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În cauza Vieru v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 28 mai 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 25763/10) 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, dl Igor Vieru („reclamantul”), 

la 21 aprilie 2010. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl R. Zadoinov, avocat în Chișinău. 

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

interim la acel moment, dna Ruxanda Revencu. 

3. Reclamantul s-a plâns, în particular, de încălcarea drepturilor sale 

garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție din motivul casării abuzive a unei 

hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea sa. 

4. La 30 mai 2016 plângerea formulată în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție a fost comunicată Guvernului, iar restul cererii a fost declarat 

inadmisibil în baza Articolului 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5. Reclamantul s-a născut în 1971 și locuiește în Chișinău. 

6. În 2007 a fost pornită o cauză penală împotriva reclamantului cu privire 

la comiterea infracțiunii de samavolnicie. La 25 aprilie 2008 procurorul a 

încetat urmărirea penală în privința reclamantului din lipsă de probe. Partea 

vătămată, G., a contestat această ordonanță. 

7. La 26 iunie 2009 judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Centru 

a respins plângerea lui G. și a menținut ordonanța procurorului din 25 aprilie 

2008. Acea încheiere a fost irevocabilă. 



2 HOTĂRÂREA VIERU v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

8. G. a depus un recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiție. La 26 

ianuarie 2010 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare a lui G., 

a casat încheierea judecătorului de instrucție și a trimis cauza la rejudecare 

judecătorului de instrucție. Instanța a indicat că în cadrul urmăririi penale 

plângerile lui G. nu fuseseră cercetate în modul corespunzător.  

II. DREPT INTERN RELEVANT 

9. Legislația națională relevantă a fost rezumată în cauza Beșliu v. 

Republica Moldova (nr. 28178/10, §§ 9-10, 9 iulie 2013). 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

10. Reclamantul s-a plâns că anularea încheierii irevocabile din 26 iunie 

2009 i-a încălcat dreptul la un proces echitabil. El s-a bazat pe Articolul 6 § 

1 din Convenție, care în pasajele sale relevante prevede: 

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

instanță independentă și imparțială...care va hotărî...asupra temeiniciei oricărei acuzații 

în materie penală...” 

A. Admisibilitatea 

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

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

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

admisibilă. 

B. Fondul 

12. Guvernul a susținut că anularea încheierii irevocabile a avut ca scop 

asigurarea garanțiilor unui proces echitabil pentru victimă. 

13. Curtea reiterează că securitatea raporturilor juridice presupune 

respectarea principiului res judicata, id est principiul caracterului irevocabil 

al hotărârilor judecătorești. Acest principiu cere ca nici o parte să nu aibă 

dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri irevocabile și obligatorii doar cu 

scopul de a obține o reexaminare și o nouă soluționare a cauzei. Competența 

de revizuire a instanțelor ierarhic-superioare trebuie exercitată pentru a 

corecta erorile judiciare și omisiunile justiției, dar nu pentru a efectua o nouă 

examinare. Revizuirea nu trebuie considerată un apel camuflat, iar simpla 

existență a două opinii diferite cu privire la aceeași chestiune nu este un temei 
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pentru reexaminare. O derogare de la acest principiu este justificată doar 

atunci când aceasta este necesară în virtutea unor circumstanțe esențiale și 

convingătoare (Ryabykh v. Rusia, nr. 52854/99, § 52, CEDO 2003-IX, și 

Roșca v. Republica Moldova, nr. 6267/02, § 25, 22 martie 2005). 

14. Curtea a menționat că deciziile de a revizui hotărâri irevocabile trebuie 

să fie conforme criteriilor legale relevante, iar recurgerea necorespunzătoare 

la această procedură poate fi contrară Convenției. Sarcina Curții este de a 

determina dacă această procedură a fost aplicată într-o manieră compatibilă 

cu Articolul 6 din Convenție și dacă, prin urmare, ea a asigurat respectarea 

principiului securității raporturilor juridice. Pentru aceasta, Curtea trebuie să 

ia în considerare că în primul rând ține de responsabilitatea instanțelor 

judecătorești naționale să interpreteze prevederile legislației naționale (a se 

vedea Waite și Kennedy v. Germania [MC], nr. 26083/94, § 54, CEDO 1999-

I). 

15. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că la 26 

iunie 2009 a fost pronunțată o încheiere irevocabilă în favoarea 

reclamantului. Acea încheiere a fost casată de Curtea Supremă de Justiție, 

admițând recursul în anulare depus de partea vătămată. Curtea notează că 

motivul pe care s-a bazat pentru a justifica anularea încheierii din 26 iunie 

2009 a fost presupusul său caracter ilegal. Cu toate acestea, judecătorii Curții 

Supreme nu au oferit nici o explicație, limitându-se doar la o nouă apreciere 

a constatărilor făcute de judecătorul primei instanțe. În asemenea 

circumstanțe, Curtea consideră că procedura recursului în anulare în prezenta 

cauză a constituit de fapt un „apel deghizat”, scopul căruia era de a obține o 

reexaminare a cauzei, și nu o revizuire veritabilă, în modul reglementat de 

normele pertinente ale Codului de procedură penală. 

16. Curtea notează că reclamantul în prezenta cauză a fost parte în aceeași 

procedură cu reclamantul în cauza Beșliu v. Republica Moldova 

(nr. 28178/10, 9 iulie 2013), în care ea a constatat încălcarea Articolului 6 § 

1 din cauza utilizării necorespunzătoare a procedurii de revizuire. În prezenta 

cauză Curtea nu vede nici un motiv pentru a deroga de la constatările sale 

făcute în cauza pre-citată. 

17. În lumina celor expuse, Curtea consideră că autoritățile naționale au 

eșuat să asigure un echilibru corect dintre interesele reclamantului și 

necesitatea de a asigura eficiența sistemului justiției penale. 

18. Prin urmare, a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

19. Articolul 41 din Convenție prevede: 
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„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și 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 

20. Reclamantul a pretins 6000 de euro pentru prejudiciul moral. 

21. Guvernul a contestat suma pretinsă, considerând-o excesivă. 

22. Ținând cont de încălcarea constatată, Curtea consideră că în prezenta 

cauză este justificată repararea prejudiciului moral. Pronunțându-se în 

echitate, Curtea acordă reclamantului 2000 EUR. 

B. Costuri și cheltuieli 

23. de asemenea, reclamantul a pretins 1787.50 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

24. Guvernul a susținut că suma pretinsă este excesivă. 

25. Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabilă acordarea întregii sume solicitate pentru costuri și cheltuieli. 

C. Dobânzile de întârziere 

26. 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 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, 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)  2000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1787.50 EUR (una mie șapte sute optzeci și șapte euro și cincizeci 

de cenți), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru costuri și 

cheltuieli; 
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(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

4. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 18 iunie 2019, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


