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În cauza Ninescu c. Republicii Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Treia), întrunită într-o 

Cameră compusă din: 
 Josep Casadevall, președinte, 
 Alvina Gyulumyan, 
 Ján Šikuta, 
 Dragoljub Popović, 
 Luis López Guerra, 
 Valeriu Grițco, 
 Iulia Antoanella Motoc, judecători, 
și Santiago Quesada, grefier al Secției, 

Deliberînd la 17 iunie 2014 în ședință închisă, 
Pronunță următoarea hotărîre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 47306/07) depusă la 26 
octombrie 2007 contra Republicii Moldova la Curte, în conformitate cu 
prevederile articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale (“Convenția”), de către un cetățean al 
Republicii Moldova, dl Nicolae Ninescu („reclamantul”). 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către dl V. Nicoară și dl I. Tofan, 
avocați ce își desfășoară activitatea în Chișinău. Guvernul Republicii 
Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul său, dl V. Grosu. 

3.  Reclamantul s-a plîns Curții despre încălcarea articolelor 3 și 5 §§ 1, 3 
și 4 din Convenție. 

4.  La 5 februarie 2008, cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1962 și locuiește în orașul Bălți. 

A.  Pornirea urmăririi penale și deținerea inițială a reclamantului 

6.  La 26 mai 2006, S.F. a depus o plîngere penală la Procuratura 
Generală. El a denunțat excluderea sa din lista asociaților unei societăți de 
construcții ("societatea"), care a fost ilegală în opinia sa, și deposedarea de 
părțile sale sociale. 
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7.  La 9 iunie 2006, un colaborator al Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) a dispus începerea urmăririi 
penale în legătură cu plîngerile lui S.F. 

8.  La 3 mai 2007, un judecător de instrucție a autorizat efectuarea 
percheziției la domiciliul reclamantului din Bălți. La 4 mai 2007, autoritățile 
au întocmit un proces-verbal cu privire la efectuarea percheziției. 

9.  La 19 iunie 2007 la ora 11:55, reclamantul a fost reținut și plasat în 
Izolatorul de detenție provizorie al CCCEC. 

10.  La 22 iunie 2007, procurorul, responsabil de caz, a înaintat în 
judecătoria Buiucani mun. Chișinău un demers privind aplicarea în privința 
reclamantului a măsurii preventive sub formă de arest preventiv. Procurorul 
a menționat, printre altele, că reclamantul a contribuit la excluderea lui S.F. 
din lista de asociați ai societății și că în acțiunile reclamantului și ale 
complicilor săi se constată elementele constitutive ale infracțiunii de 
însușire în proporții deosebit de mari a bunurilor altora. 

11.  Avocatul reclamantului a pledat în favoarea eliberării acestuia din 
urmă, invocînd lipsa unei bănuieli rezonabile că el ar fi comis infracțiunea, 
starea precară a sănătății acestuia și necesitatea de a urma un tratament 
împotriva diabetului. 

12.  În aceeași zi, judecătorul de instrucție al judecătoriei Buiucani mun. 
Chișinău a dispus aplicarea în privința reclamantului a măsurii preventive 
sub formă de arest preventiv pe un termen de zece zile. Judecătorul a 
motivat încheierea sa după cum urmează: 

« [Instanța de judecată] ia în considerație caracterul și gradul prejudiciabil al faptei 
imputate (...), gravitatea infracțiunii imputate, necesitatea apărării ordinii publice, 
șocul stresant în societate care ar putea fi provocat prin eliberarea acestuia (...), 
pericolul de sustragere de la organele de drept, riscul de influențare a stabilirii 
adevărului pe cauză, de înțelegere între acuzați și de creare a probelor de 
dezvinovățire, ce rezultă din infracțiunea imputată (...), personalitatea bănuitului și 
comportamentul său în procesul penal. 

(...) Instanța de judecată consideră că la moment actualitatea motivelor învinuirii au 
prioritate și [că deținerea reclamantului] vor contribui la desfășurarea normală a 
procesului penal. 

(...) [Instanța de judecată] (...) dispune procurorului și administrației locului de 
detenție provizorie să asigure asistența medicală corespunzătoare bănuitului. » 

13.  La o dată nespecificată, reclamantul a declarat recurs împotriva 
încheierii judecătorului de instrucție. El a invocat, printre altele, că 
urmărirea penală a durat, deja, mai mult de un an, că s-a prezentat la organul 
de urmărire penală de fiecare dată cînd a fost citat, că avea loc permanent de 
trai și nu avea antecedente penale. 

14.  La 26 iunie 2007 un colaborator al CCCEC a întocmit un raport în 
care a consemnat că reclamantul nu locuiește mai mult de trei ani la adresa 
din Bălți. 
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15.  În aceeași zi, procurorul, responsabil de caz, a dispus punerea sub 
învinuire a reclamantului, incriminîndu-i săvîrșirea infracțiunilor de însușire 
a bunurilor în proporții deosebit de mari a altei persoane și folosirea 
documentelor false. În ceea ce privește ultimul capăt de acuzare, procurorul 
a reiterat că documentația tehnică privind proiectul de construcție ar fi fost 
introdusă pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei procuri pe care era 
aplicată semnătura falsificată a directorului societății. Mai mult, procurorul 
a menționat că la situația din 1 ianuarie 2006 cota socială din capitalul 
social cei aparținea lui S.F. era estimată la valoare de 20165034 MDL 
(aproximativ 1200000 EUR). 

16.  La 28 iunie 2007, Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 
reclamantului împotriva încheierii din 22 iunie 2007. Reiterînd temeiurile 
invocate de către judecătorul de instrucție al judecătoriei Buiucani mun. 
Chișinău pentru arestarea preventivă a reclamantului, Curtea de Apel 
Chișinău a precizat că el ar putea să se eschiveze de la organul de urmărire 
penală prin teritoriul autoproclamat al republicii nistrene, teritoriul căreia nu 
este posibil de controlat de către autoritățile Republicii Moldova. În cele din 
urmă, Curtea de Apel Chișinău a indicat că reclamantului puteau fi acordate 
îngrijiri medicale în spitalul Penitenciarului nr. 16 - Pruncul. 

B. Procedurile privind prelungirea termenului deținerii în stare de 
arest preventiv și arestarea reclamantului la domiciliu  

17.  La 28 iunie 2007, procurorul a cerut judecătoriei Buiucani mun. 
Chișinău ca durata arestării preventive a reclamantului să fie prelungită 
pentru un termen de 30 zile. El a indicat temeiuri similare celor pe care le-a 
invocat în demersul său inițial privind aplicarea măsurii preventive sub 
formă de arest în privința reclamantului. De asemenea, procurorul a adăugat 
că acesta nu avea un loc permanent de trai și că nu au fost colectate 
declarațiile tuturor participanților care au cunoștință de circumstanțele 
cauzei. 

18.  Avocații reclamantului au solicitat judecătorului de instrucție să 
respingă demersul procurorului.  

19.  În aceeași zi, judecătorul de instrucție al judecătoriei Buiucani mun. 
Chișinău a prelungit termenul deținerii în stare de arest în privința 
reclamantului pentru o perioadă de 20 de zile. Judecătorul a menționat că 
infracțiunea imputată reclamantului se atribuia la categoria crimelor grave, 
că urmărirea penală era la faza continuă de cercetare și că un șir de acțiuni 
de urmărire penală urmau a fi efectuate. Invocînd prevederile articolului 186 
alineatul 3 din Codul de procedură penală (CPP), judecătorul a menționat 
că, în cazuri excepționale, în funcție de complexitatea cauzei, de gravitatea 
infracțiunii și în caz de pericol al dispariției învinuitului durata ținerii în 
stare de arest preventiv poate fi prelungită. Judecătorul a indicat că 
reclamantul nu avea loc permanent de trai, deoarece potrivit informației 
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parvenite de la poliție, el nu locuia de mai mult de trei ani la adresa din 
Bălți. 

20.  La o dată nespecificată, reclamantul a declarat recurs împotriva 
încheierii. El a reproșat că procurorul nu a prezentat nicio probă concretă ce 
ar indica necesitatea menținerii sale în continuare în stare de arest și a 
susținut că nu avea nici o posibilitate de a influența efectuarea normală a 
urmăririi penale sau să exercite presiuni asupra martorilor. De asemenea, el 
și-a asumat obligația de a se prezenta la orice chemare a organelor de drept. 

21.  La 10 iulie 2007, Curtea de Apel Chișinău a respins acest recurs și a 
menținut încheierea judecătorului de instrucție. 

22.  La 16 iulie 2007, procurorul a înaintat un demers judecătoriei 
Buiucani mun. Chișinău privind prelungirea duratei arestării preventive a 
reclamantului pentru un termen de 30 zile. Procurorul a menționat, printre 
altele, că reclamantul putea să-și confecționeze documente de identitate 
false, precum și să contrafacă alte documente oficiale în vederea creării 
probelor de dezvinovățirea sa și că nu au fost identificate persoanele care au 
contrafăcut propriu-zis documentele oficiale utilizate de către reclamant și 
alți învinuiți pentru atingerea scopurilor sale criminale. 

23.  La 18 iulie 2007, judecătorul de instrucție al Judecătoriei Buiucani 
mun. Chișinău a admis demersul procurorului și, invocînd prevederile 
articolului 186 alineatul 3 din CPP, a prelungit măsura preventivă-arestul 
preventiv în privința reclamantului pe un termen de încă 20 zile. Judecătorul 
a notat că reclamantul este învinuit de comiterea unei infracțiuni deosebit de 
grave, că el nu recunoaște vinovăția sa și nu dă careva depoziții pe marginea 
învinuirii. De asemenea, judecătorul a notat că argumentele procurorului ce 
țin de necesitarea prelungirii măsurii preventive erau mai convingătoare 
decît cele ale părții apărării invocate pentru eliberarea clientului său. 

Reclamantul a declarat recurs împotriva acestei încheieri. 
24.  Printr-o decizie din 24 iulie 2007, Curtea de Apel Chișinău a admis 

recursul, a casat încheierea din 18 iulie 2007 și a aplicat față de reclamant, 
măsura preventivă arestul la domiciliu pe adresa sa din Bălți, pe un termen 
de 30 zile, și anume pînă la 23 august 2007. Instanța de judecată i-a stabilit 
reclamantului următoarele restricții: interzicerea de a ieși din locuință, 
interzicerea comunicării în direct sau prin intermediul telefonului cu 
persoanele care sunt interogate pe acest dosar, interzicerea de a săvîrși 
acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal, 
obligarea de a răspunde la semnalele telefonice a ofițerului de urmărire 
penală și a procurorului cu prezentarea sa în fața organului respectiv la data, 
ora, și locul cerut. Curtea de Apel Chișinău și-a motivat decizia sa prin 
faptul că reclamantul avea loc permanent de trai, era încadrat în cîmpul 
muncii, se caracteriza pozitiv, nu avea antecedente penale, starea sănătății 
lui era critică și el era invalid de gradul doi.  

25.  La 7 august 2007, procurorul a înaintat un demers judecătoriei 
Buiucani mun. Chișinău în care a solicitat prelungirea termenului măsurii 
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preventive - arestării la domiciliu cu treizeci de zile în privința 
reclamantului. Procurorul a invocat aceleași temeiuri care au fost deja 
relevate anterior. Reclamantul a solicitat respingerea demersului 
procurorului din motivul că el era bolnav și necesita tratament în condiții de 
staționar, că el nu putea să influențeze desfășurarea urmăririi penale și nu 
dispunea de careva documente false de identitate. 

26.  La 8 august 2007, judecătorul de instrucție al Judecătoriei Buiucani 
mun. Chișinău a admis parțial demersul procurorului și a prelungit termenul 
arestării la domiciliu în privința reclamantului cu cinci zile, pînă la 28 
august 2007, ora 11.55 min. Judecătorul a menționat că există riscul de 
influență din partea reclamantului asupra bunei desfășurări a urmăririi 
penale. De asemenea, judecătorul a menționat că partea apărării nu a 
prezentat careva documente pentru a confirma necesitatea acordării 
reclamantului unei asistențe medicale în condiții de staționar. 

27.  La 17 august 2007, procurorul a întocmit rechizitoriul și a trimis 
cauza penală pentru examinare în Judecătoria Buiucani mun. Chișinău. 

28.  La 22 august 2007, procurorul a înaintat Judecătoriei Buiucani mun. 
Chișinău un demers privind înlocuirea arestării la domiciliu aplicat față de 
reclamant cu arest preventiv pe un termen de 90 zile. Procurorul a susținut 
că reclamantul ar putea împiedica înfăptuirea justiției prin influențarea 
martorilor și falsificarea documentelor. 

29.  Printr-o încheiere din 28 august 2007, Judecătoria Buiucani mun. 
Chișinău a dispus menținerea măsurii preventive sub formă de arest la 
domiciliu aplicată față de reclamant pe un termen de 90 zile. Instanța de 
judecată a considerat că procurorul nu a prezentat suficiente probe pentru a 
justifica necesitatea aplicării arestului preventiv în privința reclamantului. 
De asemenea, instanța de judecată a dispus de a-i da posibilitate 
reclamantului de a trece cura de tratament medical în condiții de staționar 
într-o instituție medicală la alegerea sa. Ședința de judecată s-a desfășurat 
între orele 10.00 și 17.00, cu participarea reclamantului.  

30.  Reclamantul a declarat recurs. El a invocat, printre altele, că 
Judecătoria Buiucani mun. Chișinău a pronunțat încheierea din 28 august 
2007 la ora 17.00, pe cînd termenul precedentei măsuri preventive – 
arestării la domiciliu, în opinia sa, expirase deja. 

31.  Printr-o decizie din 10 septembrie 2007, Curtea de Apel Chișinău a 
menținut încheierea din 28 august 2007. Instanța de judecată a notat că 
măsura preventivă - arestul la domiciliu a fost aplicată în privința 
reclamantului reieșind din gravitatea infracțiunii imputate și necesitatea 
asigurării desfășurării normale a procesului penal, precum și asigurarea 
ordinii publice. De asemenea, Curtea de Apel Chișinău a relevat că ședința 
de judecată din 28 august 2007, care a avut loc la Judecătoria Buiucani mun. 
Chișinău, a început la orele 10.00 și că, prin urmare, procedura fusese 
respectată. 

 



6 HOTĂRÎREA NINESCU c. REPUBLICII MOLDOVA 

32.  La 23 noiembrie 2007, Judecătoria Buiucani mun. Chișinău a admis 
demersul procurorului și a prelungit termenul arestării la domiciliu în 
privința reclamantului cu 30 de zile. Examinînd recursul declarat de către 
reclamant, la 4 decembrie 2007, Curtea de Apel Chișinău a menținut 
încheierea din 23 noiembrie 2007.  

33.  La 20 decembrie 2007, Judecătoria Buiucani mun. Chișinău a dispus 
menținerea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu aplicată față 
de reclamant pe un termen de 60 zile. Reclamantul a declarat recurs. 

34.  Printr-o decizie din 29 decembrie 2007, Curtea de Apel Chișinău a 
admis recursul, a anulat încheierea din 20 decembrie 2007 și a înlocuit 
măsura preventiva sub formă de arest la domiciliu aplicată reclamantului cu 
obligarea lui de a nu părăsi țara pe un termen de 60 zile.  

35.  Curtea nu a fost informată despre evoluția ulterioară a procesului 
penal. 

C.  Starea sănătății reclamantului  

36.  Potrivit unui certificat medical eliberat la o dată nespecificată de 
către Spitalul municipal Bălți, reclamantul a fost internat în perioada 11 și 
21 mai 2007 cu diagnosticul: ciroză hepatică virală, pancreatită cronică și 
diabet zaharat tip II. De asemenea, potrivit acestui certificat, reclamantul 
trebuia să efectueze un control medical în dinamică peste o lună la medicul 
endocrinolog. 

37.  Reclamantul a fost deținut în Izolatorul de detenție provizorie al 
CCCEC în perioada 19 iunie - 24 iulie 2007. 

38.  Potrivit registrului medical al Izolatorului de detenție provizorie al 
CCCEC, el a fost examinat de către un medic de mai multe ori. 

La 20 iunie 2007, medicul a verificat nivelul glicemiei reclamantului și i-
a administrat insulină. 

La 22 iunie 2007, dimineața, medicul a menționat în registru că 
reclamantul nu acuză dureri, că starea lui generală era satisfăcătoare și că i-a 
administrat insulină; seara, medicul a notat că reclamantul a primit un colet 
din partea apropiaților care conținea, printre altele, insulină și seringi. 

La 26 iunie 2007, dimineața, medicul a verificat nivelul glicemiei și a 
menționat în registru că reclamantul primește regulat insulină, și anume de 
două ori pe zi. În aceeași zi, medicul l-a examinat pe reclamant, care a 
acuzat o stare de slăbiciune care, în opinia sa, este din cauza „nervilor”; 
medicul a verificat tensiunea arterială a reclamantului și a notat că starea lui 
generală este satisfăcătoare. 

La 28 iunie 2007, medicul a verificat din nou nivelul glicemiei 
reclamantului și i-a administrat insulină. El a notat că starea lui de sănătate 
este satisfăcătoare. 

La 30 iunie 2007, el a notat că reclamantul a depus o plîngere Avocatului 
Parlamentar, invocînd că i-a fost interzis să primească anumite 
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medicamente. El a precizat că medicamentele erau fără denumire, dar 
reclamantul le cerea cu insistență să le primească. 

La 24 iulie 2007, în ultima zi a deținerii sale, reclamantul a notat în 
registrul medical că nu are nicio pretenție în ceea ce privește îngrijirea 
medicală acordată. 

39.  Între timp, la 26 iunie 2007, medicul Izolatorului de detenție 
provizorie al CCCEC a întocmit un raport medical în privința reclamantului, 
în care a notat, printre altele, că acesta a declarat că suferă de diabet zaharat 
fiind dependent de insulină, că o primește zilnic de două ori pe zi și că era 
instruit să-și autoadministreze. De asemenea, medicul a indicat că nivelul 
glicemiei a fost monitorizat în mod constant și că starea sănătății 
reclamantului era „satisfăcătoare”. Totodată, el a notat că pentru aprecierea 
obiectivă a stării sănătății reclamantului, acesta putea fi consultat de un 
medic endocrinolog independent. 

II.  DREPTUL INTERN PERTINENT 

40.  Prevederile relevante ale legislației naționale sunt rezumate în 
cauzele Sarban c. Moldovei (nr. 3456/05, §§ 51-56, 4 octombrie 2005), 
Musuc c. Moldovei (nr. 42440/06, § 22, 6 noiembrie 2007) și Ignatenco 
c. Moldovei (nr. 36988/07, §§ 53 și 54, 8 februarie 2011). 

ÎN DREPT 

I.  CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN 
CONVENȚIE 

41.  Reclamantul s-a plîns că a fost încălcat articolul 3 din Convenție ca 
urmare a neacordării unor îngrijiri medicale adecvate în perioada deținerii 
sale în Izolatorul de detenție provizorie al CCCEC, de la 19 iunie pînă la 24 
iulie 2007. În particular, el s-a plîns că nu a fost monitorizat de către un 
medic hepatolog sau endocrinolog și că nu i s-au administrat medicamentele 
necesare pentru sănătatea sa, și anume insulina. Articolul 3 din Convenție 
prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 
degradante.” 

Admisibilitatea 

42.  Guvernul a invocat excepția de neepuizare a căilor de recurs interne. 
Guvernul a menționat că reclamantul nu a invocat acest capăt de plîngere în 
fața autorităților naționale, deși ar fi putut sesiza un procuror în acest sens. 
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43.  Reclamantul a susținut că această cale de recurs, indicată de către 
Guvern, nu permite nici unei persoane să se plîngă despre acțiunile sau 
omisiunile autorităților penitenciare. În plus, el a menționat că remediul 
invocat nu ar fi putut să amelioreze situația sa.  

44.  Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe asupra excepției 
invocate de către Guvern, deoarece acest capăt de plîngere este inadmisibil 
din alte motive. 

45.  În acest sens, Curtea reamintește că articolul 3 din Convenție nu 
poate fi interpretat ca impunînd statului o obligație generală de a elibera un 
deținut din motive de sănătate, totuși acest articol impune obligația de a 
monitoriza ca sănătatea și bunăstarea deținutului să fie asigurată în mod 
adecvat, în special prin acordarea îngrijirilor medicale necesare (a se vedea, 
de exemplu, Kudła c. Poloniei [MC], nr. 30210/96, §§ 93 și 94, CEDO 
2000-XI, și Șarban, citată supra, § 77).  

46.  În speță, Curtea observă că reclamantul suferea de trei boli, dintre 
care cel puțin una – diabet – necesita supravegherea zilnică din partea unui 
medic (paragraful 36 supra). Curtea notează că potrivit registrului medical 
prezentat Curții de către Guvern reiese că, în perioada deținerii sale de la 19 
iunie pînă la 24 iulie 2007, reclamantul a beneficiat în mod regulat de 
îngrijiri medicale (paragraful 38 supra). În particular, începînd cu ziua 
imediat următoare zilei în care a fost reținut, reclamantul a fost examinat de 
mai multe ori de către medicul Izolatorului de detenție provizorie al 
CCCEC. Potrivit registrului medical susmenționat și potrivit raportului 
medicului din 26 iunie 2007 (paragraful 39 supra), nivelul glicemiei al 
reclamantului era controlat la intervale regulate, insulina îi era administrată, 
el putea să-și facă injecții de sine stătător și starea generală a sănătății lui a 
fost apreciată ca fiind ”satisfăcătoare”. De asemenea, Curtea notează că în a 
treia zi a deținerii sale, reclamantului i-a fost autorizată recepționarea unui 
colet, care conținea insulină și seringi, ce fusese transmis de către rude.  

47.  Curtea relevă că, în timpul deținerii sale, reclamantul nu a fost 
examinat de către un medic endocrinolog. Totuși, Curtea nu poate să 
conteste competențele medicului de la Izolatorul de detenție provizorie al 
CCCEC. În plus, din materialele de care dispune Curtea, nu reiese că pe 
parcursul perioadei de detenție reclamantul ar fi necesitat o intervenție 
medicală de urgență sau că ar fi suferit o durere severă și îndelungată ca 
urmare a lipsei acordării unor îngrijiri medicale adecvate. 

48.  Efectuînd o apreciere globală a faptelor pertinente pe baza dovezilor 
prezentate, Curtea consideră că acest capăt de plîngere este vădit nefondat. 
Prin urmare, acesta trebuie să fie respins ca inadmisibil, în conformitate cu 
prevederile articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 
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II.  CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 
DIN CONVENȚIE 

49.  Invocînd articolul 5 § 1 din Convenție, reclamantul a susținut că 
aplicarea în privința sa a măsurii preventive - arestării la domiciliu în 
perioada 23 - 28 august 2007 a fost ilegală, deoarece instanțele judecătorești 
nu au respectat normele de fond și de procedură, prevăzute de legislația 
națională. Prevederile relevante ale articolului 5 § 1 din Convenție prevăd 
următoarele: 

«  1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit 
de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: 

(...) 

c)  dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 
competente, atunci cînd există motive verosimile de a se bănui că a săvîrșit o 
infracțiune sau cînd există motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să 
săvîrșească o infracțiune sau să fugă după săvîrșirea acesteia; » 

Admisibilitatea 

50.  Guvernul a invocat excepția de neepuizare a căilor de recurs interne. 
Guvernul a reproșat reclamantului că nu a invocat acest capăt de plîngere în 
fața Curții de Apel Chișinău. 

51.  Reclamantul a susținut că el a invocat, cel puțin parțial, în fața Curții 
de Apel Chișinău acest capăt de plîngere, atunci cînd a invocat că termenul 
măsurii preventive – arestării la domiciliu expirase pînă la prelungirea 
acestuia, prin încheierea din 28 august 2007. 

52.  Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe asupra excepției 
invocate de către Guvern, deoarece acest capăt de plîngere a reclamantului 
este inadmisibil din alte motive. 

53.  Curtea notează că, avînd în vedere efectele și modalitățile de 
executare (paragraful 24 supra), arestarea la domiciliu aplicată în privința 
reclamantului reprezintă o privare de libertate în sensul articolului 5 din 
Convenție, și, prin urmare, acesta este aplicabil (N.C. c. Italiei, nr. 
24952/94, § 33, 11 ianuarie 2001, Nikolova c. Bulgariei (nr. 2), nr. 
40896/98, §§ 60 și 74, 30 septembrie 2004, și Danov c. Bulgariei, nr. 
56796/00, §§ 61 și 80, 26 octombrie 2006). 

54.  Curtea reamintește că durata unei detenții este în principiu „legală” 
în sensul articolului 5 § 1 din Convenție dacă ea este bazată pe o hotărîre 
judecătorească (Mooren c. Germaniei [MC], nr. 11364/03, § 74, 9 iulie 
2009). În speță, Curtea observă că, la 8 august 2007, judecătorul de 
instrucție al Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău a dispus prelungirea 
duratei termenului arestării la domiciliu în privința reclamantului pînă la 28 
august 2007, orele 11.55 (paragraful 26 supra). Această încheiere a 
judecătorului de instrucție nu a fost contestată și a constituit un temei legal 
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pentru arestarea la domiciliu a reclamantului în perioada 23 - 28 august 
2007, orele 11.55. 

55.  Reclamantul a susținut că privarea sa de libertate la 28 august 2007, 
pînă la ora 17.00, atunci cînd Judecătoria Buiucani mun. Chișinău a 
pronunțat încheierea privind prelungirea duratei termenului arestării la 
domiciliu în privința sa, nu avea un temei legal. 

56.  În acest sens, Curtea reamintește că a fost recunoscut, în special în 
contextul alineatelor c) și e) ale articolului 5 § 1, că celeritatea cu care 
jurisdicțiile naționale înlocuiesc o măsură preventivă sub formă de arest, 
care a expirat sau a fost considerată deficientă, constituie un alt factor 
pertinent pentru a aprecia dacă detenția unei persoane poate fi sau nu 
considerată ca arbitrară (Mooren, citată supra, § 80) 

57.  Curtea relevă că demersul procurorului privind prelungirea duratei 
termenului măsurii preventive a fost depus la 22 august 2007, în termenul 
prevăzut de lege (paragraful 28 supra) și că ședința de judecată în fața 
judecătorului de instrucție a demarat la 28 august 2007, la ora 10.00 
(paragraful 29 supra), adică pînă la expirarea termenului stabilit în 
încheierea precedentă privind prelungirea termenului măsurii preventive. De 
asemenea, Curtea notează că pe parcursul celor cinci ore menționate, 
reclamantul era obligat să participe, de altfel, el a participat, la ședința de 
judecată care a avut loc la Judecătoria Buiucani mun. Chișinău. În lumina 
celor de mai sus, Curtea consideră că privarea de libertate a reclamantului la 
28 august 2007, între orele 11.55 și 17.00 nu a avut un caracter arbitrar. 

58.  Prin urmare, acest capăt de cerere, de asemenea, este vădit nefondat. 
Astfel, acesta trebuie să fie respins ca inadmisibil, în conformitate cu 
articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

III.  CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 
DIN CONVENȚIE 

59.  De asemenea, reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 5 §§ 1 și 3 
din Convenție că nu au existat motive suficiente și pertinente pentru 
plasarea și menținerea sa în detenție. Curtea consideră că acest capăt de 
plîngere trebuie examinat sub aspectul articolului 5 § 3 din Convenție, care 
prevede următoarele: 

„Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 
din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui 
magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a 
fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în 
libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în 
cauză la audiere.” 

A.  Admisibilitatea 
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60.  Constatînd că această plîngere nu este în mod vădit nefondată în 
sensul articolului 35 § 3 litera a) din Convenție și nu este inadmisibilă din 
orice alte motive, Curtea, prin urmare, o declară admisibilă. 

B.  În fond 

1.  Argumentele părților 
61.  Reclamantul a susținut că încheierile privind aplicarea în privința sa 

a măsurilor preventive sub formă de arest preventiv și arest la domiciliu nu 
au fost întemeiate pe motive pertinente și suficiente. Reclamantul a 
menționat că prezenta cauză este identică cu cauzele Sarban (citată supra, 
§§ 93-104), Becciev c. Moldovei (nr. 9190/03, §§ 49-64, 4 octombrie 2005), 
Boicenco c. Moldovei (nr. 41088/05, §§ 139-145, 11 iulie 2006) și Musuc 
(citată supra, §§ 35-48) în care Curtea a constatat încălcarea articolului 5 § 3 
din Convenție. În acest sens, reclamantul a relevat, în particular, că 
instanțele judecătorești naționale s-au limitat la simpla reproducere a 
prevederilor legislației aplicabile speței. De asemenea, el a susținut că 
instanțele judecătorești și-au întemeiat deciziile lor, printre altele, pe 
afirmația că el nu ar fi avut un loc permanent de trai, care potrivit lui era 
contrară adevărului. 

62.  Guvernul a susținut că instanțele judecătorești au invocat suficiente 
temeiuri pentru a justifica privarea de libertate a reclamantului. Guvernul a 
menționat că instanțele judecătorești au ținut cont de circumstanța că 
procesul penal a fost pornit cu respectarea prevederilor legale aplicabile și 
că materialele prezentate de procuror au confirmat participarea 
reclamantului la săvîrșirea infracțiunii. De asemenea, Guvernul a precizat că 
instanțele judecătorești și-au motivat deciziile lor: prin gravitatea 
infracțiunii imputate; prin numărul bănuiților și prin suspiciunile de 
falsificare a documentelor de către reclamant; prin riscul de eschivare, 
deoarece reclamantul a dat declarații false în ceea ce privește domiciliul său 
și că el ar fi putut fi ajutat de cetățeni străini să părăsească teritoriul; prin 
riscul ca reclamantul să influențeze martorii, deoarece majoritatea lor erau 
angajați subordonați ai bănuiților și prin existența unei bănuieli verosimile 
de a crede că reclamantul ar putea falsifica din nou documentele. În cele din 
urmă, Guvernul a argumentat că, cauza penală era complexă și că durata 
detenției reclamantului – de la 19 iunie pînă la 24 iulie 2007 – a fost scurtă. 

2.  Aprecierea Curții 

a)  Principii generale 

63.  Curtea reamintește că nu se poate face o evaluare abstractă asupra 
caracterului rezonabil al duratei unei detenții (Patsouria c. Georgiei, nr. 
30779/04, § 62, 6 noiembrie 2007) și că articolul 5 § 3 din Convenție nu 
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poate fi interpretat că ar autoriza în mod necondiționat o arestare preventivă, 
în măsura în care aceasta nu depășește o anumită durată. Orice menținere în 
stare de arest preventiv a unui acuzat, chiar și pentru o scurtă durată, trebuie 
justificată în mod convingător de autorități (a se vedea, printre altele, Idalov 
c. Rusiei [MC], nr. 5826/03, § 140, 22 mai 2012, Chichkov c. Bulgariei, nr. 
38822/97, § 66, CEDO 2003-I, și Musuc c. Moldovei, citată supra, § 41). 

64.  De asemenea, Curtea reamintește că în primul rînd este obligația 
autorităților judiciare naționale să se asigure că arestul preventiv aplicat 
unui acuzat într-o anumită cauză nu depășește o durată rezonabilă. În acest 
scop, ele trebuie să examineze, ținînd cont de principiul prezumției 
nevinovăției, toate circumstanțele de natură să ducă la admiterea sau 
respingerea existenței unei necesități de interes public susceptibile de a 
justifica o derogare de la regula prevăzută de articolul 5 din Convenție, și să 
se pronunțe asupra acestui aspect în hotărîrile lor privind examinarea 
cererilor de prelungire a termenului de arest preventiv. În principal, în baza 
motivelor care figurează în hotărîrile pronunțate de instanțele judecătorești 
în această privință, precum și a faptelor necontroversate precizate de partea 
interesată în recursurile sale, Curtea trebuie să stabilească dacă a avut loc 
sau nu încălcarea art. 5 § 3 din Convenție (a se vedea, spre exemplu, McKay 
c. Regatul Unit [MC], nr. 543/03, §  43, CEDO 2006-X). În acest sens, 
argumentele pro și contra punerii în libertate nu trebuie să fie generale și 
abstracte (Smirnova c. Rusiei, nr. 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDO 
2003-IX (extrase)), ci să se bazeze pe fapte exacte și pe situația personală a 
reclamantului care justifică deținerea sa (Aleksanyan c. Rusiei, nr. 46468/06, 
§ 179, 22 decembrie 2008). 

65.  Curtea reamintește, în cele din urmă, cele patru temeiuri 
fundamentale care pot justifica arestarea preventivă a unei persoane 
învinuite de săvîrșirea unei infracțiuni: riscul ca persoana bănuită să fugă 
(Stögmuller c. Austriei, 10 noiembrie 1969, § 15, seria A nr. 9), riscul ca, 
odată eliberat, bănuitul să împiedice înfăptuirea justiției (Wemhoff c. 
Germaniei, 27 iunie 1968, § 14, seria A nr. 7) și riscul ca acesta să comită 
noi infracțiuni (Matznetter c. Austriei, 10 noiembrie 1969, § 9, seria A nr. 
10) sau pentru a nu tulbura ordinea publică (Letellier c. Franței, 26 iunie 
1991, § 51, seria A nr. 207). 

b)  Aplicarea acestor principii în prezenta cauză 

66.  Curtea observă că durata măsurii preventive sub formă de arest 
preventiv în privința reclamantului a constituit o lună și cinci zile, iar cel al 
arestului la domiciliu a constituit cinci luni și șase zile. Curtea reamintește 
că a constatat deja că aplicarea măsurii preventive - arestării la domiciliu în 
privința reclamantului constituie o privare de libertate în sensul articolului 5 
din Convenție (paragraful 53 supra). 

67.  Curtea notează că pentru a justifica privarea de libertate a 
reclamantului, instanțele judecătorești naționale au invocat mai multe 
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temeiuri, majoritatea cărora constituie parafrazări ale temeiurilor pentru 
aplicarea măsurilor preventive prevăzute de CPP, fără a explica cum acestea 
pot fi aplicate în cazul reclamantului (paragrafele 12, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 
29 și 31 supra). 

68.  De asemenea, Curtea observă că instanțele judecătorești naționale nu 
s-au pronunțat asupra argumentelor reclamantului invocate pentru eliberarea 
sa. În particular, Curtea relevă că instanțele judecătorești nu s-au pronunțat 
asupra a trei argumente ale reclamantului, și anume: că în momentul în care 
el a fost arestat preventiv, urmărirea penală a durat, deja, mai mult de un an, 
că el s-a prezentat la organul de urmărire penală de fiecare dată cînd a fost 
citat, că, pentru buna desfășurare a procesului penal, el și-a asumat obligația 
de a se prezenta la orice chemare a organelor de drept. În acest sens, Curtea 
reamintește că pericolul de eschivare trebuie să fie apreciat în contextul 
factorilor care au legătură cu personalitatea reclamantului, și anume, 
valorile sale morale, locuința sa, ocupația sa, bunurile sale, legăturile 
familiale și toate tipurile de legături cu statul în care el este urmărit 
(Becciev, citată supra, § 58). În speță, Curtea consideră că instanțele 
judecătorești nu au examinat în mod adecvat legăturile dintre reclamant și 
Republica Moldova. Deși este adevărat că inițial instanțele judecătorești au 
reflectat asupra întrebării dacă reclamantul avea un loc permanent de trai și 
existau dovezi contradictorii în acest sens, totuși Curtea reamintește că lipsa 
unui loc permanent de trai nu poate constitui, în sine, un pericol de 
eschivare (Sulaoja c. Estoniei, nr. 55939/00, § 64, 15 februarie 2005). În 
cele din urmă, Curtea relevă că instanțele judecătorești nu au invocat nici un 
element de probă ce ar justifica constatarea acestora precum că reclamantul 
ar fi putut să se eschiveze de la organul de urmărire penală prin teritoriul 
autoproclamat al republicii nistrene, teritoriul căreia nu este posibil de 
controlat de către autoritățile Republicii Moldova. 

69.  În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că prezenta cauză nu 
diferă de cauzele citate supra Sarban, Becciev și Ignatenco, în care Curtea a 
constatat încălcarea articolului 5 § 3 din Convenție de către Republica 
Moldova ca urmare a lipsei motivelor pertinente și suficiente în hotărîrile 
instanțelor judecătorești naționale. 

70.  În consecință, Curtea consideră că temeiurile invocate de către 
Judecătoria Buiucani mun. Chișinău și Curtea de Apel Chișinău pentru 
aplicarea măsurilor preventive sub formă de arest preventiv și arest la 
domiciliu în privința reclamantului nu sunt „pertinente și suficiente”. Prin 
urmare, Curtea constată că în speță a avut loc încălcarea articolului 5 § 3 din 
Convenție. 
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IV.  CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5§4 
DIN CONVENȚIE 

71.  De asemenea, reclamantul s-a plîns că, în cadrul ședinței de judecată 
din 28 iunie 2007, judecătorul de instrucție nu a admis cererea sa de a 
examina probele care, în opinia sa, confirmau că el avea un loc permanent 
de trai. El a invocat articolul 5 § 4 din Convenție care prevede următoarele: 

„Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenție are dreptul să 
introducă recurs în fața unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 
asupra legalității detenției sale și să dispună eliberarea sa dacă detenția este ilegală.” 

Admisibilitatea 

72.  Guvernul a invocat excepția de neepuizare a căilor de recurs interne. 
Guvernul a afirmat că reclamantul nu a invocat acest capăt de plîngere în 
recursul său declarat împotriva încheierii judecătorului de instrucție din 28 
iunie 2007. 

73.  Reclamantul a reproșat că el a invocat acest capăt de plîngere în fața 
Curții de Apel Chișinău în cadrul ședinței de judecată anterioare. 

74.  Curtea constată că din materialele de care dispune nu reiese că 
reclamantul ar fi invocat în recursul său ordinar declarat la Curtea de Apel 
Chișinău o pretenție, în mod explicit sau în fond, privind refuzul 
judecătorului de instrucție de a examina probele ce confirmau că el avea un 
loc permanent de trai. Astfel, Curtea constată că reclamantul nu a oferit 
acestei instanțe judecătorești posibilitatea de a remedia pretinsa încălcare. 
Prin urmare, Curtea acceptă excepția invocată de Guvern și respinge acest 
capăt de plîngere din motivul neepuizării căilor de recurs interne, în 
conformitate cu  articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție. 

V.  ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI  

75.  Invocînd articolul 5 § 1 din Convenție, reclamantul a susținut că 
reținerea și deținerea sa în stare de arest preventiv nu au fost întemeiate pe 
motive verosimile de a-l bănui că ar fi săvîrșit o infracțiune. De asemenea, 
el a susținut că deținerea sa după 22 iunie 2007 a fost ilegală, deoarece la 
această dată și-a pierdut calitatea de bănuit, iar învinuirea a fost înaintată 
abia la 28 iunie 2007. 

76.  În observațiile sale din 12 septembrie 2008, el s-a plîns, în temeiul 
articolului 5 § 4 din Convenție, că în cadrul ședinței de judecată din 28 iunie 
2007, Curtea de Apel Chișinău i-a refuzat accesul la materialele dosarului 
de urmărire penală. 

77.  Ținînd cont de ansamblul materialelor de care dispune și în măsura 
în care este competentă de a examina afirmațiile prezentate, Curtea nu 
relevă printre plîngerile invocate supra nicio aparență de încălcare a 
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drepturilor și libertăților garantate de Convenție. Prin urmare, acest capăt de 
cerere, de asemenea, este vădit nefondat și trebuie să fie respins în 
conformitate cu prevederile articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

VI.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

78.  Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decît o înlăturare 
incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 
cazul, o reparație echitabilă.” 

A.  Prejudiciul 

79.  Reclamantul a pretins suma de 40 000 euro (EUR) pentru prejudiciul 
moral. 

80.  Guvernul a susținut că această sumă este excesivă. 
81.  Curtea consideră că reclamantul a suferit un anumit prejudiciu moral 

ca urmare a deficiențelor constatate în atitudinea autorităților competente. 
Apreciind în mod echitabil, Curtea acordă acestuia suma de 2000 EUR cu 
titlu de prejudiciu moral. 

B.  Costuri și cheltuieli 

82.  Reclamantul a solicitat, de asemenea, suma de 4000 EUR cu titlu de 
costuri și cheltuieli suportate în fața Curții. Reprezentantul reclamantului a 
făcut trimitere la un contract de asistență juridică și la o recomandare a 
Baroului de avocați din Republica Moldova din 29 decembrie 2005, care 
stabilește tarifele orare pentru remunerarea avocaților, fără însă a prezenta 
aceste documente. Totuși, el a prezentat un act în care este indicat în mod 
detaliat numărul de ore de reprezentare a cauzei în fața Curții (cincizeci și 
cinci de ore). 

83.  Guvernul a considerat că pretențiile reclamantului sunt nefondate. 
Guvernul a relevat că reclamantul nu a prezentat copia contractului de 
asistență juridică semnat cu avocatul. În plus, Guvernul a menționat că 
numărul de ore invocate și suma solicitată sunt excesive. 

84.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține 
rambursarea costurilor și cheltuielilor sale decît în măsura în care se 
stabilește realitatea lor, necesitatea lor și caracterul rezonabil al 
cuantumului. În speță, avînd în vedere materialele de care dispune și 
jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabilă suma de 2000 EUR pentru 
cheltuielile suportate în procedura în fața Curții și o acordă reclamantului. 
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C.  Penalități 

85.  Curtea consideră că este corespunzător ca penalitatea să fie calculată 
în dependență de rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca 
Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, 

1.  Declară, cu majoritate de voturi, admisibil capătul de cerere invocat în 
temeiul articolului 5 § 3 din Convenție și inadmisibile celelalte capete de 
cerere; 

 
2.  Hotărăște, cu patru voturi pentru și trei împotrivă, că a avut loc 

încălcarea articolului 5 § 3 din Convenție; 
 
3.  Hotărăște, cu patru voturi pentru și trei împotrivă, 

a)  că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni 
de la data la care hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu 
articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume care vor fi convertite 
în valuta națională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data 
executării hotărîrii: 

i.  2000 EUR (două mii euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută la această sumă, cu titlu de prejudiciu moral; 
ii.  2000 EUR (două mii euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută la această sumă de la reclamant, cu titlu de costuri și 
cheltuieli; 

b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus pînă la 
executarea hotărîrii, urmează să fie plătită o penalitate la sumele de mai 
sus egală cu rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca 
Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întîrziere, plus trei 
procente; 
 

4.  Respinge, în unanimitate, restul pretențiilor reclamantului cu privire la 
reparația echitabilă. 
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Redactată în limba franceză și notificată în scris la 15 iulie 2014, în 
conformitate cu articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

Santiago Quesada Josep Casadevall 
 Grefier Președinte 

La prezenta hotărîre se anexează, în conformitate cu articolul 45 § 2 din 
Convenție și cu articolul 74 § 2 din Regulamentul Curții, opiniile disidente 
ale judecătorilor Gyulumyan, López Guerra și Motoc. 

J.C.M. 
S.Q. 
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OPINIA DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI LÓPEZ 
GUERRA, LA CARE SE ALĂTURĂ JUDECĂTORUL 

GYULUMYAN 

Eu subscriu la principiile generale în ceea ce privește articolul 5 § 3 din 
Convenție enunțate în paragrafele 63-65 din hotărîre, dar nu și la modul în 
care Camera le-a aplicat în speță. Eu consider că încheierile și deciziile 
pronunțate de către instanțele judecătorești moldovenești nu au încălcat 
articolul 5 § 3. În opinia mea, hotărîrea se bazează pe considerații care ar fi 
trebuit lăsate spre apreciere instanțelor judecătorești naționale. 

Durata totală a măsurilor preventive de care s-a plîns reclamantul 
constituie șase luni și unsprezece zile (o lună și cinci zile - arest preventiv și 
cinci luni și șase zile - arest la domiciliu). Pe parcursul acestei perioade, 
instanțele judecătorești moldovenești au pronunțat douăsprezece hotărîri 
judecătorești în cauza reclamantului, invocînd în mod expres temeiurile 
menținerii acestuia în arest preventiv, iar ulterior în arest la domiciliu, și în 
cele din urmă, privind eliberarea sa. Pentru a justifica menținerea în arest 
preventiv a reclamantului, instanțele judecătorești au menționat riscurile de 
eschivare, de împiedicare a desfășurării urmăririi penale, de înțelegere între 
acuzați și de creare a probelor de dezvinovățire. 

Avînd în vedere gravitatea infracțiunilor imputate reclamantului, 
măsurile aplicate de către instanțele judecătorești naționale, pînă la 
examinarea cauzei în fond, erau absolut rezonabile. Acestea au fost 
întemeiate reieșind din situația personală a reclamantului, circumstanțele 
cauzei și necesitatea de a preveni eventualele tentative ale acestuia de a 
împiedica efectivitatea urmăririi penale. În plus, pe parcursul procesului 
penal, măsurile preventive au fost modificate la intervale rezonabile, în 
dependență de evoluția situației reclamantului, astfel cum au fost stabilite de 
instanțele judecătorești naționale. Prin urmare, chiar dacă în privința 
reclamantului inițial a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, 
această măsură a fost înlocuită prin arestul la domiciliu, iar, ulterior, a fost 
dispusă eliberarea sa cu obligarea de a nu părăsi țara.  

În general, este cert că temeiurile invocate pentru justificarea aplicării 
unor măsuri preventive de restrîngere a libertății unui acuzat, în momentul 
pornirii unei urmăriri penale, și-ar putea pierde treptat din pertinență sau 
chiar pot să dispară, odată cu evoluția procesului penal. În anumite situații, 
menținerea măsurilor restrictive dispuse inițial ar putea fi disproporționale și 
ar putea să constituie o încălcare a drepturilor garantate de articolul 5 § 3 
din Convenție. Însă, în prezenta cauză lucrurile stau altfel: instanțele 
judecătorești moldovenești au modificat progresiv măsurile preventive 
aplicate în privința reclamantului, într-un mod care nu a fost nici arbitrar, 
nici disproporționat.  

De asemenea, instanțele judecătorești au motivat detaliat fiecare 
încheiere sau decizie pronunțată în acest sens. În ceea ce privește temeiurile 
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de drept invocate în aceste încheieri sau decizii, din jurisprudența noastră 
reiese că, deși instanțele judecătorești sunt obligate să-și motiveze în mod 
clar deciziile lor, acest fapt nu poate fi înțeles ca impunînd un răspuns 
detaliat pentru fiecare argument prezentat de către părți (a se vedea García 
Ruiz c. Spaniei [MC], nr. 30544/96, § 26, CEDO 1999-I, și Perez c. Franței, 
[MC], nr. 47287/99, § 81, CEDO 2004-I). 
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OPINIA PARȚIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI 

MOTOC 

1. Eu nu împărtășesc opinia majorității, potrivit căreia în speță a avut loc 
încălcarea articolului 5 § 3 din Convenție. În primul rînd, consider că 
jurisprudența Curții nu oferă suficiente argumente pentru a ajunge la această 
concluzie. În al doilea rînd, consider că raționamentul expus în paragraful 
68 al hotărîrii nu este clar. 

 
Jurisprudența Curții 
 
2. Jurisprudența Curții în ceea ce privește articolul 5 § 3 este abundentă. 

În speță, două aspecte urmau a fi analizate pentru a aprecia caracterul 
rezonabil al detenției provizorii: motivele invocate de instanțele 
judecătorești naționale și temeinicia lor. În acest sens, consider ca fiind 
relevante două hotărîri recente ale Curții. Prima hotărîre se referă la 
pericolul de eschivare, iar cea de-a doua la argumentarea temeiurilor pentru 
aplicarea arestului preventiv. 

3. În prima hotărîre, care încă nu este definitivă (Minasyan c. Armeniei, 
nr. 44837/08, § 64, 8 aprilie 2014), aceeași Cameră s-a pronunțat astfel: 
„Deși este adevărat că, în perioada de deținere a reclamantului, instanțele 
judecătorești naționale s-au bazat pe același argument în ceea ce privește 
temeiul deținerii în stare de arest preventiv și că, odată cu trecerea timpului, 
acest argument, în mod inevitabil, a devenit mai puțin relevant, Curtea nu 
poate conchide exclusiv doar pe acest motiv că autoritățile nu ar fi avut un 
temei rezonabil de a menține reclamantul în detenție pentru a împiedica 
eschivarea sa (a se compara cu Panchenko c. Rusiei, nr. 45100/98, § 106, 8 
februarie 2005). Avînd în vedere natura cauzei (adică gravitatea 
infracțiunii), este rezonabil să se considere că riscul de eschivare a 
reclamantului va persista de la începutul detenției sale provizorii pînă la 
sfîrșitul acesteia». 

4. Ce de-a doua hotărîre (Ovsjannikov c. Estoniei, nr. 1346/12, § 49, 
20 februarie 2014) se referă la argumentarea instanțelor judecătorești 
naționale. Curtea s-a expus astfel: „Deși Curtea constată că hotărîrile 
pronunțate de instanțele judecătorești erau întemeiate pe aceleași argumente 
în general similare, totuși nu are nimic de reproșat. Curtea observă că 
instanțele judecătorești nu s-au limitat de a utiliza o formulă tipizată, însă au 
abordat fiecare suspiciune în mod detaliat, și că au avut o expunere coerentă 
în ceea ce privește temeiurile, care în opinia lor, justificau menținerea 
reclamantului în stare de arest preventiv. Curtea nu identifică niciun motiv 
de a considera că instanțele judecătorești naționale nu și-au îndeplinit 
obligația de a efectua o apreciere dintre interesul public real ce constituie 
lupta împotriva crimei și principiul respectării libertății individuale garantat 

 



 HOTĂRÎREA NINESCU c. REPUBLICII MOLDOVA – OPINII SEPARATE 21 

de articolul 5 din Convenție. În acest sens, Curtea notează, de asemenea, că 
aspectele ce țin de riscul de recidivă sau de împiedicare a bunei desfășurări 
a urmăririi penale pe care îl prezintă un suspect implică într-o anumită 
măsură o apreciere probabilă și că nu pot fi supuse unei demonstrări 
categorice. » 

 
Raționamentul 
 
5. Reclamantul a fost deținut în stare de arest preventiv o lună și cinci 

zile, iar în arest la domiciliu timp de cinci luni și șase zile. Această durată 
pare a fi rezonabilă avînd în vedere gravitatea infracțiunii săvîrșite – o 
infracțiune economică gravă, gravitatea prejudiciului cauzat și riscul ca 
reclamantul să se eschiveze de la organele de urmărire penală sau să 
influențeze martorii. De altfel, Judecătoria Buiucani mun. Chișinău și 
Curtea de Apel Chișinău au menționat că reclamantul nu avea, de mult timp, 
un loc permanent de trai, fapt care nu a fost contestat de către avocații 
reclamantului. 

6. Odată ce Camera a relevat, pe bună dreptate, că lipsa unui loc 
permanent de trai nu poate constitui un pericol de eschivare, acest element 
nu este mai puțin important pentru aprecierea caracterului rezonabil al 
duratei detenției. Judecătoria Buiucani mun. Chișinău a admis demersul 
procurorului de a emite un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile, 
după ce a constatat că urmărirea penală se efectua împotriva mai multor 
persoane și că unele dintre ele au încercat să influențeze martorii, care erau 
subalternii lor. 

7. În acest context, este dificil de a înțelege cum a reușit Curtea să 
constate încălcarea articolului 5 § 3 doar pentru motivul că instanțele 
judecătorești naționale nu au explicat în mod concret în încheierile lor, cum 
reclamantul ar fi putut să se eschiveze de la organul de urmărire penală prin 
teritoriul autoproclamat al republicii nistrene, teritoriul căreia nu este posibil 
de controlat de către autoritățile Republicii Moldova. 
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