
 
 

Hotărâre tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental.  

Ea poate suferi modificări de formă.  
 

 

 

 
 
© Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu 
următoarea mențiune: „Traducerea acestei hotărâri a fost efectuată de către Direcția agent 
guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”. 

 

 

SECȚIA A DOUA 

 

CAUZA CIOBANU v. REPUBLICA MOLDOVA 

(Cererea nr. 44896/11) 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

STRASBOURG 

3 decembrie 2019 

 

 

 
Această hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă. 

 



 HOTĂRÂREA CIOBANU v. REPUBLICA MOLDOVA 1 

 

În cauza Ciobanu 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 12 noiembrie 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

1. PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 44896/11) 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 Mihail Ciobanu 

(„reclamantul”), la 11 iulie 2011.  

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către dl C. Tănase, avocat în 

Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

către agentul său, dl O. Rotari.  

3.  Reclamantul a pretins, în special, că procesul penal intentat în privința 

sa nu fusese echitabil potrivit Articolului 6 § 1 din Convenție.  

4.  La 11 iunie 2018 Guvernul a fost notificat despre cerere.  

5.  Guvernul a prezentat o declarație unilaterală și a invitat Curtea să 

radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 din Convenție.  

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

6.  Reclamantul s-a născut în anul 1987 și locuiește în Pfungen, Elveția.  

7.  În luna ianuarie 2009 reclamantul a fost implicat într-un accident 

rutier în Chișinău, în urma căruia o persoană a decedat, iar alta a fost rănită. 

În consecință, el a fost acuzat de încălcarea din imprudență a regulilor de 

circulație, care a rezultat cu decesul și vătămarea persoanelor.  

8.  La 15 aprilie 2010 Judecătoria sectorului Buiucani a achitat 

reclamantul, inter alia, în baza declarațiilor martorilor. Instanța a ajuns la 

concluzia că cele două victime cauzaseră accidentul, și nu reclamantul. 

Procurorul responsabil de caz și una dintre familiile victimelor au contestat 

hotărârea.  

9.  La 8 septembrie 2010 Curtea de Apel Chișinău a admis apelurile și a 

casat hotărârea primei instanței. În acest sens, Curtea de Apel nu a reaudiat 

martorii, ci doar a citit declarațiile lor date în fața instanței de fond. 

Reclamantul a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendare. El a 
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depus un recurs, invocând, inter alia, că, la condamnarea sa, Curtea de Apel 

a eșuat să examineze probele pe care se bazase prima instanță atunci când l-

a achitat.  

10.  La 9 februarie 2011 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantului, menținând hotărârea Curții de Apel.  

II. DREPTUL ȘI PRACTICA NAȚIONALĂ RELEVANTĂ 

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

de rejudecare a cauzei de către instanța de apel trebuie să se desfășoare 

potrivit regulilor generale pentru examinarea cauzelor penale în primă 

instanță.  

12.  Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 22 din 

12 decembrie 2005 prevede, în partea relevantă, următoarele:  

„Având în vedere dispozițiile Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, după o hotărâre de achitare pronunțată de către prima instanță, instanța de 

apel nu poate dispune condamnarea persoanei fără audierea acesteia sau fără 

aprecierea directă a probelor.” 

ÎN DREPT 

I. SOLICITAREA GUVERNULUI DE RADIERE A CERERII DE PE 

ROL ÎN BAZA ARTICOLULUI 37 DIN CONVENȚIE 

13.  La 14 februarie 2019 Guvernul a prezentat o declarație unilaterală 

similară cu cea în cauza Tahsin Acar v. Turcia ((obiecții preliminare) [MC], 

nr. 26307/95, CEDO 2003-VI), informând Curtea că acesta era gata să 

accepte că a existat o încălcare a drepturilor reclamantului prevăzute de 

către Articolul 6 § 1 din Convenție. Cu privire la satisfacția echitabilă, 

acesta a considerat că recunoașterea respectivă ar constitui și o satisfacție 

echitabilă. Guvernul a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol în 

conformitate cu Articolul 37 din Convenție.  

14.  Reclamantul nu a fost de acord cu propunerea Guvernului, 

argumentând că el avea dreptul la despăgubiri morale și compensații pentru 

costuri și cheltuieli.  

15.  Curtea reiterează principiul stabilit în cauza Nagmetov v. Rusia 

([MC], nr. 35589/08, § 65, 30 martie 2017), potrivit căruia o hotărâre prin 

care aceasta constată o încălcare impune Statului reclamat o obligație 

juridică de a pune capăt încălcării și a de remedia consecințele acesteia într-

un mod care să restabilească, pe cât posibil, situația existentă înaintea 

încălcării. Curtea este de părere că principiul respectiv este aplicabil și în 

situații ca în prezenta cauză, când un Guvern încearcă să obțină o decizie de 

radiere de pe rol prin intermediul unei declarații unilaterale (Decev v. 

Moldova (nr. 2), nr. 7365/05, § 18, 24 februarie 2009). 
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16.  În lumina circumstanțelor cauzei, Curtea nu este convinsă că 

modalitatea de reparație propusă de către Guvern „ar pune capăt încălcării și 

ar remedia consecințele acesteia într-un mod care să restabilească, pe cât 

posibil, situația existentă înaintea încălcării”. În special, Curtea notează că, 

recunoscând că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție, 

Guvernul nu a propus despăgubiri pentru prejudiciul moral și costuri și 

cheltuieli.  

17.  Din motivele prevăzute mai sus, Curtea constată că Guvernul a eșuat 

să prezinte o declarație care să ofere o bază suficientă Curții pentru a stabili 

că respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție nu impune 

continuarea examinării cauzei (a se vedea, a contrario, Akman v. Turcia 

(radiere de pe rol), nr. 37453/97, §§ 23-24, CEDO 2001-VI). 

18.  Astfel, Curtea respinge solicitarea Guvernului de radiere a cererii de 

pe rol în baza Articolului 37 din Convenție și, prin urmare, va continua să 

examineze admisibilitatea și fondul cauzei.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

19.  Reclamantul s-a plâns că procesul penal intentat în privința lui nu 

fusese echitabil, deoarece Curtea de Apel eșuase să audieze martorii înainte 

să anuleze achitarea lui. Articolul 6 § 1 din Convenție, în partea relevantă, 

prevede următoarele:  

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

instanță ... care va hotărî ... asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală 

îndreptate împotriva sa. ...” 

A. Admisibilitatea 

20.  Curtea notează că cererea nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

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

este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 

admisibilă.  

B. În fond  

21.  Reclamantul a pretins că eșecul Curții de Apel Chișinău de a reaudia 

martorii înainte să anuleze achitarea sa de către prima instanță a constituit o 

încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.  

22.  Guvernul a fost de acord cu reclamantul și a recunoscut că a existat o 

încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.  

23.  Curtea face referire la jurisprudența sa în cauzele Dan v. Moldova 

(nr. 8999/07, § 34, 5 iulie 2011); Lazu v. Republica Moldova (nr. 46182/08, 

§ 43, 5 iulie 2016); și Manoli v. Republica Moldova (nr. 56875/11, § 33, 28 

februarie 2017), în care, în circumstanțe similare, ea a constatat o încălcare 
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a Articolului 6 § 1 din Convenție. În lumina jurisprudenței de mai sus și 

având în vedere recunoașterea clară de către Guvern a încălcării, Curtea 

concluzionează că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.  

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

24.  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 reparație echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

25.  Reclamantul a solicitat 25000 de euro pentru prejudiciul moral 

rezultat în urma încălcării drepturilor sale prevăzute de către Convenție. 

26.  Guvernul și-a exprimat dezacordul și a solicitat Curții să respingă 

această pretenție, ca fiind nefondată.  

27.  Curtea consideră că reclamantului trebuie să-i fi fost provocat un 

anumit grad de stres și frustrare ca urmare a încălcării dreptului său la un 

proces echitabil. Pronunțându-se în echitate, ea îi acordă reclamantului 

suma de 2000 de euro pentru prejudiciul moral.  

B. Costuri și cheltuieli 

28.  Reclamantul a solicitat și suma de 810 euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața instanțelor naționale și în fața Curții.  

29.  Guvernul a contestat această sumă, motivând că este excesivă și 

nefondată.  

30.  În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și a cheltuielilor, doar în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost suportate în mod efectiv și necesar, și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, făcând referire la 

documentele aflate în posesia sa și la criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabil să acorde întreaga sumă solicitată.  

C. Dobânzile de întârziere 

31.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE 

1. Respinge solicitarea Guvernului de radiere a cererii de pe rol;  
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2. Declară cererea admisibilă;  

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

4. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni, următoarele sume care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat pârât la rata aplicabilă la data transferului:  

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

percepută, pentru prejudiciul moral;  

(ii) EUR 810 (opt sute zece euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli;  

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

executarea hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumelor de 

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

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale;  

5. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 3 decembrie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı  Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


