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În cauza Asimionese 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 10 decembrie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 74542/12) 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 Vasile Asimionese 

(„reclamantul”), la 8 noiembrie 2012. 

2. Reclamantul, care a beneficiat de asistență juridică, a fost reprezentat 

de către dl V. Zamă, avocat în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

(„Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul său, dl O. Rotari. 

3. Reclamantul s-a plâns, în particular, că procedurile penale desfășurate 

împotriva lui nu fuseseră echitabile în sensul Articolului 6 § 1 din 

Convenție. 

4. La 10 decembrie 2018 cauza a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5. Reclamantul s-a născut în 1965 și locuiește la Chișinău. 

6. La momentul desfășurării evenimentelor, reclamantul era primarul 

satului Bălășinești. La o dată nespecificată în privința reclamantului a fost 

inițiată o cauză penală cu privire la comiterea mai multor infracțiuni. El a 

fost învinuit, inter alia, de înstrăinarea ilegală a unei părți a terenului aferent 

unei clădiri ce aparținea satului; de înstrăinarea la un preț redus a unor 

blocuri din beton rezultate în urma demolării unei clădiri aflate în 

proprietate publică; de achitarea unor premii pentru anumiți angajați ai 

primăriei și de ulterioara însușire ilegală a banilor; precum și de falsificarea 

unei vize Schengen pentru o persoană terță. 

7. La 23 octombrie 2009 Judecătoria Briceni a achitat reclamantul de 

toate învinuirile. Instanța a constatat că învinuirile la adresa lui erau 

nefondate, având la bază materialele cauzei și martorii audiați cu referire la 

fiecare dintre acuzații. Martorii au declarat, inter alia, că decizia de a 

înstrăina lotul de teren respectiv fusese luată de către fostul primar și supusă 
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votului de către Consiliul local. De asemenea, ei au declarat că anume 

Consiliul local a decis să vândă blocurile din beton și a stabilit prețul lor. 

Martorii au declarat că ei au fost constrânși de procurori să facă declarații în 

formă scrisă care să-l încrimineze pe reclamant de însușirea premiilor lor, și 

că reclamantul nu a fost implicat în falsificarea unei vize Schengen. 

Procuratura a depus apel împotriva sentinței primei instanțe. 

8. La 12 mai 2010 Curtea de Apel Bălți a respins apelul procurorului și a 

menținut sentința primei instanțe. Procurorul de caz a declarat recurs la 

Curtea Supremă de Justiție. 

9. La 22 februarie 2011 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul, a 

casat decizia Curții de Apel și a dispus rejudecarea cauzei de către Curtea de 

Apel. Instanța a dispus, inter alia, rejudecarea cauzei în conformitate cu 

articolul 419 din Codul de procedură penală, id est potrivit regulilor 

generale pentru examinarea cauzelor în primă instanță. 

10. La 22 decembrie 2011, după rejudecarea apelului procurorului 

împotriva sentinței din 23 octombrie 2009, Curtea de Apel Bălți a admis 

apelul, a casat sentința și a recunoscut reclamantul vinovat pe toate capetele 

de învinuire enumerate în paragraful 6 supra. Instanța a condamnat 

reclamantul la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de aproximativ 

713 euro cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 

ani. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea de Apel a audiat doar doi 

martori și a dat citire declarațiilor făcute în fața primei instanțe de către alți 

peste douăzeci de martori. Curtea de Apel a ajuns la concluzia că prima 

instanță a interpretat în mod eronat declarațiile acelor martori. Reclamantul 

a declarat recurs împotriva acestei decizii, invocând, inter alia, 

nerespectarea de către Curtea de Apel a prevederilor articolului 419 din 

Codul de procedură penală, care impunea reaudierea tuturor martorilor, în 

modul indicat de către Curtea Supremă. 

11. La 6 iunie 2012 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantului, constatând, inter alia, că prevederile articolului 419 nu 

fuseseră încălcate de către Curtea de Apel. 

II. DREPT INTERN RELEVANT ȘI PRACTICA 

12. Articolul 419 din Codul de procedură penală prevede că procedura de 

rejudecare a cauzei de către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor 

generale pentru examinarea cauzelor în primă instanță. 

13. Pasajele relevante dintr-o hotărâre explicativă a Plenului Curții 

Supreme de Justiție (nr. 22 din 12 decembrie 2005) prevedea următoarele: 

„Având în vedere dispozițiile Articolului 6 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, după o hotărâre de achitare 

pronunțată de prima instanță, instanța de apel nu poate dispune condamnarea 

persoanei fără audierea acesteia în ședința de judecată a instanței de apel sau fără să 

examineze direct probele.” 
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14. Articolul 4641 din Codul de procedură penală prevede posibilitatea 

redeschiderii procedurilor naționale atunci când Curtea a constatat o 

încălcare a drepturilor sau a libertăților fundamentale ale reclamantului și 

când consecințele încălcării continuă să se producă și pot fi remediate doar 

prin revizuirea hotărârii pronunțate. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

15. Reclamantul s-a plâns că procedurile penale împotriva lui nu fuseseră 

echitabile din motivul eșecului Curții de Apel de a audia victimele și 

martorii înainte de a casa sentința de achitare a acestuia. Pasajele relevante 

ale Articolului 6 § 1 din Convenție prevăd următoarele: 

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

instanță (...), care va hotărî (...) asupra temeiniciei oricărei acuzații penale îndreptate 

împotriva sa...” 

A. Admisibilitatea 

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

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

inadmisibilă pentru nici un alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 

admisibilă. 

B. Fondul 

17. Reclamantul a invocat că eșecul Curții de Apel Bălți de a reaudia 

martorii înainte de a casa sentința de achitare a acestuia pronunțată de către 

prima instanță a constituit o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

18. Guvernul a contestat și a susținut că reclamantul a avut posibilitatea 

să solicite audierea martorilor dacă el și-ar fi dorit acest lucru. Cu toate 

acestea, el a eșuat să o facă manifestându-și acordul pentru a fi dat citire 

respectivelor declarații în ședința de judecată. Curtea de Apel a dat citire 

declarațiilor și le-a dat o nouă interpretare, considerând că interpretarea 

instanței de fond fusese eronată. 

19. Curtea reiterează că modul în care se aplică Articolul 6 din Convenție 

în cadrul procedurilor în fața curților de apel depinde de specificul 

procedurilor implicate: trebuie să se ia în considerare procedura în ansamblu 

în sistemul juridic național și rolul instanței de apel în cadrul acestuia (a se 

vedea Botten v. Norvegia, 19 februarie 1996, § 39, Rapoarte de hotărâri și 

decizii 1996-I). Atunci când unei instanțe de apel i se cere să examineze o 

cauză atât în fapt, cât și în drept, și să facă o evaluare deplină a chestiunii cu 

privire la vinovăția sau nevinovăția unei persoane, ea nu poate, în cadrul 
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unui proces echitabil, să ia o decizie în acest sens fără o evaluare directă a 

probelor (a se vedea Constantinescu v. România, nr. 28871/95, § 55, CEDO 

2000 VIII; Popovici v. Moldova, nr. 289/04 și 41194/04, § 68, 27 noiembrie 

2007; și Marcos Barrios v. Spania, nr. 17122/07, § 32, 21 septembrie 2010). 

20. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că 

instanța de apel a recunoscut reclamantul vinovat, printre altele, în baza 

declarațiilor făcute de peste douăzeci de martori. Din decizia instanței și 

observațiile Guvernului rezultă că instanța de apel a considerat că 

interpretarea dată acelor declarații de către prima instanță fusese eronată și 

ea le-a oferit o nouă interpretare. Pentru a ajunge la această concluzie, 

Curtea de Apel a decis să se bazeze pe declarațiile scrise ale martorilor, fără 

a audia martorii în persoană și fără a oferi reclamantului oportunitatea de a 

le pune întrebări. 

21. Guvernul a susținut că, prin eșecul său de a solicita o nouă audiere a 

martorilor în fața Curții de Apel, reclamantul a renunțat la dreptul său de a 

audia martori în acele proceduri. 

22. Curtea reiterează că nici litera, nici spiritul Articolului 6 din 

Convenție nu împiedică o persoană să renunțe, la propria sa dorință expresă 

sau tacită, la dreptul său de a beneficia de garanțiile unui proces echitabil (a 

se vedea Kwiatkowska v. Italia (dec.), nr. 52868/99, 30 noiembrie 2000). Cu 

toate acestea, pentru a fi eficientă în sensul Convenției, o asemenea 

renunțare trebuie să fie stabilită fără echivoc și să fie însoțită de minimul de 

garanții, proporțional cu importanța sa (a se vedea Poitrimol v. Franța, 23 

noiembrie 1993, § 35, Seria A nr. 277-A). În plus, aceasta nu trebuie să 

contravină unui interes public important (a se vedea Håkansson și Sturesson 

v. Suedia, 21 februarie 1990, § 66, Seria A nr. 171-A, și Sejdovic v. Italia 

[MC], nr. 56581/00, § 86, CEDO 2006-II). 

23. În prezenta cauză, aparent reclamantul nu a exprimat în mod 

inechivoc intenția sa de a renunța la dreptul de a audia martorii de către 

Curtea de Apel. Mai degrabă ar părea că, fiind satisfăcut de rezultatul 

procesului în prima instanță și cunoscând prevederile articolului 419 din 

Codul de procedură penală, reclamantul nu s-a simțit obligat să ceară o nouă 

audiere a martorilor. Prin urmare, Curtea nu este gata să accepte argumentul 

Guvernului că reclamantul a renunțat la dreptul său la o nouă audiere a 

martorilor în fața Curții de Apel. 

24. În continuare, Curtea notează că modul în care Curtea de Apel Bălți a 

desfășurat procedurile pare să fie în contradicție cu prevederile articolului 

419 din Codul de procedură penală (a se vedea paragraful 12 supra) și cu 

indicațiile stabilite în hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de 

Justiție (a se vedea § 13 supra). 

25. Mai mult decât atât, Curtea de Apel Bălți nu a prezentat vreun motiv 

pentru care a ajuns la o altă concluzie decât cea a primei instanțe. Ea doar a 

făcut mențiunea că prima instanță interpretase eronat declarațiile martorilor, 

însă fără a oferi vreo explicație în acest sens. 
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26. Având în vedere miza pentru reclamant, Curtea nu este convinsă că 

problemele examinate de Curtea de Apel în cazul condamnării 

reclamantului – în acest sens, casând achitarea lui de către prima instanță – 

puteau, în sensul unui proces echitabil, să fie examinate în mod 

corespunzător fără o apreciere directă a probelor. Curtea consideră că cei 

care au responsabilitatea de a se pronunța asupra vinovăției ori a 

nevinovăției unui acuzat trebuie, în principiu, să poată audia victimele, 

acuzatul și martorii în persoană și să evalueze credibilitatea lor (a se vedea, 

a contrario, Kashlev v. Estonia, nr. 22574/08, §§ 48-50, 26 aprilie 2016). 

Examinarea credibilității unui martor este o sarcină complicată care de 

obicei nu poate fi realizată prin simpla citire a declarațiilor scrise ale sale, în 

special atunci când doar unele cuvinte sunt luate în considerare. Desigur, 

există cazuri când este imposibil de a audia pe cineva în persoană în instanță 

atunci când, de exemplu, el ori ea a decedat, sau pentru a proteja dreptul 

martorului de a nu se autoincrimina (a se vedea Craxi v. Italia (nr. 1), 

nr. 34896/97, § 86, 5 decembrie 2002, și Dan v. Moldova, nr. 8999/07, § 33, 

5 iulie 2011). Totuși, în prezenta cauză nu a fost această situație. 

27. În lumina celor indicate, Curtea consideră că, după achitarea sa în 

prima instanță, condamnarea reclamantului fără reaudierea martorilor a fost 

contrară garanțiilor unui proces echitabil în sensul Articolului 6 § 1 din 

Convenție. 

28. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

29. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 material 

30. Reclamantul a pretins 550 de euro (EUR) pentru prejudiciul material, 

reprezentând echivalentul amenzii achitate de el. 

31. Guvernul nu a fost de acord cu reclamantul și a susținut că acesta nu 

avea dreptul la vreo despăgubire. 

32. Curtea nu observă nici o legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și pretinsul prejudiciu material. În particular, ea nu poate specula 

cu privire la rezultatul procedurilor dacă cauza reclamantului ar fi fost 

examinată în deplină conformitate cu exigențele Articolului 6 din 

Convenție. Prin urmare, Curtea respinge această pretenție. 
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B. Prejudiciul moral 

33. Reclamantul a pretins EUR 15000 pentru prejudiciul moral suferit 

din cauza încălcării drepturilor prevăzute de Convenție. 

34. Guvernul a obiectat și a invitat Curtea să respingă pretenția ca 

nefondată. 

35. Curtea consideră că reclamantului i-a fost provocat un anumit stres și 

frustrare în rezultatul încălcării dreptului său la un proces echitabil. 

Pronunțându-se în echitate, ea îi acordă reclamantului EUR 2000 pentru 

prejudiciul moral. 

36. Mai mult decât atât, Curtea reiterează că atunci când o persoană, 

similar prezentei cauze, este condamnată în cadrul procedurilor interne care 

nu au fost conforme exigențelor unui proces echitabil, un nou proces ori 

redeschiderea procedurilor interne la cererea persoanei interesate constituie 

o modalitate corespunzătoare de a remedia încălcarea (a se vedea Gençel v. 

Turcia, nr. 53431/99, § 27, 23 octombrie 2003, și Tahir Duran v. Turcia, nr. 

40997/98, § 23, 29 ianuarie 2004). În acest sens ea notează că articolul 4641 

din Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede posibilitatea 

rejudecării ori a redeschiderii procedurilor interne atunci când Curtea a 

constatat încălcarea drepturilor sau a libertăților fundamentale ale 

reclamantului (a se vedea Flueraș v. România, nr. 17520/04, § 70, 9 aprilie 

2013, și Hanu v. România, nr. 10890/04, § 50, 4 iunie 2013). 

C. Costuri și cheltuieli 

37. De asemenea, reclamantul a pretins EUR 2300 pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața instanțelor naționale și în fața Curții. El a 

prezentat un tabel detaliat al orelor lucrate. 

38. Guvernul a contestat suma și a invocat că aceasta era excesivă și 

nefondată. 

39. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea 

au fost suportate realmente în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil. 

În prezenta cauză, având în vedere documentele aflate în posesia sa și 

criteriile menționate mai sus, Curtea consideră rezonabil să acorde EUR 

1000, minus EUR 850 primiți cu titlu de asistență juridică din partea 

Consiliului Europei, plus orice taxă care ar putea fi percepută. 

D. Dobânda de întârziere 

40. 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.  
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA 

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 

transferului: 

(i) EUR 2000 (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) EUR 150 (una sută cincizeci de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus 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 7 ianuarie 2020, 

potrivit Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


