. De asemenea, ea reiterează că nu ține de competența acestei Curți să 

pună în discuție, în baza Articolului 6 din Convenție, dacă interpretarea 

instanțelor naționale a normelor cu privire la termenul de prescripție este 

adecvată, deoarece aceasta ar implica substituirea propriilor sale viziuni cu 

cele ale instanțelor naționale cu referire la interpretarea corectă și la 

conținutul legislației naționale (a se vedea, mutatis mutandis, Z și alții v. 

Regatul Unit [MC], nr. 29392/95, § 101, CEDO 2001-V, și Orlen Lietuva 

Ltd. v. Lituania, nr. 45849/13, § 90, 29 ianuarie 2019). 

30. Curtea notează că, potrivit articolului 78 din vechiul Cod civil, 

instanțele de toate nivelurile trebuie să verifice ex officio dacă termenul de 

prescripție împiedica examinarea cauzei împotriva reclamantei. Mai mult 

decât atât, nu poate fi pretins faptul că instanțele nu erau la curent despre 

acea problemă, deoarece însăși reclamanta o invocase în mod clar în fața 

instanței de fond, care a confirmat argumentul ei (a se vedea paragraful 11 

supra). 

31. În asemenea circumstanțe, era în primul rând de datoria instanțelor 

naționale să interpreteze modul în care se aplica termenul de prescripție 

invocat de reclamantă în cauza ei (a se vedea paragraful 29 supra). Cu toate 

acestea, casând hotărârea instanței inferioare, instanțele ierarhic-superioare 

nu au comentat acest aspect. 

32. În lipsa unui răspuns specific și expres, este imposibil de stabilit dacă 

aceste instanţe pur şi simplu au omis să analizeze dacă acţiunea fusese 

tardivă sau dacă acestea intenţionau să o respingă şi, în asemenea caz, care 

erau motivele lor pentru a decide astfel (a se vedea Ruiz Torija, pre-citată, § 

30; Hiro Balani v. Spania, 9 decembrie 1994, § 28, Seria A nr. 303-B; 

Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015, și 

Nichifor v. Republica Moldova, nr. 52205/10, § 30, 20 septembrie 2016). 
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33. În lumina celor expuse supra, Curtea ajunge la concluzia că 

procedurile nu au fost echitabile și, prin urmare, a avut loc o încălcare a 

Articolului 6 § 1 din Convenție. 

34. Ținând cont de constatările din paragrafele precedente, potrivit cărora 

instanțele naționale nu au oferit suficiente motive pentru soluția lor de a 

examina cauza inițiată împotriva reclamantei în pofida pretinsei expirări a 

termenului de prescripție, Curtea nu consideră necesară examinarea altor 

aspecte ale plângerii în baza Articolului 6. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

35. Reclamanta s-a plâns de încălcarea dreptului său de proprietate după 

ce ar fi pierdut acest drept asupra terenului respectiv. Ea s-a bazat pe 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care prevede că: 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în 

condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 

le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.” 

36. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și prin urmare o declarată admisibilă. 

Cu toate acestea, având în vedere constatările sale în baza Articolului 6 § 1 

din Convenție (a se vedea paragrafele 28-33 supra), Curtea nu consideră 

necesară examinarea separată a acestui capăt de plângere (a se vedea 

Nichifor, pre-citată, § 34). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

37. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

38. Reclamanta a pretins 15,000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material și 25,000 EUR pentru prejudiciul moral. Ea a făcut referire la 

vârsta ei (77 de ani la momentul prezentării observațiilor sale) și la 

suferințele provocate ei, persoană cu gradul II de dizabilitate, în rezultatul 

acțiunilor ilegale ale autorităților. 
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39. Guvernul a considerat că reclamanta nu era îndreptățită la nici o 

despăgubire și că, în orice caz, suma pretinsă era excesivă. 

40. Curtea nu observă vreo legătură de cauzalitate dintre încălcarea 

constatată a Articolului 6 § 1 și prejudicial material pretins; prin urmare ea 

respinge această pretenție. Cu toate acestea, ea îi acordă reclamantei 1,500 

EUR pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

41. De asemenea, reclamanta a pretins 1,500 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

42. Guvernul a luat notă de modul de calculare a costurilor și 

cheltuielilor solicitate de către reclamantă, însă nu și-a exprimat opinia. 

43. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa, precum și de 

jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabilă acordarea sumei de 1,000 

EUR pentru toate costurile și cheltuielile suportate în procedura în fața 

Curții. 

C. Dobânzile de întârziere 

44. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerii în baza Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

4. Hotărăște 

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

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda națională 

a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 1,500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1,000 EUR (una mie euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru 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 
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Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, 

majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 2 iulie 2019, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


