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În cauza Melega v. Republica Moldova, 

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

Comitet alcătuit din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 40427/18) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 16 

august 2018 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către un 

cetățean moldovean, dl Vitalie Melega, născut în anul 1983 și care locuiește 

în Călărași („reclamantul”), fiind reprezentat de către dl V. Zeamă, avocat în 

Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților; 

Deliberând în privat la 14 decembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

OBIECTUL CAUZEI 

1. Cauza se referă la casarea unei sentințe pronunțate de către o instanță de 

fond, prin care reclamantul fusese achitat, și condamnarea lui de către instanța 

de apel, fără a efectua o nouă apreciere a probelor și fără a audia martorii. 

2.  Reclamantul a fost învinuit de trafic de influență. Cu toate acestea, el a 

fost achitat de către instanța de fond, inter alia, în baza declarațiilor mai 

multor martori. 

3.  Curtea de Apel Chișinău a casat decizia respectivă, constatând  

vinovăția reclamantului de comiterea infracțiunii imputate. În acest sens, 

instanța de apel nu a reaudiat toți martorii, ci doar a dat citire declarațiilor 

acestora anexate la materialele cauzei. Reclamantul a contestat cu recurs, 

argumentând, inter alia, că, la anularea sentinței de achitare în privința sa, 

instanța de apel nu efectuase o examinare completă și nu reaudiase toți 

martorii, în modul prevăzut de Codul de procedură penală. 

4.  Curtea Supremă de Justiție a admis recursul reclamantului și a 

modificat soluția Curții de Apel pronunțată în această cauză, prin înlăturarea 

constatării formei agravante a infracțiunii și prin reducerea cuantumului 

amenzii aplicate reclamantului. 
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APRECIEREA CURȚII 

PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

5.  Curtea observă că această plângere nu este în mod vădit nefondată, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, sau inadmisibilă din vreun oricare 

alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

6.  Principiile generale cu privire la echitatea procedurilor penale în 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). 

7.  Guvernul a susținut că reclamantul nu solicitase audierea martorilor de 

către Curtea de Apel Chișinău. Prin urmare, el nu ar fi putut să invoce acest 

argument în fața Curții. 

8.  Curtea consideră că, în cazul în care Curtea de Apel ar fi asigurat un 

proces echitabil, ea era obligată să ia măsuri pozitive în vederea reaudierii 

martorilor absenți, în pofida faptului că reclamantul nu solicitase reaudierea 

acestora (a se vedea Dan v. Republica Moldova (nr. 2), pre-citată, § 57; și 

Sigurþórsson Arnarsson v. Islanda, nr. 44671/98, § 38, 15 iulie 2003). În 

plus, Guvernul nu a prezentat Curții nicio probă care să demonstreze că s-au 

depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura prezența acelor martori în 

fața Curții de Apel. 

9.  Având în vedere circumstanțele cauzei și materialele dosarului, Curtea 

constată că aspectele care urmau a fi stabilite de către Curtea de Apel la 

condamnarea și individualizarea pedepsei reclamantului – și, prin aceasta, la 

anularea sentinței de achitare adoptată de către instanța de fond – nu puteau, 

în cadrul unui proces echitabil, să fie examinate în mod corespunzător fără o 

evaluare directă a probelor oferite de către martori și experți. 

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

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

11.  Reclamantul a pretins 10.000 de euro pentru prejudiciul moral și 1.500 

de euro pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. 

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

susținând că erau excesive. 

13.  Curtea consideră că, având în vedere încălcarea constatată mai sus, 

reclamantul are dreptul la o despăgubire pentru prejudiciul moral și îi acordă 

3.500 de euro. 

14.  Având în vedere actele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabil 

să acorde reclamantului întreaga sumă pretinsă pentru costuri și cheltuieli. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
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1. Declară cererea admisibilă; 

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

3. Hotărăște: 

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

luni, următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda 

Statului reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

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

poarte fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

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

poarte fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumelor 

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; 

4. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 18 ianuarie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı  Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


