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HOTĂRÂREA DUBALARI v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Dubalari v. Republica Moldova, 

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

compus din: 

Carlo Ranzoni, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 56180/15) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 3 noiembrie 

2015 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către un cetățean moldovean, 

dl Andrei Dubalari, născut în anul 1984 şi care locuieşte în Chişinău („reclamantul”), 

reprezentat inițial de către dl V. Ţurcan, iar ulterior de către dna N. Ţurcan, avocaţi în 

Chişinău; 

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

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

OBIECTUL CAUZEI 

 
1. Cauza se referă la anularea unei hotărâri a instanței de fond prin care 

reclamantul a fost absolvit de acuzațiile penale și condamnarea acestuia de către 

instanţa de apel fără o nouă examinare a probelor şi fără reaudierea martorilor.  

2. Reclamantul a închiriat un automobil și l-a transmis în folosinţă unui vecin (M.). 

Ulterior, se pare că M. a transmis mașina unui terț (R.), care era membru al unei 

grupări specializate în furtul maşinilor închiriate. Atât reclamantul, cât şi compania de 

închiriere au depus plângeri penale. 

3. Ulterior, reclamantul și alte câteva persoane au fost învinuiţi de escrocherie. 

Instanța de fond a încetat procesul penal împotriva reclamantului, din lipsă de probe 

suficiente care ar susține învinuirea din rechizitoriu. Ea a stabilit vinovăția lui R., 

admiţând acţiunea civilă împotriva reclamantului şi a lui R. 

4. Prin decizia sa din 17 noiembrie 2014, Curtea de Apel Chişinău a casat sentinţa 

respectivă, a recunoscut reclamantul vinovat de acuzaţiile aduse şi l-a condamnat la 

zece ani de închisoare. În acest sens, instanţa nu a interogat niciun martor, nici nu a 

audiat reclamantul personal, ci doar a dat citire declaraţiilor acestora depuse la faza 

urmăririi penale. 

5. Reclamantul a depus recurs împotriva deciziei respective, care a fost respins de 

către Curtea Supremă de Justiție la 5 mai 2015. 

6. După comunicarea prezentei cereri Guvernului, Agentul guvernamental a 

solicitat Procuraturii Generale să depună un recurs în anulare împotriva deciziilor 

Curţii de Apel şi Curţii Supreme de Justiţie, în scopul remedierii eventualelor 

încălcări ale drepturilor reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție. 

7. La 13 iulie 2020 Procuratura Generală a depus un recurs în anulare împotriva 

hotărârilor de mai sus, solicitând casarea acestora şi rejudecarea cauzei. Motivele 

invocate de către Procuratura Generală se refereau la faptul că încetarea de către 

prima instanță a procesului penal în privinţa reclamantului echivala cu o achitare. Prin 

urmare, condamnarea sa ulterioară de către Curtea de Apel nu putea avea loc, în 

cadrul unui proces echitabil, în lipsa unei audieri complete cu participarea acestuia. 

Cu toate acestea, reclamantul nu a avut șansa de a se prezenta în fața Curții de Apel. 
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Mai mult, Curtea de Apel nu a audiat victima, pe ceilalţi coinculpaţi și martori, ci 

doar a dat citire declarațiilor acestora, în modul înregistrat în dosar. 

8. La 5 noiembrie 2020 Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul în anulare 

menționat supra, constatând că Procuratura Generală nu putea declara acest recurs, 

deoarece acuzarea nu contestase cu recurs ordinar decizia Curţii de Apel din 17 

noiembrie 2014. Unul dintre membrii completului de judecată şi-a exprimat opinia 

separată, considerând că recursul în anulare trebuia să fie admis. 

9. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 §§ 1 și 3 din Convenție, invocând că 

procesul penal împotriva sa nu a fost echitabil, deoarece Curtea de Apel l-a 

condamnat fără să desfășoare o audiere adecvată și fără să interogheze din nou 

martorii, astfel încât el nu a avut posibilitatea să adreseze întrebări martorilor. 

10. De asemenea, el se plânge, în baza Articolului 6 § 2 din Convenție, de 

încălcarea prezumţiei sale de nevinovăţie, iar în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 4 

la Convenţie el susține că a fost privat de libertate pentru o datorie rezultată dint-un 

contract civil.     

 

APRECIEREA CURŢII 
 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

 

11. Curtea notează că această plângere nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin 

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

12. Principiile generale privind caracterul echitabil al procedurilor penale la faza 

de apel după achitarea reclamantului de către instanța de fond au fost rezumate în 

cauzele Dan v. Moldova, nr. 8999/07, § 30, 5 iulie 2011; Covalenco v. Republica 

Moldova, nr. 72164/14, § 19-24, 16 iunie 2020 și Dan v. Republica Moldova (nr. 2), 

nr. 57575/14, §§ 47-56, 10 noiembrie 2020. 

13. Curtea notează că Guvernul nu a contestat afirmația reclamantului, potrivit 

căreia procedurile penale în fața Curții de Apel nu fuseseră echitabile în sensul 

Articolului 6 § 1 din Convenție, deoarece el nu a putut fi prezent și nu a putut adresa 

întrebări martorilor, și pentru că instanța nu audiase martorii în persoană, ci doar citise 

declarațiile lor depuse în fața instanței de fond. 

14. În continuare, Curtea notează că Procuratura Generală a împărtășit aceeași 

opinie, încercând să obţină anularea sentinţei de condamnare a reclamantului din 

aceste motive (a se vedea paragraful 7 supra). 

15. Ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de materialele din dosar, Curtea 

consideră că aspectele care trebuiau stabilite de către Curtea de Apel în momentul 

condamnării reclamantului – și, astfel, al casării sentinței instanței de fond privind 

achitarea sa – nu puteau fi examinate în conformitate cu garanţiile unui proces 

echitabil fără o evaluare directă a probelor prezentate de către martori şi fără oferirea 

posibilităţii reclamantului de a se apăra personal. 

16. Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.    

 

II. ALTE PLÂNGERI 

 

17. Reclamantul a depus plângeri suplimentare în baza Articolelor 6 §§ 2 și 3 din 

Convenție și în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Convenție.  

18. Cu toate acestea, având în vedere circumstanțele cauzei, argumentele părților 

și constatările sale în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, Curtea consideră că a 

examinat problema principală de drept ridicată în prezenta cerere şi că nu este necesar 
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să examineze nici admisibilitatea, nici fondul acestor plângeri (a se vedea Kaos GL v. 

Turcia, 450 nr. 4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; Ghiulfer Predescu v. România, 451 

nr. 29751/09, § 67, 27 iunie 2017; Partidul Politic „Patria” și alții v. Republica 

Moldova, nr. 5113/15 și altele 14, § 41, 4 august 2020). 

 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

19. Reclamantul a pretins 8.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral şi 2.000 

EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. El a solicitat ca cea din 

urmă sumă să fie achitată direct reprezentantului său. 

20. Guvernul a contestat sumele de mai sus pretinse de către reclamant, invocând 

că sunt excesive. 

21. Curtea consideră că, în lumina încălcării constatate supra, reclamantul are 

dreptul la compensarea prejudiciului moral și îi acordă 3.500 EUR în acest sens. 

22. Ţinând cont de actele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabil să-i 

acorde reclamantului 1.500 EUR pentru costuri şi cheltuieli, plus orice taxă care ar 

putea fi percepută reclamantului, sumă care urmează să fie achitată la contul bancar 

indicat de către reprezentantul reclamantului (a se vedea Denizci și alții v. Cipru, nr. 

25316-25321/94 și 27207/95, § 428, CEDO 2001-V, și Cobzaru v. România, nr. 

48254/99, § 111, 26 iulie 2007).   

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție; 

 

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

 

3. Hotărăşte că nu este necesar să examineze celelalte plângeri;  

 

4. Hotărăște  

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

următoarele sume care trebuie convertite în lei moldoveneşti la rata 

aplicabilă la data transferului: 

(i) 3.500 EUR (trei mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, va fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai sus, la o rată 

egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi 

majorată cu trei puncte procentuale; 

 

5. Respinge restul pretenţiei reclamantului cu privire la satisfacţia echitabilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

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

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Carlo Ranzoni 

  Președinte 


