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HOTĂRÂREA CUCU ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Cucu și alții v. Republica Moldova,   
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din:  
 Paul Lemmens, Președinte, 
 Valeriu Grițco, 
 Stéphanie Mourou- Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefierul adjunct al secției, 
 Deliberând la 19 iunie 2018,  
 Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 
 
 

 

PROCEDURA 
 
1. La originea cauzei se află trei cereri (7753/13, 75188/13 și 76511/14) versus 

Republica Moldova depuse la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către trei 
cetățeni moldoveni, dl Alexandru Cucu, dl Eugeniu Tanasiev și dl Vadim Vladarcic 
(„reclamanții”), la 27 decembrie 2012, 8 noiembrie 2013 și, respectiv, 28 noiembrie 
2014.   

2. Primii doi reclamanți au fost reprezentați de dl A. Croitor, avocat în Chișinău, 
iar al treilea reclamant a fost reprezentat de dl I. Oancea și dl G. Malic, avocați în 
Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul 
său, dl. L. Apostol.  

3. La 4 mai 2015, plângerilor reclamanților în baza Articolului 5 §§ 1 și 5 din 
Convenție au fost comunicate Guvernului, iar restul cererilor au fost declarate 
inadmisibile în conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții.  

 
 

ÎN FAPT 

 
CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 
  
4. Reclamanții s-au născut în 1990, 1988 și, respectiv, 1957 și locuiesc în 

Chișinău. 
5. Primii doi reclamanți au fost arestați la 8 și 9 aprilie 2009, ca urmare a 

protestului în masă care a avut loc la Chișinău după alegerile din 5 aprilie 2009. Aceștia 
au fost plasați în detenție timp de zece și, respectiv, șapte zile. Ulterior, învinuirile 
împotriva lor au fost retrase. 

6. Al treilea reclamant a fost acuzat de fraudă și plasat în arest preventiv între 15 
și 18 aprilie 2004 și între 28 iulie și 3 august 2005, i.e. timp de nouă zile. Ulterior, 
învinuirile împotriva sa au fost retrase. Guvernul a contestat faptul că cel de-al treilea 
reclamant a fost deținut între 28 iulie și 3 august 2005. 

7. La date diferite reclamanții au depus acțiuni civile în baza Legii nr. 1545 
(privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de 
urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești), solicitând 115000 lei 
moldovenești (MDL) (echivalentul a 6765 euro (EUR)), 600000 MDL (echivalentul a 
36700 EUR) și, respectiv, 80000 MDL (echivalentul a 4800 EUR), în calitate de 
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despăgubiri pentru prejudiciul moral. La 11 decembrie 2013, 3 iulie 2013 și, respectiv, 
28 mai 2014, Curtea Supremă de Justiție a hotărât că detenția reclamanților fusese 
ilegală, fiind încălcat Articolul 5 din Convenție și le-a acordat 15000 MDL 
(echivalentul a 835 EUR), 7000 MDL (echivalentul a 428 EUR) și, respectiv 6000 
MDL (echivalentul a 317 EUR) în calitate de despăgubire pentru prejudiciul provocat. 
Instanțele naționale au constatat, inter alia, că al treilea reclamant a fost deținut atât 
între 15 și 18 aprilie 2004, cât și între 28 iulie și 3 august 2005. 

8. În plus, primii doi reclamanți au făcut parte dintr-un grup de persoane 
considerate a fi victime ale evenimentelor din aprilie 2009 și le-au fost acordați, prin 
două hotărâri de guvern, 10000 MDL (echivalentul a 625 EUR) și, respectiv, 7000 
MDL (echivalentul a 444 EUR). 

 
 

ÎN DREPT  
 

I. CONEXAREA CAUZELOR 
 
9. Curtea notează că obiectul cererilor (nr. 7753/13, 75188/13 și 76511/14) este 

similar. Prin urmare, Curtea consideră necesar să conexeze cauzele, aplicând Articolul 
42 din Regulamentul Curții.  

 
II. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

 
10. Reclamanții s-au plâns de violarea Articolului 5 § 1 din Convenție ca urmare 

a detenției lor ilegale timp de 10, 7 și, respectiv, 9 zile. Părțile relevante din Articolul 
5 § 1 prevăd următoarele:  

 
Articolul 5 § 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 motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune sau când există motive 
temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după 
săvârșirea acesteia; 

…” 
 
A. Admisibilitatea 
 
1. Statutul de victimă  
 
11. Guvernul a susținut că toți cei trei reclamanți și-au pierdut statutul de 

victimă urmare a faptului că instanțele naționale recunoscuseră încălcarea 
Articolului 5 din Convenție, acordându-le despăgubiri în procedurile civile inițiate 
de aceștia împotriva statului. În plus, primii doi reclamanți au făcut parte dintr-un 
grup de persoane considerate a fi victime ale evenimentelor din aprilie 2009, 
fiindu-le acordate în baza a două hotărâri de guvern 10000 MDL și, respectiv, 7000 
MDL. De asemenea, acele sume ar trebui considerate ca fiind o parte din 
despăgubirea pentru încălcarea drepturilor lor garantate de Convenție. 
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12. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu 
este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul de victimă, cu excepția 
cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres, fie în 
substanță, și apoi au acordat despăgubiri pentru încălcarea Convenției (a se vedea 
Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, Rapoarte de Hotărâri și Decizii 1996-III). 

13. În prezenta cauză, este adevărat că Curtea Supremă de Justiție a declarat 
că avuse loc o încălcare a drepturilor reclamanților garantate de Articolul 5 din 
Convenție, acordându-le despăgubiri. De asemenea, este adevărat că primilor doi 
reclamanți li s-a acordat câte o despăgubire suplimentară prin două hotărâri de 
guvern. Acestea fiind spuse, Curtea admite că problema statutului de victimă în 
partea ce vizează remediul pentru încălcarea drepturilor lor este indisolubil legată 
de fondul plângerilor. Prin urmare, aceasta consideră că ambele întrebări ar trebui 
să fie conexate și examinate împreună.  

 
2. Neepuizarea căilor interne de atac  
 

14. Guvernul a mai susținut că, la 24 decembrie 2012, Curtea Supremă de 
Justiție a adoptat o hotărâre explicativă prin care explica modul în care instanțele 
naționale ar trebui să acorde despăgubiri pentru încălcările drepturilor garantate de 
Convenție prin prisma jurisprudenței Curții. Guvernul a afirmat că reclamanții nu 
au epuizat căile interne de atac, deoarece nu invocaseră această hotărâre explicativă 
în declarațiile prezentate în fața instanțelor naționale.  

15. Curtea notează că reclamanții au recurs la remediul disponibil prevăzut de 
Legea nr. 1545 și au invocat în mod expres o încălcare a Articolului 5 din 
Convenție. Faptul că nu au citat o hotărâre explicativă a Curții Supreme, al cărei 
scop era să explice instanțelor inferioare cum să aplice jurisprudența Curții, nu 
poate fi considerat în defavoarea lor și nu poate fi interpretat ca o omisiune de 
epuizare a căilor interne de atac. Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie respinsă.   

16. Curtea notează, de asemenea, că plângerea nu este în mod vădit nefondată 
în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. Nu a fost stabilit niciun alt motiv pentru 
declararea cererilor inadmisibile. Prin urmare, acestea trebuie declarate admisibile. 

 
B. În fond 
 

17. Reclamanții au susținut că despăgubirile acordate acestora pentru 
încălcarea Articolului 5 din Convenție nu au fost adecvate și proporționale cu 
severitatea încălcării drepturilor lor. În susținerea acestei afirmații, reclamanții au 
citat cazuri în care Curtea a constatat încălcări ale Articolului 5 din Convenție și 
în care sumele acordate au fost considerabil mai mari. În opinia lor, ca urmare a 
compensației insuficiente acordate de Curtea Supremă de Justiție, aceștia 
continuau să aibă statutul de victimă în baza Articolului 5 § 1 din Convenție. 

18. Guvernul a contestat argumentele reclamanților și a susținut că aceștia 
și-au pierdut statutul de victimă. De asemenea, el a susținut că al treilea reclamant 
a fost reținut timp de doar trei zile, în aprilie 2004. 

19. Așa cum a declarat Curtea în mai multe rânduri, Articolul 5 din 
Convenție este, de rând cu Articolele 2, 3 și 4, în primul rang ale drepturilor 
fundamentale care protejează securitatea fizică a individului. Scopul său principal 
este de a preveni privarea arbitrară sau nejustificată de libertate (a se vedea, de 
exemplu, Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 84, CEDO 2016 
(extrase)). 
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20. Nu există vreo îndoială și nici părțile nu au contestat că reclamanților le-
au fost încălcate drepturile garantate de Articolul 5 § 1 din Convenție. În acest 
sens, Curtea nu vede vreun motiv să se îndepărteze de la decizia adoptată de 
instanțele naționale, care au recunoscut încălcarea prezentului articol. Curtea 
împărtășește această părere și nu consideră necesară reexaminarea fondului 
acestei plângeri. În plus, Curtea notează că instanțele naționale și Guvernul au 
acordat reclamanților despăgubiri pentru prejudiciul moral. Prin urmare, aceasta 
consideră că problema principală constă în faptul dacă despăgubirile acordate au 
fost proporționale cu prejudiciul suferit de reclamanți. Ea reamintește, în acest 
ultim caz, că această compensație nu trebuie să fie disproporționată în comparație 
cu cele acordate de Curte în cauze similare (a se vedea Burdov v. Rusia (nr.2), nr. 
33509/04, § 99, CEDO 2009). Ca și în prezenta cauză, atunci când statutul de 
victimă și, prin urmare, existența unei încălcări sunt legate de compensația 
materială acordată la nivel național, aprecierea Curții implică în mod necesar 
comparația dintre compensația efectivă și suma acordată de către Curte în cazuri 
similare (a se vedea, mutatis mutandis, Scordino v. Italia (nr.1) [MC], nr. 
36813/97, §§ 181 și 202, CEDO 2006-V și Holzinger v. Austria 23459/94, § 21, 
CEDO 2001-I). 

21. Cu referire la al treilea reclamant, Curtea ia notă de afirmația Guvernului 
potrivit căreia acesta nu a fost deținut în iulie-august 2005. Cu toate acestea, din 
hotărârile instanțelor naționale prin care a fost recunoscută o încălcare a 
Articolului 5 în privința lui rezultă că el a fost reținut atât în aprilie 2004, cât și 
în iulie-august 2005. Prin urmare, Curtea nu poate accepta poziția Guvernului cu 
referire la această problemă. 

22. În continuare, Curtea observă că Guvernul și Curtea Supremă au acordat 
echivalentul a 1460 EUR primului reclamant, 862 EUR celui de-al doilea 
reclamant și 317 EUR celui de-al treilea reclamant pentru prejudiciul moral. 
Aceste sume sunt cu mult mai mici decât sumele acordate de către Curte în 
cazurile în care s-a constatat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție (a se 
vedea Ganea v. Moldova, nr. 2474/06, 17 mai 2011, în care reclamantului i-au 
fost acordați 6000 EUR pentru detenția ilegală, și Cristina Boicenco v. Moldova, 
nr. 25688/09, 27 septembrie 2011, în care reclamanta de asemenea a primit 6000 
EUR pentru detenția sa ilegală). 

23. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că reclamanții mai 
pot pretinde că sunt victime ale încălcării Articolului 5 § 1 din Convenție. Astfel, 
ea respinge obiecția Guvernului. 

24. De asemenea, Curtea constată violarea Articolului 5 § 1 din Convenție, 
care rezultă din detenția ilegală a reclamanților timp de zece, șapte și, respectiv, 
nouă zile. 

 
III. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 5 DIN CONVENȚIE 

 
25. Reclamanții s-au plâns că nu au avut o cale de atac efectivă împotriva 

încălcării drepturilor lor garantate de Articolul 5 din Convenție. Ei s-au bazat pe 
Articolul 5 § 5 din Convenție. 

26. Cu toate acestea, având în vedere faptele din speță, observațiile părților și 
constatările sale în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție, Curtea consideră că a 
examinat principalele chestiuni de drept ridicate în prezentele cereri și că nu este 
necesar să se pronunțe separat asupra plângerii rămase (a se vedea, printre alte 
autorități, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007). 
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IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
27. Articolul 41 din Convenție prevede: 

 
”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 decât o înlăturare incompletă a consecințelor 
acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă.” 

 
 
A. Prejudiciul  
 
28. Reclamanții au considerat că au dreptul la despăgubiri în valoare de 30000 

EUR, 40000 EUR și, respectiv, 15000 EUR. 
29. Guvernul a considerat aceste sume ca fiind excesive. 
30. Ținând cont de toate circumstanțele, Curtea acordă fiecărui reclamant 

suma de 4000 EUR pentru prejudiciul moral. 
 
 
B. Costuri și cheltuieli 
 
31. De asemenea, reclamanții solicită 4850 EUR, 2800 EUR, și, respectiv, 

4160 EUR în calitate de costuri și cheltuieli suportate în fața Curții. 
32. Guvernul a considerat aceste sume ca fiind excesive. 
33. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa și de jurisprudența sa, 

Curtea consideră rezonabilă acordarea sumei de 1500 EUR pentru fiecare 
reclamant în calitate de costuri și cheltuieli. 

 
 
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE 
 

1. Decide să conexeze cauzele; 
 

2. Conexează la fondul cauzei obiecția preliminară a Guvernului cu 
privire la statutul de victimă a reclamanților, o respinge și declară 
admisibilă plângerea în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție; 

 
3. Hotărăște că a existat o violare a Articolul 5 § 1 din Convenție; 

 
4. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

plângerii în baza Articolului 5 § 5 al Convenției; 
 

5. Hotărăște 
 
(a) că statul respondent trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda statului 
respondent la rata aplicabilă la data efectuării transferului: 

 
(i) 4000 EUR (patru mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, dlui 

Cucu, pentru prejudiciul moral; 
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(ii) 4000 EUR (patru mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, dlui 
Tanasiev, pentru prejudiciul moral; 

 
(iii) 4000 EUR (patru mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, dlui 

Vladarcic, pentru prejudiciul moral; 
 
(iv) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută 

de la reclamanți, dlui Cucu, în calitate de costuri și cheltuieli;  
 
(v) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută 

de la reclamanți, dlui Tanasiev, în calitate de costuri și cheltuieli; 
 
(vi) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută 

de la reclamanți, dlui Vladarcic, în calitate de costuri și cheltuieli;  
 
(b) că, de la expirarea celor trei luni menționate anterior, până la decontare, se 

vor plăti dobânzi simple la sumele de mai sus, la o rată egală cu rata marginală de 
împrumut a Băncii Centrale Europene în perioada de întârziere, plus trei procente; 

 
6. Respinge restul plângerilor reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 
 
Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 10 iulie 2018, în 

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

Hasan Bakırcı       Robert Spano 
Grefier adjunct       Președinte


