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În cauza Ialamov v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din:  

 Ledi Bianku, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Secretar Adjunct al Secției, 

După ce au deliberat în secret la 21 noiembrie 2017, 

    Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

PROCEDURA 

1.  Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 65324/09) depusă la Curte 

împotriva Republicii Moldova la 28 noiembrie 2009 de un cetățean 

moldovean, Alexandr Ialamov („reclamant”), în temeiul articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”). După decesul reclamantului în 2014, tatăl său, Nicolai 

Ialamov, și-a exprimat acordul să continue procedura în fața Curții. 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de domnul T. Osoianu, avocat în 

Ialoveni. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

către Agentul său ad interim, doamna R. Revencu.  

3. Reclamantul s-a plâns, în particular,  că arestul său preventiv a fost 

prelungit ilegal, încălcându-se prevederile Articolului 5 § 1 din Convenție. 

De asemenea, el a pretins că procedurile privind prelungirea arestului său au 

fost contrare prevederilor Articolului 5 § 4 din Convenție. 

4.  La 8 iunie 2016 plângerile cu privire la Articolul 5 §§ 1 și 4 au fost 

comunicate Guvernului, iar restul capetelor de plângere ale reclamantului au 

fost declarate inadmisibile în conformitate cu Articolul 54 § 3 din 

Regulamentul Curții. 

5.  Guvernul nu a avut obiecții față de examinarea cererii de către un 

comitet. 

 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

6.  Reclamantul s-a născut în 1986 și a locuit în Chișinău.  

7.  La 6 aprilie 2009 el a fost arestat, fiind învinuit de comiterea unui omor. 

Ulterior, el de asemenea a fost acuzat de comiterea mai multor episoade de 

furt. 

8. Reclamantul a fost deținut în arest preventiv până la 21 ianuarie 2011, 

când a fost achitat de acuzațiile privind comiterea omorului, însă a fost 

judecat pentru comiterea furturilor și condamnat la un an și șase luni de 

închisoare. Ținând cont de durata arestului preventiv, el a fost eliberat 

imediat. 
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9.  Pe parcursul examinării cauzei în instanța de judecată, termenul de arest 

preventiv în privința reclamantului a fost prelungit periodic. Una din  

prelungiri a vizat perioada cuprinsă între 1 și 30 septembrie 2009. La 28 

septembrie 2009, cu două zile înainte de expirarea acestei perioade, 

procurorul responsabil de dosar a solicitat o nouă prelungire. Reclamantul a 

susținut în observațiile sale, inter alia, că un astfel de demers nu era admisibil, 

deoarece procurorul nu respectase prevederile articolului 186 § 6 din Codul 

de procedură penală, și anume că o astfel de cerere urma să fie depusă cu cel 

puțin cinci zile înainte de expirarea perioadei de arest. Cu toate acestea, 

demersul procurorului a fost admis de instanța de judecată la 29 septembrie 

2009, iar arestul preventiv a reclamantului a fost prelungit cu douăzeci și cinci 

de zile. Cererea de recurs depusă de reclamant a fost respinsă ulterior de către 

Curtea de Apel fără a fi luat în considerare argumentul menționat supra. 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT  

  10.  Prevederile relevante speței din Codul de procedură penală în vigoare 

la momentul respectiv au fost formulate după cum urmează: 

Articolul 186 

“... 

(6)  În caz dacă este necesar de a prelungi durata arestului preventiv a 

învinuitului, inculpatului, procurorul, nu mai târziu de 5 zile până la 

expirarea termenului de arest, înaintează judecătorului de instrucție sau, 

după caz, instanței care judecă cauza un demers privind prelungirea 

acestui termen…” 

Articolul 230 

“(2)  În cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este 

prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea 

dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste termen.” 

11. Într-o hotărâre explicativă din 15 aprilie 2013, Plenul Curții Supreme 

de Justiție a declarat că un demers de prelungire a arestului preventiv, în 

temeiul articolului 186 § 6 din Codul de procedură penală, depus cu mai puțin 

de cinci zile înainte de expirarea unei perioade curente de detecție trebuie 

respins și deținutul trebuie să fie eliberat. 
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ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ 1 ȘI 4 DIN 

CONVENȚIE  

12.  Reclamantul s-a plâns de violarea dreptului său la libertate prevăzut 

de Articolul 5 § 1 din Convenție care, în măsura care este relevant, prevede: 

“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 când există o bănuială rezonabilă 

că ar fi săvârșit o infracțiune sau când există motive temeinice de a crede 

în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o infracțiune sau să evadeze 

după săvârșirea acesteia; ...” 

13. Reclamantul de asemenea s-a plîns de încălcarea Articolului 5 § 4 din 

Convenție, deoarece i-a fost refuzat accesul la probele care fuseseră 

prezentate judecătorului în vederea luării deciziei privind prelungirea 

detenției sale. Articolul 5 § 4 din Convenție prevede:  

“4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin aplicarea arestului sau 

deținută 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.” 

A.  Admisibilitatea 

14.  Curtea ia act de decesul reclamantului în 2014, după depunerea 

prezentei cereri, precum și a dorinței exprimate de tatăl său de a continua 

procedura în fața Curții în numele acestuia. 

15. Guvernul a susținut că pretențiile formulate în temeiul Articolului 5 

din Convenție au avut un caracter eminamente personal și non-transferabile 

și, deci, nu puteau fi transferate de la reclamant la tatăl său. El a invocat, inter 

alia, cauza Biç și Alții v. Turcia (nr. 55955/00, §§ 22-24, 2 februarie 2006). 

15.  Curtea constată că, potrivit jurisprudenței sale, persoanele apropiate 

nu pot depune plângeri privind încălcarea Articolului 5 din Convenție, în 

numele persoanelor care au decedat (a se vedea Biç și Alții, pre-citată). Cu 

toate acestea, succesorii pot avea dreptul de a continua procedura în fața 

Curții cu privire la plângerile depuse de o persoană înainte de survenirea 

decesului acestuia sau acesteia (a se vedea, printre alte cauzele Lukanov v. 

Bulgaria, 20 martie 1997, Culegere de hotărâri și decizii 1997 II, și David v. 

Republica Moldova, nr. 41578/05, 27 noiembrie 2007). 
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16.  Ținând cont de faptul că cererea a fost depusă de către reclamant, și 

nu de către tatăl său, obiecția Guvernului urmează să fie respinsă. Curtea se 

va referi la defunctul Alexandr Ialamov în calitate de „reclamant“. 

18. Curtea notează că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

contextul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, și că nu este inadmisibilă din 

alte motive. Prin urmare, Curtea o declară admisibilă. 

B.  În fond 

17.  Reclamantul a susținut că prelungirea arestului său la 29 septembrie 

2009 a fost contrară Articolului 5 § 1 din Convenție, dat fiind faptul că aceasta 

contravine dreptului național, și anume articolului 186 § 6 din Codul de 

procedură penală. 

18.  Guvernul a obiectat și a susținut că termenul de cinci zile prevăzut de 

articolul 186 § 6 nu a fost obligatoriu, astfel încât omisiunea procurorului de 

a-l respecta nu presupunea faptul că el nu fusese în drept să solicite o 

prelungire a arestului preventiv. 

21. Curtea reiterează că Articolul 5 din Convenție, deopotrivă cu 

Articolele 2, 3 și 4, face parte din prima categorie de drepturi fundamentale 

care protejează securitatea fizică a individului. Scopul de bază al acestuia este 

de a preveni privarea arbitrară sau nejustificată de libertate (a se vedea, de 

exemplu, Buzadji v. Republica Moldova [GC], nr. 23755/07, § 84, CEDO 

2016 (extrase)). 

22. Nicio privare de libertate nu este compatibilă cu Convenția, decât în 

cazul în care aceasta este legală. Expresiile „legală“ și „în conformitate cu o 

procedură prevăzută de lege“ conform Articolului 5 § 1 din Convenție se 

referă în general la legislația națională și obligația statului de a se conforma 

normelor materiale și de procedură ale acestora. Deși autoritățile naționale, 

în special instanțele de judecată, au obligația să interpreteze și să aplice 

normele de drept național în conformitate cu prevederile Articolului 5 § 1, 

eșecul de a aplica dreptul național echivalează cu o încălcare a Convenției, 

iar Curtea poate și trebuie să verifice dacă această lege a fost respectată (a se 

vedea,  printre multe altele, Benham v. Regatul Unit, 10 iunie 1996, § 41, 

Culegeri 1996-III și Assanidze v. Georgia [GC], nr. 71503/01, § 171, CEDO 

2004 II). 

23. Revenind la faptele din speță, Curtea constată că, în temeiul articolului 

186 § 6 din Codul de procedură penală, procurorul este obligat să înainteze 

demersul de prelungire a arestului nu mai târziu decât cu 5 zile înainte de 

expirarea perioadei curente de arest. În opinia Guvernului acest termen este 

opțional și nerespectarea lui nu poate duce la eliberarea deținutului. Totuși, 

această interpretare se dovedește a fi contrară prevederilor articolului 230 § 2 

din Codul de procedură penală (a se vedea paragraful 10 de mai sus), care 

prevede în termeni clari, că nerespectarea termenului prevăzut pentru 

exercitarea unui drept procesual atrage după sine pierderea acestui drept și 
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nulitatea actelor emise peste termen. În plus, hotărârea explicativă a Curții 

Supreme de Justiție (a se vedea paragraful 11 mai sus) prevede că un deținut 

trebuie eliberat la expirarea perioadei de arest, dacă procurorul nu respectă 

termenul de 5 zile la depunerea demersului de prelungire a acestuia. Deși 

această interpretare a fost dată după desfășurarea evenimentelor din speță, nu 

există circumstanțe ce ar susține afirmația Guvernului potrivit căreia 

prevederea din articolul 186 § 6 ar fi avut un caracter opțional. 

19.  Din cele expuse mai sus rezultă, că admiterea demersului procurorului 

privind prelungirea termenului de detenție în privința reclamantului a fost 

efectuată cu încălcarea dreptului intern și că detenția dispusă ca urmare a 

acestei încheieri a fost ilegală potrivit dreptului intern. 

20.  În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

21.  În plus, reclamantul s-a plâns că i-a fost refuzat accesul la probele din 

dosarul care fusese prezentat judecătorului pentru prelungirea arestului 

preventiv în privința sa. 

22. Totuși, având în vedere circumstanțele prezentei spețe, observațiile 

părților și constatările sale în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție, Curtea 

consideră că a examinat principalul aspect juridic invocat în cerere și că nu 

este necesar să se pronunțe separat asupra celorlalte capete de plângere 

rămase (a se vedea, printre alte cauze, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 

64, 10 mai 2007; Colegiul Consilierilor Juridici Argeș c. România, nr. 

2162/05, § 47, 8 martie 2011; Women On Waves și Alții v. Portugalia, nr. 

31276/05, § 47 din 3 februarie 2009; Velcea și Mazăre v. România, nr. 

64301/01, § 138, 1 decembrie 2009; Vila v. Italia, nr. 19675/06, § 55, 20 

aprilie 2010; Ahmet Yıldırım v. Turcia, nr. 3111/10, § 72, CEDO 2012; și 

Mehmet Hatip Dicle v. Turcia, nr. 9858/04, § 41, 15 octombrie 2013; a se 

vedea și Varnava și alții v. Turcia [GC], nr. 16064/90 și alții 8, §§ 210-11, 

CEDO 2009). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

28. Articolul 41 din Convenție prevede: 

 

„în cazul în care Curtea declară că a avut loc o violare a Convenției sau a 

Protocoalelor sale și dacă dreptul intern al Înaltelor Părți contractante nu 

permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei violări, Curtea 

acordă părții lezate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul 

29. Reclamantul a pretins cu titlu de despăgubiri 20,000 euro (EUR) pentru 

repararea prejudiciul moral suferit. 

23.  Guvernul a invocat că această sumă era excesivă. 
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31. Având în vedere încălcarea constatată mai sus, Curtea consideră că în 

această cauză este justificată acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul 

moral. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă reclamantului 4500 EUR 

pentru prejudiciul moral. 

B.  Costuri și cheltuieli 

24.  Reclamantul a solicitat la fel 1305 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli 

suportate în fața Curții. 

25.  Guvernul a considerat că aceste pretenții erau excesive. 

34. În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor doar în cazul în care circumstanțele 

stabilesc necesitatea și caracterul rezonabil al acestor sume. În prezenta 

cauză, ținând cont de actele pe care le deține, precum și de criteriile 

menționate mai sus, Curtea consideră rezonabilă atribuirea întregii sume 

solicitate cu titlu de costuri și cheltuieli. 

C.  Penalități 

26.  Curtea consideră oportun ca penalitatea de întârziere să fie bazată pe rata 

limită a dobânzii Băncii Centrale Europene, la care se vor adăuga trei puncte 

procentuale. 

 

 

DIN ACESTE CONSIDERENTE CURTEA ÎN UNANIMITATE, 

 

1. Declară cererea admisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut o violare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 

 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerea în temeiul 

Articolului 5 § 4 din Convenție; 

4. Hotărăște 

(a) că statul reclamant trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei 

luni de la data la care hotărârea va deveni definitivă în baza Articolului 44 

§ 2 din Convenție următoarele sume, care urmează să fie convertite în 

moneda națională a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data 

achitării: 

(i)  EUR 4,500 (patru mii cinci sute euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, cu titlu de prejudiciu moral; 
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(ii)  EUR 1,305 (o mie trei sute cinci euro), plus orice taxă care poate 

fi aplicabilă reclamantului ca impozit, cu titlu de costuri și cheltuieli, 

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

urmează să fie plătită o penalitate la sumele de mai sus egală cu rata 

minima a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe 

parcursul perioadei de întârziere, plus trei puncte procentuale.  

 

5. Respinge, restul pretențiilor reclamantului cu titlu de satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 12 decembrie 2017, 

potrivit Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

Hasan Bakırcı Ledi Bianku 

Grefier adjunct                                                                                  

Președinte 

 

 


