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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 30061/13 

GVG-COM S.R.L. și alții 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 18 

octombrie 2022 în cadrul unui Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 30061/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) la 8 aprilie 2013 de către GVG-COM 

S.R.L., o persoană juridică înregistrată în Republica Moldova („societatea 

reclamantă”), care a fost reprezentată de către dl O. Tănase, avocat în 

Chișinău; 

decizia de a comunica plângerile societății reclamante cu privire la 

Articolul 6 § 1 din Convenție (motivarea insuficientă a hotărârilor 

judecătorești naționale) și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat de către Agentul 

său, dl O. Rotari, și de a declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând, decide după cum urmează: 
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OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la amendarea societății reclamante de către autoritățile 

vamale în repetate rânduri, din cauza unor presupuse nereguli în timpul 

vămuirii mărfurilor importate, și la procedurile ulterioare prin care societatea 

reclamantă a contestat aceste amenzi. 

2.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție, societatea reclamantă a susținut că hotărârile instanțelor 

naționale au fost insuficient motivate, încălcând principiul certitudinii 

juridice, și că ingerința în dreptul său de a dispune în mod pașnic de bunurile 

sale nu a fost prevăzută de lege. 

3.  După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul 

guvernamental a inițiat în fața instanțelor naționale procedura de revizuire a 

hotărârilor definitive contestate. 

4.  Cererile de revizuire au fost admise de către Curtea Supremă de Justiție, 

iar hotărârile contestate ale acestei instanțe și ale instanțelor inferioare au fost 

casate. Mai mult, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut încălcarea 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, în modul invocat de către reclamantă și comunicat Guvernului, și 

a acordat societății reclamante în total 1.505 euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral și pentru costuri și cheltuieli. În urma procedurii de revizuire, deciziile 

autorităților vamale prin care au fost aplicate amenzi societății reclamante au 

fost, de asemenea, anulate. 

APRECIEREA CURȚII 

5.  Guvernul a susținut că societatea reclamantă și-a pierdut statutul de 

victimă. 

6.  Societatea reclamantă a susținut că, în pofida hotărârilor favorabile 

pronunțate de către instanțele naționale în cadrul procedurii de revizuire și a 

anulării deciziilor autorităților vamale de aplicare a amenzilor în privința sa, 

executorul judecătoresc nu răspunsese la solicitarea sa privind încetarea 

oficială imediată a procedurii de executare silită, prin adoptarea unei decizii 

speciale în acest sens. 

7.  Curtea reiterează faptul că, în baza Articolului 34 din Convenție, ea 

poate primi cereri de la orice persoană care pretinde că este victima unei 

încălcări a drepturilor prevăzute în Convenție sau în Protocoalele sale de către 

una dintre Înaltele Părți Contractante. Le revine în primul rând autorităților 

naționale sarcina de a repara orice pretinsă încălcare a Convenției. În acest 

sens, întrebarea dacă un reclamant poate pretinde a fi victima încălcării 

invocate este relevantă la toate etapele procesului în baza Convenției (a se 

vedea, printre altele, Burdov v. Rusia (nr. 2), nr. 33509/04, §§ 54-55, CEDO 

2009 (extrase)). O decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, în 

principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul de „victimă”, cu excepția 
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cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres, fie în 

substanță, iar apoi au oferit o compensație pentru încălcarea Convenției (a se 

vedea Dalban v. România [MC], nr. 28114/95, § 44, CEDO 1999-VI). În ceea 

ce privește reparația care este adecvată și suficientă pentru a remedia o 

încălcare a unui drept garantat de Convenție la nivel național, Curtea a 

considerat, în general, că aceasta depinde de toate circumstanțele cauzei, 

având în vedere, în special, natura încălcării respective a Convenției (a se 

vedea Sakhnovskiy v. Rusia [MC], nr. 21272/03, § 70, 2 noiembrie 2010). 

8.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că, în urma 

procedurii de revizuire inițiate de către Agentul guvernamental, instanțele 

naționale au admis în totalitate pretențiile societății reclamante, au anulat 

deciziile contestate ale autorităților vamale cu privire la aplicarea amenzilor, 

au recunoscut în mod expres încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1, și au acordat societății reclamante 

despăgubiri. 

9.  Curtea ia act de argumentul societății reclamante, potrivit căruia 

executorul judecătoresc nu a răspuns la cererea sa de încetare a procedurii de 

executare silită. Cu toate acestea, societatea reclamantă nu a arătat în ce mod 

această omisiune ar putea aduce atingere intereselor sale, din moment ce 

deciziile autorităților vamale cu privire la aplicarea amenzilor nu mai erau în 

vigoare și nu mai puteau fi executate împotriva sa. 

10.  Acestea fiind spuse și luând act de faptul că societatea reclamantă nu 

ridică nicio problemă cu privire la cuantumul despăgubirii acordate, Curtea 

consideră că măsurile adoptate de către instanțele interne ca urmare a 

procedurii de revizuire au constituit o reparație adecvată în circumstanțele 

cauzei și ar trebui să se considere că societatea reclamantă și-a pierdut 

calitatea de victimă în legătură cu prezenta cerere. Astfel, Curtea 

concluzionează că societatea reclamantă nu mai este o victimă a pretinselor 

încălcări și că cererea trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 

(a) și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 24 noiembrie 2022. 

  

 Dorothee von Arnim Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


