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În cauza Dan v. Republica Moldova (nr. 2),  

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

compusă din: 

Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

Marko Bošnjak, 

Ivana Jelić, 

Arnfinn Bårdsen, 

Darian Pavli, 

Peeter Roosma, judecători, 

Mihai Poalelungi, judecător ad hoc, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 57575/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Mihail Dan 

(„reclamantul”), la 11 august 2014; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) plângerea 

în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și decizia de a declara inadmisibil restul 

cererii; 

retragerea dlui Valeriu Grițco, judecătorul desemnat din partea Republicii 

Moldova, de la examinarea cauzei (Articolul 28 § 3 din Regulamentul Curții) și 

decizia Președintelui Secției de a-l desemna pe dl Mihai Poalelungi pentru a 

participa la examinarea cauzei în calitate de judecător ad hoc (Articolul 26 § 4 din 

Convenție și Articolul 29 § 1 (a) din Regulament); 

observațiile părților; 

Deliberând la 29 septembrie 2020 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la o pretinsă nouă încălcare a dreptului reclamantului la un 

proces penal echitabil în rezultatul redeschiderii de către instanțele naționale a 

procedurilor împotriva lui, în urma pronunțării hotărârii Curții în cauza Dan v. 

Moldova (nr. 8999/07, 5 iulie 2011). 

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

2. Reclamantul s-a născut în anul 1960 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl M. Lupu, avocat în Chișinău. Guvernul a fost reprezentat de 

către agentul său, dl O. Rotari. 

A. Contextul cauzei  

3. La momentul desfășurării evenimentelor, reclamantul era directorul unui liceu 

din Chișinău. Conform materialelor din dosarul național al cauzei, la o dată 

nespecificată reclamantul a fost contactat de către C., care a solicitat transferul unui 

elev la liceul reclamantului. Deoarece reclamantul ar fi pretins mită în schimbul 

transferului elevului, C. a contactat poliția, iar la 14 ianuarie 2004 a fost organizată 
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o operațiune sub acoperire. În acest scop, C. a fost instruit să se întâlnească cu 

reclamantul și să-i transmită banii marcați cu o pulbere specială. 

4. C. l-a contactat pe reclamant, convenind împreună să se întâlnească în parcul 

central din Chișinău. Scena era supravegheată în secret de către numeroși polițiști și 

filmată. Cu toate acestea, mai târziu poliția a susținut că, din motive tehnice, scena 

propriu-zisă de transmitere a banilor în calitate de mită nu fusese filmată. 

Evenimentele care au avut loc în timpul întâlnirii reclamantului cu C. au constituit 

o dispută în cadrul procesului penal. 

5. Potrivit poliției, reclamantul și C. nu și-au strâns mâinile când s-au întâlnit și 

s-au așezat pe o bancă pentru câteva minute. C. i-a dat reclamantului banii în 

calitate de mită. La reținere, reclamantul a scăpat sau a aruncat mapa, iar tot 

conținutul acesteia, inclusiv banii, s-au împrăștiat pe jos. Ulterior, s-a descoperit că 

reclamantul avea urme de pulbere de la bani pe degete. 

6. Potrivit reclamantului, el a fost contactat de către C. în drum spre Ministerul 

Educației și a fost de acord să se întâlnească cu el în scurt timp într-un parc aflat în 

imediata apropiere a Ministerului. El a dat mâna cu C. când s-au întâlnit și, după o 

scurtă discuție, reclamantul a sugerat ca ei să se așeze pe o bancă, pentru a putea 

scrie. Reclamantul și-a pus mapa între el și C. și a scris pe o foaie de hârtie o listă 

de documente necesare pentru transferul elevului. Reclamantul, căruia îi lipsește un 

ochi, nu l-a văzut pe C. punând banii în mapa lui. În momentul reținerii, el a 

aruncat mapa. Banii pentru mită au fost strânși de pe jos de către un ofițer de 

poliție, care mai târziu i-a înmânat un stilou pentru a semna procesul-verbal de 

reținere. Urmele de pulbere de pe mâini ar fi provenit fie după strângerea mâinii cu 

C., fie de pe stiloul cu care reclamantul semnase procesul-verbal. Reclamantul a 

pretins că totul a fost o înscenare de către poliție. 

 

B. Achitarea reclamantului  

 

7. Pe parcursul procesului, Judecătoria Buiucani a audiat reclamantul, 

presupusul mituitor, șase martori ai acuzării care erau toți ofițeri de poliție implicați 

în reținerea reclamantului și un expert criminalist. De asemenea, instanța a vizionat 

înregistrarea video a operațiunii sub acoperire și a examinat alte probe, precum 

plângerea lui C. la poliție, înregistrarea video de marcare a banilor pentru mită cu 

pulbere specială, un raport de expertiză care constata că, în urma reținerii sale, 

reclamantul avusese urme de pulbere specială pe degete și un raport cu privire la 

percheziția domiciliului și a biroului reclamantului. 

8. Presupusul mituitor, C., a declarat că îl întâlnise pe reclamant într-un parc. Ei 

se așezaseră pe o bancă, iar reclamantul îi făcuse semn să pună banii într-o mapă 

care se afla între ei. După ce a pus banii în mapă, ei s-au ridicat și au plecat pe 

drumuri separate. El l-a văzut pe reclamant uitându-se în mapă după plecarea lui. 

9. Martorul M. a declarat că îl văzuse pe C. punând ceva în mapa reclamantului 

după ce reclamantul îi dăduse din cap. După ce reclamantul și C. s-au separat, el și 

martorul C.M. au reținut reclamantul. 

10. Martorul C.M. a văzut doar cum C. și reclamantul se întâlniseră. El nu a 

văzut momentul în care banii fuseseră înmânați, dar a declarat că el împreună cu 

martorul M. îl reținuseră pe reclamant.  

11. Martorul B. a declarat doar că fusese prezent la marcarea banilor pentru mită 

cu o pulbere specială. 
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12. Martorul V. a declarat că îl văzuse pe reclamant aruncând mapa în momentul 

reținerii.  

13. Martorul C.C. a declarat că fusese însărcinat se filmeze operațiunea. Cu toate 

acestea, el a înregistrat doar momentul marcării banilor și momentul reținerii. 

Momentul în care banii fuseseră înmânați nu a fost înregistrat, din motive tehnice. 

El nu a declarat că a văzut momentul în care banii fuseseră predați. 

14. Martorul C.V. a declarat că îl văzuse pe C. punând banii în calitate de mită 

direct în mâinile reclamantului, iar ulterior reclamantul pusese banii într-o mapă. 

Reclamantul aruncase mapa în momentul reținerii. 

15. Instanța a considerat că mărturia lui C., potrivit căreia reclamantul îi ceruse 

mită, era neîntemeiată, deoarece nu existau alte probe decât declarațiile lui C. în 

acest sens. Instanța a menționat și că C. și alți doi martori ai acuzării, care erau 

ofițeri de poliție, au prezentat diferite relatări despre momentul în care reclamantul 

și C. se întâlniseră și, în special, despre modul în care banii pentru mită fuseseră 

predați. În această privință, instanța a notat că, potrivit lui C. și martorului M., banii 

fuseseră plasați de către C. în mapa reclamantului, care fusese pusă pe bancă între 

cei doi bărbați, în timp ce potrivit unui alt martor, C.V., banii fuseseră predați de 

către C. direct în mâinile reclamantului. Unul dintre martori (C.M.), care fusese 

poziționat direct în fața lui C. și a reclamantului în timpul operațiunii sub acoperire, 

nu văzuse deloc momentul predării banilor. Instanța a constatat, de asemenea, 

contradicții în relatările cu referire la reclamant și la C. dând mâna, și în faptul că 

reclamantului i se ceruse să semneze o hârtie cu un stilou împrumutat de către unul 

dintre ofițerii care anterior manipulaseră banii marcați. Instanța a dat, de asemenea, 

importanță faptului că înregistrarea video a operațiunii sub acoperire fusese 

întreruptă tocmai în timpul întâlnirii dintre reclamant și C., și a considerat că acest 

fapt pleda în favoarea versiunii evenimentelor, relatată de către reclamant. 

16. În hotărârea din 24 ianuarie 2006, bazându-se pe motivele de mai sus, 

Judecătoria Buiucani a achitat reclamantul. Ea a concluzionat că acuzarea eșuase să 

prezinte dovezi fiabile în sprijinul afirmației, potrivit căreia reclamantul solicitase 

bani de la C. și că reclamantul era conștient de faptul că C. plasase bani în mapa lui. 

Cu referire la prezența urmelor de pulbere specială pe degetele reclamantului, 

instanța a considerat că nu se putea exclude faptul că urmele apăruseră în rezultatul  

strângerii mâinii sale cu C. sau a folosirii unui stilou împrumutat acestuia de către 

poliție pentru a semna procesul-verbal de reținere. Pentru a ajunge la această 

concluzie, instanța s-a bazat pe un raport de expertiză care preciza că pulberea 

specială putea fi transmisă în oricare dintre modalitățile menționate mai sus. 

17. Procuratura a depus apel împotriva acestei hotărâri. 

C. Condamnarea reclamantului  

18. La 23 martie 2006 Curtea de Apel Chișinău a organizat o ședință la care au 

fost prezenți reclamantul, reprezentantul său și procurorul. Instanța a admis apelul 

depus de către procuror și a anulat hotărârea instanței de fond. În acest sens, Curtea 

de Apel nu a audiat din nou martorii, ci doar a oferit o apreciere diferită 

declarațiilor prezentate în fața instanței de fond. Curtea de Apel a constatat că toate 

depozițiile martorilor erau veridice și nu a identificat nicio contradicție majoră între 

acestea.  

19. Reclamantul a fost găsit vinovat și sancționat cu o amendă penală de 60000 

de lei moldovenești (echivalentul a aproximativ 3350 EUR), și condamnat la cinci 
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ani de închisoare cu suspendare pentru doi ani. De asemenea, reclamantului i-a fost 

interzis să ocupe orice funcție de conducere pentru o perioadă de trei ani. 

20. Reclamantul a depus recurs împotriva hotărârii, susținând că martorii, ale 

căror declarații au stat la baza condamnării sale, nu erau credibili. În special, el a 

susținut că C. era cercetat penal de către departamentul de poliție care organizase 

operațiunea sub acoperire în cadrul a două cauze distincte. De asemenea, el a 

susținut că toți martorii acuzării erau ofițeri de poliție. Unul dintre acești martori nu 

ar fi putut vedea în mod obiectiv, din localizarea sa îndepărtată, ceea ce se 

întâmplase, deoarece avea probleme serioase cu vederea. Reclamantul a susținut și 

că poliția ștersese o parte din înregistrarea video a operațiunii sub acoperire, 

deoarece aceasta nu era favorabilă acuzării, și a invocat că el fusese victima unei 

înscenări. 

21. La 21 iunie 2006 Curtea Supremă de Justiție a examinat recursul 

reclamantului în lipsa părților și l-a declarat inadmisibil. 

 

D. Hotărârea Curții din 5 iulie 2011 în cererea nr. 8999/07 

 

22. La 18 decembrie 2006 reclamantul a depus o cerere la Curte și s-a plâns, 

inter alia, că, pentru a anula achitarea sa și pentru a-l condamna, Curtea de Apel nu 

audiase din nou martorii, ci doar citise declarațiile lor și le oferise o interpretare 

diferită de cea a instanței care îl achitase.  

23. În hotărârea din 5 iulie 2011, Curtea a hotărât că procesul penal împotriva 

reclamantului nu fusese echitabil și a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție. 

24. Curtea a constatat că, pentru a condamna și sancționa reclamantul – și, în 

acest sens, pentru a anula achitarea acestuia de către instanța de fond – Curtea de 

Apel nu putea, în cadrul unui proces echitabil, să examineze cauza în mod 

corespunzător, fără o evaluare directă a probelor furnizate de către martorii 

acuzării. Curtea a considerat că cei care au responsabilitatea de a decide vinovăția 

sau nevinovăția unui acuzat ar trebui, în principiu, să poată audia martorii în 

persoană și să evalueze credibilitatea lor, în timp ce evaluarea încrederii unui 

martor este o sarcină complexă care, de obicei, nu poate fi realizată printr-o simplă 

lectură a declarațiilor înregistrate. Nu au fost găsite motive întemeiate care ar fi 

dispensat Curtea de Apel de această obligație. 

E. Procedurile ulterioare în fața instanțelor moldovenești 

25. După ce Curtea a pronunțat hotărârea menționată mai sus, reclamantul a 

solicitat instanțelor naționale să anuleze hotărârile naționale în care se constatase 

vinovăția sa. La 22 octombrie 2012 Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârile 

Curții de Apel Chișinău și a Curții Supreme de Justiție din 23 martie și, respectiv, 

21 iunie 2006, și a dispus o nouă examinare a apelului împotriva hotărârii din 24 

ianuarie 2006. 

26. La 5 iunie 2013 Curtea de Apel Chișinău a admis apelul procurorului și a 

casat hotărârea Judecătoriei Buiucani din 24 ianuarie 2006. Ea a găsit reclamantul 

vinovat în baza acuzației și l-a sancționat cu o amendă penală de 30000 de lei 

moldovenești și cinci ani de închisoare cu suspendare pentru doi ani. De asemenea, 

reclamantului i s-a interzis să ocupe orice funcție de conducere pentru o perioadă de 

doi ani. 
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27. La adoptarea deciziei sale, Curtea de Apel a audiat reclamantul și trei martori 

din cei șapte audiați de către Judecătoria Buiucani în anul 2006. Instanța nu a audiat 

presupusul mituitor, C., deoarece el decedase între timp, sau martorii M., B. și V., 

din motive care nu au fost menționate în decizie. Instanța a citit declarațiile 

prezentate în fața instanței de fond de către cei patru martori absenți. 

28. Martorul C.M. a început prin a declara că își menținea declarațiile inițiale din 

2006 (a se vedea paragraful 10 supra) și a susținut că văzuse momentul în care C. îi 

transmisese banii reclamantului, fără să spună, totuși, dacă banii fuseseră plasați 

într-o mapă sau înmânați direct reclamantului. El a mai declarat că momentul în 

care banii fuseseră înmânați a fost înregistrat și că văzuse înregistrarea video. 

29. Martorul C.C. a început prin a declara că își menținea declarațiile inițiale din 

2006 (a se vedea paragraful 13 supra) și a susținut că în timpul operațiunii poliției 

el fusese implicat în reținerea reclamantului și că nu-și amintea cine se ocupa de 

înregistrarea video. El a mai declarat că îl văzuse pe C. dându-i banii reclamantului 

într-o mapă sau plic și că nu-și amintea să-l fi văzut pe reclamant dând mâna cu C. 

30. Martorul C.V. a început prin a declara că își menținea declarațiile inițiale din 

2006 (a se vedea paragraful 14 supra) și a susținut că văzuse momentul în care 

banii erau predați, dar că nu își amintea cu exactitate cum aceasta avusese loc. El își 

amintea, totuși, că predarea banilor fusese filmată și că nu a mai văzut înregistrarea 

video după aceea. 

31. Curtea de Apel Chișinău a citit restul declarațiilor martorilor, dar nu a 

examinat înregistrarea video a operațiunii poliției, deoarece caseta fusese pierdută. 

Cu toate acestea, la adoptarea deciziei sale, instanța s-a bazat și pe înregistrarea 

video a operațiunii poliției. Instanța a constatat că posibilitatea ca pulberea specială 

să fi fost pe mâna reclamantului, după ce el dăduse mâna cu C. sau folosise stiloul, 

nu putea exclude vinovăția sa, deoarece ceea ce conta era faptul că banii îi fuseseră 

înmânați lui. Instanța nu a acceptat versiunea reclamantului, conform căreia C. 

acționase în calitate de agent provocateur și plasase banii în mapa sa fără știrea lui. 

32. Reclamantul a depus un recurs împotriva hotărârii menționate mai sus, 

invocând, inter alia, eșecul Curții de Apel de a audia toți martorii audiați anterior 

de către instanța de fond. Curtea de Apel a selectat doar trei martori, care au depus 

declarații care contraziceau declarațiile lor inițiale în fața primei instanțe. În plus, 

reclamantul a declarat că toți martorii din această cauză nu erau de încredere, 

deoarece toți erau ofițeri de poliție, în timp ce presupusul mituitor, C., fusese 

cercetat penal în cadrul a două cauze pendinte la unitatea în care activau aceiași 

ofițeri. Reclamantul a mai susținut că întreaga operațiune nu a fost altceva decât o 

instigare de către poliție, că C. acționase în calitate de agent provocateur și că, de 

fapt, Curtea de Apel nu examinase în mod direct restul probelor examinate de către 

instanța de fond. În special, Curtea de Apel s-a bazat, inter alia, pe înregistrarea 

video a operațiunii, fără ca măcar să o fi văzut și fără să ofere apărării dreptul la 

ultimul cuvânt. 

33. La 28 ianuarie 2014 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantului și a menținut hotărârea Curții de Apel. Ea a susținut că, de fapt, 

Curtea de Apel nu audiase patru dintre cei șapte martori inițiali; cu toate acestea, ea 

nu a considerat aceasta o problemă, deoarece unul dintre martori decedase (C.), iar 

altul nu mai lucra în poliție (M.), adresa lui fiind necunoscută. În plus, instanța a 

constatat că nici reclamantul, nici procurorul nu au obiectat în privința neaudierii 

din nou a celorlalți martori.  
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CADRUL JURIDIC ȘI PRACTICA RELEVANTĂ 

34. Articolul 419 din Codul de procedură penală prevede că rejudecarea cauzei 

de către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor generale pentru examinarea 

cauzelor în prima instanță.  

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

decembrie 2005, în partea relevantă, prevede următoarele: 
„Având în vedere dispozițiile Articolului 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale, după o hotărâre de achitare pronunțată de către prima instanță, 

instanța de apel nu poate dispune condamnarea persoanei fără audierea acesteia și fără 

administrarea directă a probelor”. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

36. Reclamantul s-a plâns că, în cadrul celei de-a doua examinări a apelului 

împotriva sentinței de achitare, Curtea de Apel nu a examinat din nou toate probele 

și nu a audiat din nou toți martorii. Martorii audiați au dat declarații care 

contraziceau declarațiile lor inițiale, iar Curtea de Apel s-a bazat pe probe care nu 

mai erau disponibile în dosarul cauzei, id est înregistrarea video a operațiunii 

poliției. Reclamantul s-a bazat pe Articolul 6 § 1 din Convenție, care 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  

37. Curtea constată că cererea ridică o nouă plângere, distinctă de cea legată de 

procesul decis în anul 2006, id est desfășurarea și corectitudinea procesului 

redeschis după hotărârea Curții din 5 iulie 2011 în cererea nr. 8999/07, și care a 

culminat cu hotărârea Curții Supreme de Justiție din 28 ianuarie 2014. Prin urmare, 

Articolul 46 din Convenție nu împiedică Curtea să examineze noua plângere a 

reclamantului cu privire la inechitatea procedurii redeschise (a se vedea Bochan v. 

Ucraina (nr. 2) [MC], nr. 22251/08, §§ 36-39, CEDO 2015; Moreira Ferreira v. 

Portugalia (nr. 2) [MC], nr. 19867/12, §§ 47- 49, 11 iulie 2017). 

38. Curtea notează în continuare 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 vreun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

 

B. Fondul 

1. Declarațiile părților 

39. Guvernul a susținut că afirmațiile reclamantului sunt nefondate și că 

plângerea trebuie respinsă. Curtea de Apel nu i-a putut audia pe C. și M., deoarece 

primul decedase, iar al doilea își părăsise locul de muncă și își schimbase 

domiciliul și, prin urmare, nu putea fi localizat. Guvernul s-a referit și la un martor 

V.P., care de asemenea nu putea fi localizat și care nu fusese printre martorii audiați 
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în cadrul procesului în fața primei instanțe. În plus, Guvernul a susținut că Curtea 

de Apel era îndreptățită să continue examinarea cauzei, deoarece reclamantul și 

avocatul său nu s-au opus continuării procedurii fără a audia personal ceilalți 

martori ai acuzării. 

40. Guvernul a fost de acord că, în prezenta cauză, declarațiile martorilor erau 

cele mai importante dovezi, deoarece restul probelor erau probe indirecte și nu 

puteau justifica condamnarea reclamantului de unele singure. Cu toate acestea, el a 

susținut că Curtea de Apel nu adoptase decizia sa doar în baza declarațiilor 

martorilor, ci a coroborat aceste declarații cu alte probe din dosarul cauzei. 

Guvernul a mai susținut că reclamantul nu a prezentat o explicație plauzibilă pentru 

prezența pulberii speciale pe degete. Referindu-se la afirmația reclamantului, 

conform căreia noile declarații oferite de către cei trei martori în cadrul procedurii 

redeschise erau diferite de propriile lor declarații și chiar le contraziceau, Guvernul 

a subliniat că cei trei martori la fel își menținuseră declarațiile anterioare, lăsând la 

discreția Curții să interpreteze afirmațiile reclamantului. De asemenea, el a susținut 

că, în opinia sa, nu existau diferențe tangibile între declarațiile anterioare și cele noi 

ale celor trei martori și a exprimat opinia că afirmațiile reclamantului în acest sens 

erau oarecum abuzive. 

41. Reclamantul a susținut că C. acționase în calitate de agent provocateur la 

solicitarea unității de poliție care, în acea perioadă, investiga două cauze penale cu 

implicarea sa. Operațiunea fusese pregătită meticulos de către poliție, dar nici 

înregistrarea video a întâlnirii dintre reclamant și C., și nici convorbirile telefonice 

interceptate dintre ei nu demonstrau versiunea poliției, conform căreia reclamantul 

ceruse mită. Prin urmare, înregistrarea video fusese manipulată, iar partea din ea 

care arăta presupusa predare a banilor în calitate de mită fusese ștearsă. 

42. După ce Curtea a constatat o încălcare a Articolului 6 din cauza faptului că, 

pentru a anula achitarea reclamantului, Curtea de Apel nu audiase din nou toți 

martorii, Curtea de Apel a audiat doar trei din cei șapte martori. Doi dintre acești 

martori își amintiseră faptele în 2013 mai bine decât în 2006. Cel de-al treilea 

martor și-a contrazis declarațiile sale anterioare și declarațiile presupusului 

mituitor, C. 

43. Curtea de Apel nu a încercat să reconcilieze toate declarațiile discordante ale 

martorilor, ci doar a anulat sentința de achitare și a condamnat reclamantul. După 

ce a acceptat, în principiu, teoria mituitorului, conform căreia el plasase banii în 

mapa reclamantului, iar reclamantul nu atinsese banii, instanțele au interpretat 

totuși împotriva reclamantului faptul că el avea urme de pulbere specială pe mâini.  

2. Aprecierea Curții 

(a) Domeniul de aplicare al cauzei  

44. În prezenta cauză, sarcina acuzării a fost de a demonstra vinovăția 

reclamantului, ceea ce impunea stabilirea autenticității versiunii evenimentelor 

prezentate de către mituitor, C., id est că C. plasase banii în mapa reclamantului 

după ce reclamantul i-ar fi indicat să o facă. Instanța de fond nu a considerat că 

probele erau suficient de credibile. În special, instanța a decis împotriva acuzării 

contradicția dintre declarațiile mituitorului, care declarase că a plasat banii în mapa 

reclamantului, și ale martorului C.V., potrivit căruia C. pusese banii direct în 

mâinile reclamantului. Această neconcordanță, împreună cu faptul că toți martorii 

acuzării erau ofițeri de poliție implicați în operațiunea poliției împotriva 
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reclamantului, precum și faptul că partea din înregistrarea video a operațiunii care 

arăta momentul transferării banilor dispăruse fără vreo explicație plauzibilă, a 

consolidat reticența instanței de acceptare a versiunii acuzării cu privire la 

evenimentele respective. Prin urmare, instanța de fond a achitat reclamantul. 

45. Motivul din care Curtea a constatat o încălcare în cererea nr. 8999/07 a fost 

că, la reexaminarea cauzei și la anularea hotărârii instanței de fond, Curtea de Apel 

nu a audiat din nou martorii, ci doar a dat citire declarațiilor lor și le-a oferit o 

interpretare diferită de cea dată de către instanța care îl achitase.[sic]  

46. La reexaminarea apelului împotriva sentinței de achitare din 2013, Curtea de 

Apel a avut sarcina de a asigura un proces echitabil în sensul Articolului 6 din 

Convenție, ținând cont și de constatările Curții din hotărârea sa în cererea nr. 

8999/07. Prin urmare, Curtea trebuie să examineze dacă instanțele interne au reușit 

să îndeplinească aceste sarcini. 

(b) Principii generale  

47. Curtea constată că dreptul la un proces echitabil, în modul garantat de 

Articolul 6 § 1 din Convenție, include dreptul părților la proces de a prezenta orice 

observații pe care le consideră relevante pentru cauza lor. Scopul Convenției este de 

a garanta nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi practice și eficiente. Acest 

drept poate fi considerat efectiv doar dacă observațiile sunt „audiate”, id est luate în 

considerare în mod corespunzător de către instanță. Cu alte cuvinte, efectul 

Articolului 6 este, printre altele, să oblige „instanța” să efectueze o examinare 

corespunzătoare a observațiilor, a comentariilor și a probelor prezentate de către 

părți, fără a prejudicia aprecierea sa cu privire la relevanța acestora (a se vedea 

Perez v. Franța [MC], nr. 47287/99, § 80, CEDO 2004-I). 

48. Curtea a subliniat deja de numeroase ori importanța aparențelor în 

administrarea justiției, arătând în același timp în mod clar că punctul de vedere al 

persoanelor interesate nu este în sine decisiv. Îndoielile persoanelor în fața 

instanțelor, e.g. cu privire la echitatea procedurilor, trebuie, în plus, să poată fi 

considerate ca justificate în mod obiectiv (a se vedea Kraska v. Elveția, 19 aprilie 

1993, § 32, seria A nr. 254 B). 

49. De asemenea, Curtea reamintește că Articolul 6 obligă instanțele naționale 

să-și expună în mod corespunzător motivele care stau la baza deciziilor lor. Fără a 

necesita un răspuns detaliat la fiecare argument invocat de către un reclamant, 

această obligație presupune, totuși, ca o parte la procedurile judiciare să poată 

aștepta un răspuns specific și expres la afirmațiile care sunt decisive pentru 

rezultatul procedurii în litigiu (a se vedea, printre multe alte autorități, Ruiz Torija 

v. Spania, 9 decembrie 1994, §§ 29-30, Seria A nr. 303-A; Moreira Ferreira v. 

Portugalia (nr. 2), pre-citată, § 84). 

50. De asemenea, Curtea reamintește că, în contextul Articolului 6 § 3 (d), ea a 

stabilit principiul potrivit căruia, înainte ca un învinuit să poată fi condamnat, toate 

probele împotriva lui trebuie să fie în mod normal produse în prezența sa, la o 

ședință publică, în vederea dezbaterii contradictorii. Excepții de la acest principiu 

sunt posibile, dar ele nu trebuie să aducă atingere drepturilor apărării, care impun, 

de regulă, ca acuzatului să i se ofere o oportunitate corespunzătoare și adecvată de a 

contesta și interoga un martor împotriva sa, fie la momentul când martorul respectiv 

își depune declarația, fie la o etapă ulterioară a procedurii (a se vedea Lucà v. Italia, 

nr. 33354/96, §§ 39-40, CEDO 2001 II). 
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51. Curtea a considerat că un element important al procesului penal echitabil 

este posibilitatea ca acuzatul să fie confruntat cu un martor în prezența 

judecătorului/judecătorilor care va/vor decide, în cele din urmă, cazul. Acest 

principiu al caracterului imediat se bazează pe noțiunea că observațiile făcute de 

către instanță, cu privire la comportamentul și credibilitatea unui martor, pot avea 

consecințe importante pentru acuzat. Prin urmare, o modificare a componenței 

instanței de judecată după audierea unui martor important ar trebui să determine, în 

mod normal, reaudierea martorului respectiv (a se vedea P.K. v. Finlanda (dec.), nr. 

37442/97, 9 iulie 2002; Chernika v. Ucraina, nr. 53791/11, § 47, 12 martie 2020). 

52. O chestiune referitoare la principiul caracterului imediat poate apărea și 

atunci când o instanță de apel anulează decizia unei instanțe ierarhic-inferioare de 

achitare a unui reclamant de acuzații penale fără o nouă examinare a probelor, 

inclusiv audierea martorilor și interogarea acestora de către apărare (Dan v. 

Moldova, pre-citată, § 33, Hanu v. România, nr. 10890/04, § 40, 4 iunie 2013 și 

Lazu v. Republica Moldova, nr. 46182/08, § 43, 5 iulie 2016). 

53. Ținând cont de jurisprudența Curții, în primul rând, trebuie să existe un 

motiv întemeiat pentru lipsa prezenței unui martor la proces și, în al doilea rând, 

atunci când o condamnare se bazează exclusiv sau într-o măsură decisivă pe 

depoziții care au fost făcute de către o persoană pe care acuzatul nu a avut 

posibilitatea să o examineze sau să o fi examinat, fie în timpul urmăririi penale, fie 

pe parcursul procesului, drepturile apărării pot fi restricționate într-o măsură 

incompatibilă cu garanțiile prevăzute la Articolul 6 (a se vedea Al-Khawaja și 

Tahery v. Regatul Unit [GC], nr. 26766/05 și 22228/06, § 119, 15 decembrie 2011, 

în modul optimizat în Schatschaschwili v. Germania [MC], nr. 9154/10, §§ 107 și 

118, 15 decembrie 2015). 

54. În cazul în care o condamnare se bazează în exclusivitate sau în mod decisiv 

pe probele martorilor absenți, Curtea trebuie să supună procesul celei mai 

minuțioase examinări. În fiecare caz, întrebarea este dacă există suficienți factori de 

contrabalansare, inclusiv măsuri care permit efectuarea unei evaluări echitabile și  

corespunzătoare a fiabilității acelor probe. Aceasta ar permite ca o condamnare să 

se bazeze pe astfel de probe doar dacă ele sunt suficient de fiabile, ținând cont de 

importanța lor în acea cauză (a se vedea Al-Khawaja și Tahery, pre-citată, § 147, și 

dezvoltarea ulterioară în Schatschaschwili, pre-citată, § 116). 

55. Curtea notează că în prezenta cauză reclamantul a avut ocazia de a audia 

martorii acuzării în timpul procesului inițial, ceea ce poate avea o anumită relevanță 

la revizuirea implicațiilor absenței acelorași martori la rejudecare. Cu toate acestea, 

ea consideră că principiile enunțate mai sus ar trebui, de asemenea, să se aplice, ca 

un punct de plecare, unei situații precum cea din prezenta cauză, în care dreptul la 

un proces echitabil obligă o instanță de apel să audieze din nou declarațiile 

martorilor, în baza cărora o instanță ierarhic-inferioară a achitat acuzatul, ținând 

cont de faptul că reaudierea în astfel de cazuri are drept scop asigurarea unei 

examinări corespunzătoare a cauzei în baza unei noi evaluări directe a probelor (a 

se vedea Chernika, pre-citată, § 47 ) (cf. paragraful 24 supra). 

56. De asemenea, Curtea reiterează că din jurisprudența sa bine-stabilită rezultă 

că, deși Articolul 6 nu prevede niciun drept de apel, el impune ca, în cazul în care 

legislația internă prevede o cale de atac, Articolul 6 să fie aplicabil chiar și în 

procedurile de apel respective, în măsura în care se poate afirma în mod rezonabil 

că aceste proceduri implică o „determinare” a unei acuzații penale împotriva 

reclamantului sau a drepturilor ori a obligațiilor sale civile (a se vedea Delcourt v. 
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Belgia, nr. 2689/65, § 25, 17 ianuarie 1970; Maresti v. Croația, nr. 55759/07, § 33, 

25 iunie 2009; și Reichman v. Franța, nr. 50147/11, § 29, 12 iulie 2016). În plus, 

Curtea subliniază, de asemenea, că modul de aplicare a Articolului 6 § 1 

procedurilor ulterioare apelului, inclusiv în fața instanțelor supreme, depinde de 

particularitățile procedurii respective; trebuie să se țină cont de întregul sistem 

procedural în ordinea juridică internă și de rolul instanței respective în acesta (a se 

vedea Botten v. Norvegia, nr. 16206/90, § 39, 19 februarie 1996; Sigurțórsson 

Arnarsson v. Islanda, nr. 44671/98, § 30, 15 iulie 2003; Hermi v. Italia [MC], nr. 

18114/02, § 60, 18 octombrie 2006; Lazu v. Republica Moldova, nr. 46182/08, § 

33, 5 iulie 2016; Júlíus Þór Sigurþórsson v. Islanda, nr. 38797/17, § 32, 16 iulie 

2019 și Styrmir Þór Bragason v. Islanda, nr. 36292/14, § 63, 16 iulie 2019). 

(c) Aplicarea principiilor sus-menționate  

57. De la început, Curtea notează argumentul Guvernului, potrivit căruia 

reclamantul a fost de acord cu citirea declarațiilor martorilor absenți în cadrul 

ședinței. Curtea notează că, într-adevăr, reclamantul, care fusese achitat de către 

instanța de fond, nu a obiectat la citirea declarațiilor respective. Cu toate acestea, ea 

consideră că, în cazul în care Curtea de Apel ar fi asigurat un proces echitabil în 

aceste circumstanțe, ea era obligată să ia măsuri pozitive pentru a reaudia martorii 

absenți, în pofida faptului că reclamantul nu a solicitat o reaudiere (a se vedea 

Júlíus Þór Sigurþórsson v. Islanda, pre-citată, § 38). 

58. În continuare, Curtea notează că cei trei martori audiați de către Curtea de 

Apel Chișinău în cadrul procedurilor redeschise au depus declarații care, la prima 

vedere, nu păreau a fi inconsistente cu versiunea evenimentelor, prezentată de către 

pretinsul mituitor, C. Cu toate acestea, la o examinare mai minuțioasă, Curtea 

constată că aceste declarații prezintă probleme serioase. 

59. Astfel, cei trei martori, care – trebuie reiterat – erau ofițerii de poliție 

implicați în operațiunea poliției împotriva reclamantului, aparent și-au amintit în 

anul 2013 fapte noi pe care aparent nu le declaraseră în 2006. De exemplu, martorii 

C.M. și C.C. și-au amintit că văzuseră momentul în care banii erau transmiși de 

către C. reclamantului, pe când în 2006 ei nu au declarat că văzuseră transmiterea 

(a se vedea paragrafele 10, 13, 28 și 29 supra). 

60. Cei trei martori nu au declarat că intenționau să-și schimbe declarațiile 

inițiale, ci au declarat că le mențineau, aceasta rezultând în contrazicerea parțială a 

declarațiilor lor consolidate. De exemplu, martorul C.C. a declarat în același timp și 

că el era responsabil de înregistrarea video a operațiunii, și că nu știa cine a efectuat 

înregistrarea (a se vedea paragrafele 13 și 29). 

61. Ținând cont de situația respectivă, Curtea de Apel Chișinău, în decizia sa, nu 

a considerat necesar de a cere explicații și de a reconcilia chestiunile problematice 

și inconsistențele acestor declarații, ci doar a considerat că vinovăția reclamantului 

era demonstrată, condamnând reclamantul în baza acestora, fără a explica dacă se 

conducea de declarațiile date încă în 2006 sau de declarațiile recente și care erau 

motivele pentru care a constatat că un anumit set de declarații era mai credibil decât 

celălalt. În aceste circumstanțe, Curtea nu poate decât să constate că, de fapt, Curtea 

de Apel nu a oferit suficiente motive în decizia sa cu privire la constatarea 

vinovăției reclamantului (a se compara cu S.C. IMH Suceava SRL v. România, nr. 

24935/04, § 40, 29 octombrie 2013). 

62. În continuare, Curtea notează că patru dintre cei șapte martori audiați de 

către instanța de fond nu au fost audiați de către Curtea de Apel în cadrul 
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procedurilor redeschise (a se vedea paragraful 27 supra). Acești martori erau C., 

M., B. și V. Curtea reamintește constatările sale din hotărârea principală, potrivit 

căreia, la condamnarea și pedepsirea reclamantului – și, astfel, la casarea achitării 

sale de către instanța de fond – Curtea de Apel nu putea, în sensul unui proces 

echitabil, să examineze cauza în mod corespunzător, fără o evaluare directă a 

probatoriului prezentat de către martorii acuzării. În lumina acestei constatări, 

Curtea trebuie să examineze, dacă omisiunea de a audia patru din șapte martori este 

compatibilă cu dreptul la un proces echitabil. 

63. Cu referire la C., care era martorul principal al acuzării, se notează că el a 

decedat înainte de redeschiderea procedurilor și că, prin urmare, el nu putea fi 

reaudiat. Cu toate acestea, fundamentarea pe declarațiile lui trebuia însoțită de 

garanții corespunzătoare. 

64. În privința martorilor B. și V., se notează că ei nu au declarat, în procedura 

din fața instanței de fond, că văzuseră momentul în care banii erau transmiși 

reclamantului. Prin urmare, Curtea este pregătită să accepte că declarațiile lor nu 

constituie „probe decisive”, în sensul jurisprudenței Curții (a se vedea 

Schatschaschwili, pre-citată, § 107). 

65. Cu toate acestea, lucrurile stau diferit în cazul martorului M., ale cărui 

declarații în fața instanței de fond au fost singurele care confirmau versiunea 

evenimentelor, descrisă de către C. (a se vedea paragrafele 8 și 9 supra). prin 

urmare, Curtea consideră că declarațiile lui constituiau „probe decisive”. 

Examinând materialele cauzei și argumentele Guvernului, Curtea nu este convinsă 

că au fost depuse toate eforturile rezonabile pentru a asigura prezența lui la 

examinarea cauzei împotriva reclamantului în fața Curții de Apel. 

66. De asemenea, Curtea trebuie să examineze dacă au existat suficienți factori 

de contrabalansare, precum probe de coroborare, pentru a compensa handicapurile 

provocate apărării în rezultatul admiterii declarațiilor lui C. și M. Având în vedere 

contradicțiile serioase între declarațiile celor trei martori audiați de către Curtea de 

Apel în cadrul rejudecării cauzei (a se vedea paragrafele 57-58 supra),  evident că 

aceasta nu s-a produs. Faptul că reclamantul a avut posibilitatea să examineze 

martorii absenți în cadrul primului set de proceduri nu este suficient pentru a 

schimba această concluzie, având în vedere modificările esențiale în declarațiile 

celor trei martori reaudiați. 

67. În final, Curtea notează că la constatarea vinovăției reclamantului, Curtea de 

Apel s-a bazat pe înregistrarea video pierdută a operațiunii speciale cu privire la 

reținerea reclamantului. Deoarece momentul crucial – transmiterea banilor – 

oricum nu fusese filmat, aceasta, în opinia Curții, a exacerbat deficiențele în 

evaluarea per ansamblu a probelor. 

68. Ținând cont de considerațiile de mai sus, Curtea concluzionează că procesul 

nu a fost echitabil și că, prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție. În aceste circumstanțe, ea nu consideră necesar să examineze adițional 

conformitatea altor aspecte ale procesului cu această prevedere. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

69. 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 Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a 

consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacție 

echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

70. Reclamantul a pretins 2000 EUR pentru prejudiciul moral. 

71. Guvernul nu a fost de acord și a solicitat Curții să respingă această plângere, 

ca fiind nefondată. 

72. Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi suferit un anumit grad de stres 

și frustrare, în urma încălcării dreptului său la un proces echitabil. Pronunțându-se 

în echitate, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă solicitată. 

B. Dobânda de întârziere  

1.  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. 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 plătească reclamantului, în termen de trei luni de 

la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 44 § 2 din 

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

percepută, pentru prejudiciul moral, sumă care va fi convertită în moneda 

națională a Statului reclamat la rata aplicabilă la data transferului;  

(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. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 10 noiembrie 2020, în 

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

Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

       Grefier                                                                         Președinte  

 

În conformitate cu Articolul 45 § 2 din Convenție și Articolul 74 § 2 din 

Regulamentul Curții, la prezenta hotărâre se anexează următoarele opinii separate: 
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(a) Opinia concurentă a judecătorului Bårdsen, în comun cu judecătorii 

Kjølbro și Bošnjak; 

(b) Opinia concurentă a judecătorului Roosma, în comun cu judecătorul 

Jelić. 

J.F.K. 

S.H.N. 
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OPINIA CONCURENTĂ A JUDECĂTORULUI BÅRDSEN, ÎN COMUN 

CU JUDECĂTORII KJØLBRO ȘI BOŠNJAK 

 

1. Sunt de acord că în această cauză a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție, dar într-un aspect mai restrâns decât cel considerat de către stimații mei 

colegi. 

2. În fața Curții de Apel, reclamantul a fost de acord cu citirea declarațiilor celor 

patru martori - C., M., B. și V. În observațiile sale adresate Curții, el a explicat că 

„nu [avusese] nicio alternativă”, deoarece procuratura nu renunțase la dreptul de a 

folosi declarațiile acestor martori, iar un refuz din partea sa de a permite citirea 

declarațiilor acestora ar fi condus la examinarea apelului pe o perioadă de timp 

nedeterminată. Faptul că nici reclamantul, nici procurorul nu s-au opus citirii 

declarațiilor martorilor în fața Curții de Apel a fost subliniat de către Curtea 

Supremă de Justiție atunci când a respins recursul reclamantului. În plus, din 

declarațiile reclamantului în fața Curții rezultă că și la această etapă el acceptă 

faptul că declarațiile lui C. (care a decedat înainte de reexaminarea cauzei de către  

Curtea de Apel) și ale lui M. (a cărui localizare era necunoscută) – cei doi martori-

cheie în acest caz – au fost citite în cadrul procedurii în fața Curții de Apel. 

3. Ținând cont de poziția reclamantului în cadrul procedurii în fața Curții de 

Apel și de natura și domeniul de aplicare al argumentelor sale ulterioare din cererea 

sa, Curtea, în opinia mea, nu este chemată să evalueze dacă permiterea citirii, în 

cadrul procedurii din fața Curții de Apel Chișinău, a declarațiilor oferite de către C. 

și M. instanței de judecată în anul 2006, a fost compatibilă cu dreptul reclamantului 

la un „proces echitabil” în baza Articolului 6 § 1 din Convenție. Mai degrabă, 

argumentul principal al reclamantului în fața Curții este lipsa justificării 

condamnării sale.  

4. Aș sublinia că, pentru a stabili dacă procesul a fost echitabil și, prin urmare, 

conform Articolului 6 § 1 din Convenție, Curtea nu acționează ca o a patra instanță, 

care decide în privința vinovăției unui reclamant. Aceasta este – în conformitate cu 

principiul subsidiarității – competența instanțelor interne; în general, nu este 

adecvat pentru Curte să se pronunțe dacă probele disponibile erau suficiente pentru 

condamnarea unui reclamant și, astfel, să înlocuiască propria evaluare a faptelor și 

a probelor cu cea a instanțelor naționale. Cu toate acestea, Curtea este chemată să 

evalueze dacă procedurile s-au desfășurat în mod echitabil și, într-un anumit caz, 

dacă au fost compatibile cu Convenția, inclusiv dacă instanțele naționale au 

prezentat motive care să îndeplinească cerințele unui proces echitabil în baza 

Articolului 6 § 1 (a se vedea Murtazaliyeva v. Rusia [MC], nr. 36658/05, § 149, 18 

decembrie 2018 și, în contextul primei condamnări abia în apel, Júlíus Þór 

Sigurþórsson v. Islanda, nr. 38797/17, § 30, 16 iulie 2019). 

5. Prin urmare, revenind la întrebarea justificării condamnării reclamantului, în 

sensul în care hotărârea Curții de Apel a fost însoțită de o motivare suficientă, aș 

reitera că o parte la procedurile judiciare se poate aștepta la un răspuns specific și 

expres la argumentele care sunt decisive pentru rezultatul procedurii în litigiu (a se 

vedea Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, §§ 29-30, seria A nr. 303-A). 

Astfel, din decizie trebuie să rezulte în mod clar că problemele esențiale ale cauzei 

au fost abordate (a se vedea Boldea v. România, nr. 19997/02, § 30, 15 februarie 

2007). Cerința unei decizii motivate obligă judecătorii să-și bazeze aprecierea pe 

argumente obiective și să respecte drepturile apărării. Mai mult, pentru ca cerințele 
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unui proces echitabil să fie îndeplinite, acuzatul și, într-adevăr, publicul, trebuie să 

poată înțelege verdictul pronunțat; aceasta este o garanție vitală împotriva 

arbitrariului (a se vedea Taxquet v. Belgia [MC], nr. 926/05, § 91-92, CEDO 2010). 

În plus, decizia motivată este importantă pentru a permite unui reclamant să 

exercite în mod util orice drept de recurs disponibil (a se vedea Hadjianastassiou v. 

Grecia, nr. 12945/87, 16 decembrie 1992). 

6. În ce măsură cele redate supra ar obliga instanța să explice în detaliu 

aprecierea sa a probelor va depinde de circumstanțele specifice. În cazul 

reclamantului, într-adevăr a fost necesară o explicație din partea Curții de Apel de 

ce ea – spre deosebire de instanța de fond – a constatat, dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, că reclamantul primise bani în calitate de mită de la C. la 14 ianuarie 

2004. În acest moment, m-aș referi la următoarele constatări făcute de către Curte 

în cauza Dan v. Republica Moldova (nr. 8999/07, 5 iulie 2011), referitoare la 

primul set de proceduri în fața Curții de Apel în 2006: 
 

„31. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că principalele probe 

împotriva reclamantului au fost declarațiile martorilor, și anume că el a solicitat si a primit mită 

într-un parc. Restul probelor erau indirecte și nu puteau determina, în mod independent, 

condamnarea reclamantului (a se vedea paragrafele 13 și 15 supra). Prin urmare, declarațiile 

martorilor și ponderea oferită acestora au fost de o importanță majoră pentru judecarea cauzei. 

32. Prima instanță a achitat reclamantul, deoarece nu avea încredere în martori, după ce i-a 

audiat în persoană. La reexaminarea cauzei, Curtea de Apel nu a fost de acord cu prima 

instanță în privința credibilității declarațiilor martorilor acuzării și a condamnat reclamantul. În 

acest sens, Curtea de Apel nu a audiat din nou martorii, ci doar s-a bazat pe declarațiile lor, în 

modul în care erau fixate în dosar. 

33. Având în vedere miza pentru reclamant, Curtea nu este convinsă că problemele care 

trebuiau să fie elucidate de către Curtea de Apel la condamnarea și pedepsirea reclamantului – 

și, în acest sens, la anularea achitării acestuia în fond – ar putea fi examinate în mod 

corespunzător, ca o chestiune a unui proces echitabil, fără o evaluare directă a probelor oferite 

de către martorii acuzării. Curtea consideră că cei care au responsabilitatea de a decide 

vinovăția sau nevinovăția unui acuzat ar trebui, în principiu, să poată audia martorii în 

persoană și să evalueze credibilitatea acestora. Evaluarea încrederii unui martor este o sarcină 

complexă care, de obicei, nu poate fi realizată printr-o simpla lectură a declarațiilor înregistrate 

... ” 

7. Când cauza a fost examinată pentru a doua oară de către Curtea de Apel în 

2013, evaluarea credibilității martorilor a fost, de asemenea, plasată în fața și în 

centrul cauzei, la fel cum a fost în 2006, când cauza a fost examinată pentru prima 

dată de către Curtea de Apel. Era de așteptat ca și hotărârea Curții din 2011 să 

inspire o oarecare precauție atunci când Curtea de Apel a fost din nou pe cale să 

constate vinovăția reclamantului, fără a fi audiat toți martorii. În plus, evaluarea 

probelor devenise chiar mai complexă decât în anul 2006, din cauza factorului de 

timp în sine, a dispariției înregistrărilor video ale întâlnirii reclamantului cu C. în 

parc, a decesului lui C. și a ceea ce par a fi schimbări semnificative în declarațiile 

celor trei martori polițiști C.C., C.M. și C.V., care au fost reaudiați de către Curtea 

de Apel în 2013, în timpul celui de-al doilea set de proceduri.  

8. În opinia mea, într-adevăr, era de așteptat, în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, că, în hotărârea sa de constatare a vinovăției reclamantului, Curtea de 

Apel se va referi în mod explicit la dificultățile referitoare la probele din dosar. De 

asemenea, era de așteptat ca acea instanță să explice cel puțin evaluările sale 

principale cu privire la aceste dificultăți, permițând astfel reclamantului și 

publicului să înțeleagă esența constatărilor sale. Cu toate acestea, Curtea de Apel s-

a limitat să afirme că a considerat vinovăția reclamantului ca fiind dovedită, ceea ce 
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în acest caz, în mod clar, nu era suficient pentru a satisface cerințele Articolului 6 § 

1 din Convenție. 
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OPINIA CONCURENTĂ A JUDECĂTORULUI ROOSMA ÎN COMUN CU 

JUDECĂTORUL JELIĆ 

 

1. Am votat pentru constatarea faptului că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 

1 din Convenție în această cauză. Cu toate acestea, aș dori să fac următoarea 

constatare succintă cu privire la motivare. 

2. În opinia mea, problema principală în prezenta cauză a fost eșecul prezentării 

unei motivări suficiente în hotărârea de condamnare a Curții de Apel. Cu referire la 

jurisprudența și argumentele privind martorii absenți, consider că este important să 

se țină cont de caracteristicile speciale ale procedurii implicate. Motivele din care o 

instanță de apel poate aprecia probele în mod diferit de o instanță ierarhic-inferioară 

și poate ajunge la o concluzie diferită pot varia, în funcție de circumstanțele 

specifice. Curtea a constatat că, dacă sunt prezentate motive suficiente și există 

garanții corespunzătoare, anularea de către o instanță de apel a achitării acuzatului 

de către instanța de fond și condamnarea acestuia fără reaudierea martorilor nu 

constituie neapărat o încălcare a Articolului 6 din Convenție (a se vedea Kashlev v. 

Estonia, nr. 22574/08, 26 aprilie 2016). 

3. Prezenta cauză, desigur, are specificul său, deoarece este a doua oară când 

Curtea este chemată să examineze plângerile referitoare la același set de proceduri 

penale interne, constatând anterior că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

cauza lipsei unei evaluări directe de către Curtea de Apel a probelor oferite de către 

martorii acuzării (a se vedea Dan v. Republica Moldova, nr. 8999/07, 5 iulie 2011). 

 


