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În cauza Naddur v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită în cadrul 

unui Comitet compus din: 

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Lorraine Schembri Orland, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 22939/19) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 12 

aprilie 2019 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

ucrainean, dl Issam Naddur, născut în anul 1966 și care locuiește în Kiev 

(„reclamantul”), fiind reprezentat de către dl I. Cernolev, avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

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

decizia Guvernului ucrainean de a nu se prevala de dreptul său de a 

interveni în proces, în conformitate cu Articolul 36 § 1 din Convenție și 

Articolul 44 § 1 (b) din Regulamentul Curții; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință secretă la 22 noiembrie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă, în principal, la anularea hotărârii unei instanțe de fond 

prin care reclamantul a fost achitat, precum și la condamnarea sa în apel, fără 

audierea din nou a martorilor sau a victimei. 

2.  Reclamantul a fost inițial acuzat de escrocherie. Se presupunea că el 

făcuse parte dintr-un grup de persoane care estorcase de la un om de afaceri 

străin o sumă mare de bani. 

3.  După ce a audiat victima, reclamantul și numeroși martori și a examinat 

toate probele disponibile, instanța de fond a achitat reclamantul. 

4.  Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea de mai sus și l-a găsit pe 

reclamant vinovat de învinuirea adusă. Procedând astfel, ea nu a audiat din 

nou niciun martor sau victima, ci doar a citit declarațiile acestora din dosarul 

cauzei. Contrar opiniei exprimate de către prima instanță, Curtea de Apel a 

considerat că aceste declarații confirmau vinovăția reclamantului. 

5.  Reclamantul a formulat un recurs, susținând, inter alia, că, înainte de a 

anula achitarea sa, Curtea de Apel nu efectuase o examinare completă prin 

audierea din nou a martorilor, în modul prevăzut de Codul de procedură 

penală. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului și a 

menținut hotărârea de mai sus. 
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6.  Reclamantul s-a plâns, în special, în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, că procesul penal împotriva sa fusese inechitabil, deoarece Curtea 

de Apel îl condamnase fără a audia din nou martorii. 

APRECIEREA CURȚII 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

7.  Curtea notează că plângerea respectivă a reclamantului în baza 

Articolului 6 § 1 nu este în mod vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 3 

(a) din Convenție și nici inadmisibilă din orice alt motiv. Prin urmare, ea 

trebuie declarată admisibilă. 

8.  Guvernul a susținut că procesul a fost echitabil și conform Articolului 

6 § 1 din Convenție. 

9.  Principiile generale cu privire la echitatea proceselor penale în apel 

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

Dan v. Republica 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). În 

special, în cazul în care o instanță de apel este chemată să examineze o cauză 

în privința aspectelor de fapt și de drept și să facă o evaluare completă a 

chestiunii referitoare la vinovăția sau nevinovăția reclamantului, aceasta nu 

poate, din punct de vedere al unui proces echitabil, să stabilească în mod 

corespunzător aceste aspecte fără o evaluare directă a probelor (Dan, citată 

mai sus, ibid.). 

10.  După ce a examinat materialele din dosar, Curtea consideră că 

aspectele care trebuiau să fie stabilite de către Curtea de Apel la condamnarea 

reclamantului – și, prin aceasta, la anularea hotărârii instanței de fond prin 

care el a fost achitat – nu ar fi putut fi examinate în mod corespunzător, din 

punct de vedere al unui proces echitabil, fără o evaluare directă a probelor 

prezentate de către martori, victimă și a oricăror alte materiale relevante din 

dosar. În special, întrebarea dacă reclamantul comisese escrocherie în 

circumstanțele cauzei depindea în mod esențial de credibilitatea martorilor, 

inclusiv a victimei, care nu poate fi evaluată pe deplin prin simpla citire a 

declarațiilor lor din fața instanței de fond, astfel cum au fost înregistrate în 

dosar (a se compara, de asemenea, cu Dan v. Republica Moldova, citată mai 

sus, § 33). 

11.  În acest context, Curtea mai notează, de asemenea, că modul în care 

Curtea de Apel Chișinău a desfășurat procesul pare a fi în contradicție cu art. 

419 din Codul de procedură penală și cu recomandările stabilite în hotărârea 

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

2005, conform căreia, în urma unei sentințe de achitare pronunțate de către o 

instanță de fond, instanța de apel nu poate dispune condamnarea pentru prima 

dată fără audierea inculpatului și fără administrarea directă a probelor (pentru 
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textul dispoziției și al recomandărilor, a se vedea Dan v. Republica Moldova 

(nr. 2), citată mai sus, §§ 34-35). 

12.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. ALTE PLÂNGERI 

13.  De asemenea, reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 6 § 2 din 

Convenție, că instanțele au refuzat să îi acorde asistență la obținerea probelor 

și că nu au examinat toate argumentele apărării. În plus, Articolul 6 § 2 din 

Convenție a fost încălcat ca urmare a constatării de către Curtea Supremă de 

Justiție a faptului că reclamantul nu ceruse ca martorii audiați de către instanța 

de fond să fie audiați din nou de către instanța de apel, inversând astfel sarcina 

probei. 

14.  Având în vedere circumstanțele cauzei, susținerile părților și 

constatările sale de mai sus, Curtea consideră că a abordat principalele 

chestiuni de drept ridicate în prezenta cauză și că nu trebuie să examineze 

celelalte plângeri (a se vedea Centrul de Resurse Juridice în numele lui 

Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

15.  Reclamantul a solicitat 355.700 de dolari americani (USD) pentru 

prejudiciul material, 50.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral și 900 de 

euro pentru costuri și cheltuieli. 

16.  Guvernul a contestat sumele de mai sus solicitate de către reclamant, 

susținând că acestea erau fie nejustificate, fie excesive. 

17.  Curtea nu identifică nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și prejudiciul material invocat. În special, ea nu poate specula cu 

privire la rezultatul procesului în cazul în care nu s-ar fi produs încălcarea 

Articolului 6 § 1; prin urmare, ea respinge acest capăt de cerere. Cu toate 

acestea, Curtea, pronunțându-se în echitate, acordă reclamantului 3.500 EUR 

pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută. În plus, 

având în vedere documentele de care dispune, ea consideră rezonabil să 

acorde reclamantului întreaga sumă solicitată cu titlu de costuri și cheltuieli, 

i.e. 900 EUR, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

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

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

3. Constată că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

celorlalte plângeri ale reclamantului; 
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4. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume, care vor fi convertite în moneda Statului 

reclamat 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) 900 EUR (nouă sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

efectuării transferului, urmează a fi achitată o dobândă adițional 

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

împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană în 

perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 13 decembrie 2022, în 

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

  

 Dorothee von Arnim  Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct Președinte 


