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În cauza Miron v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Paul Lemmens, Președinte,  

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători,  

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al  Secției, 

 Deliberând la 3 iulie 2018 în camera de consiliu, 

     Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 74497/13) împotriva 

Republicii Moldova depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția 

pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Alexandru Miron 

(„reclamant”), la 7 noiembrie 2013. 

2.  Reclamantul, care a beneficiat de asistență juridică, a fost reprezentat 

de către dl R. Zadoinov, avocat în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

(„Guvernul”) a fost reprezentat de agentul său la acel moment, dl L. 

Apostol. 

3.  La 29 septembrie 2014 plângerile în baza Articolelor 3, 5 §§ 1 și 3 și a 

Articolului 13 din Convenție au fost comunicate Guvernului, iar restul 

cererii a fost declarat inadmisibil în conformitate cu Articolul 54 § 3 din 

Regulamentul Curții. 

FAPTELE 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4.  Reclamantul s-a născut în 1975 și este deținut în Chișinău. 

A.  Arestul și detenția reclamantului 

5.  La 24 august 2011 reclamantul a fost reținut fiind acuzat de omor și 

deținerea neautorizată a unei arme de foc. El a fost plasat în arest preventiv 

de către Judecătoria Centru la 28 august 2011, iar arestul său preventiv fiind 

prelungit la fiecare treizeci de zile până la 21 ianuarie 2012 din motiv că, 

având în vedere seriozitatea acuzațiilor împotriva lui, acesta ar fi putut să se 



2 HOTĂRÂREA MIRON v. REPUBLICA MOLDOVA 

eschiveze de pe urmărirea penală, să recidiveze și să intervină în 

desfășurarea anchetei. Reclamantul nu a contestat aceste decizii. 

6. La 17 ianuarie 2012 cauza reclamantului a fost trimisă în judecată, iar 

arest preventiv a fost prelungit de către instanța de judecată la fiecare trei 

luni, constatând valabilitatea motivelor care justificau detenția sa inițială. 

7.  În recursurile sale împotriva deciziilor din 12 aprilie, 10 iunie și 10 

iulie 2013, reclamantul s-a plâns, inter alia, de durata arestului preventiv, 

care, în opinia sa, nu era justificată. El a argumentat că fusese depășit 

termenul de douăsprezece luni prevăzut de articolul 186 alin. (8) din Codul 

de procedură penală și că instanțele nu au prezentat nicio circumstanță 

excepțională care ar fi justificat o perioadă de arest atât de îndelungată, în 

timp ce gravitatea acuzațiilor nu puteau constitui, în sine, un motiv suficient 

pentru privațiunea sa de libertate îndelungată. 

8. Prin deciziile din 23 aprilie, 20 iunie și 25 iulie 2013, Curtea de Apel 

Chișinău a respins recursurile reclamantului. 

9. Prin decizia sa irevocabilă din 17 septembrie 2014, Curtea Supremă de 

Justiție a găsit reclamantul vinovat de toate acuzațiile împotriva sa și l-a 

condamnat la douăzeci și trei de ani de închisoare. 

B.  Condițiile de detenție 

10.  La 28 septembrie 2011 reclamantul a fost transferat în penitenciarul 

nr. 13 din Chișinău, unde a fost deținut până la 4 decembrie 2014. 

11.  Potrivit reclamantului, el a fost deținut în celule de 6 metri pătrați cu 

iluminare slabă și pereți umezi, în care erau câte șase deținuți. Din cauza 

suprapopulării, reclamantul a trebuit să împartă un pat cu un alt deținut, cu 

care se înțelesese să doarmă pe rând. În timpul detenției, reclamantul nu a 

primit lenjerie de pat sau îmbrăcăminte. Unii deținuți erau diagnosticați cu 

tuberculoză sau HIV și aveau răni sângerânde. Reclamantului i se permitea 

sa iasă în afara celulei doar o oră pe zi. În lipsa unui sistem funcțional de 

ventilație, în timpul verii aerul din interior era fierbinte, umed și mirositor, 

ceea ce făcea respirația dificilă. Pe vreme rece, nu era încălzire, temperatura 

în celule fiind extrem de scăzută. Veceul nu era separat de restul celulei. 

Spălătoria închisorii nu funcționa și reclamantul nu putea să-și spele 

hainele. 

12.  La 18 aprilie 2014 avocatul reclamantului s-a plâns la Procuratura 

Generală cu privire la condițiile de detenție ale acestuia în penitenciarul nr. 

13. Printr-o scrisoare din 15 mai 2014, Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare a respins plângerile cu referire la supraaglomerare, la deținuții 

infectați cu tuberculoză, la alimentarea insuficientă și la asistența medicală. 
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II.  LEGISLAȚIA INTERNĂ RELEVANTĂ 

13.  Legislația internă relevantă a fost rezumată în cazul Savca v. 

Republica Moldova, nr. 17963/08, § 12-17, 15 martie 2016. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE  

14.  Reclamantul s-a plâns că detenția sa în condiții inadecvate a 

constituit o încălcare a Articolului 3 din Convenție, care are următorul 

conținut: 

“ Nimeni nu poate fi supus torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane sau 

degradante.” 

A.  Admisibilitate 

15.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată, în baza 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. De asemenea, Curtea constată că ea nu 

este inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă. 

 

B.  Fond 

16.  Reclamantul s-a plâns de condițiile inadecvate de detenție în 

penitenciarul nr. 13 (a se vedea paragraful 11 de mai sus). 

17. Guvernul a contestat afirmațiile reclamantului și a susținut că 

condițiile de detenție în penitenciarul nr. 13 nu au reprezentat un tratament 

inuman și degradant. 

6.  Curtea reiterează principiile generale cu privire la condițiile de 

detenție stabilite în cauza Ostrovar v. Moldova (nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 

septembrie 2005, în cauza Shishanov v. Republica Moldova, nr. 11353/06, 

§§ 83-85, 15 septembrie 2015, Khlaifia și alții v. Italia [MC], nr 16483/12, 

§§ 163-67, CEDO 2016 (extrase) și Mursič v. Croația  [MC], nr.7334 / 13, 

§ 104, CEDO 2016). 

19.  Curtea amintește că ea a constatat că condițiile de detenție în 

penitenciarul nr. 13 fuseseră contrare Articolului 3 din Convenție în 

numeroase hotărâri (a se vedea, printre recentele hotărâri, Hadji v. Moldova, 

nr. 32844/07 și 41378/07, § 20, 14 februarie 2012, Silvestru v. Republica 

Moldova, 28173/10, 13 ianuarie 2015 și Pisaroglu v. Republica Moldova, 

nr. 21061/11, 3 martie 2015). Prin urmare, Curtea consideră că dificultățile 
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cu care s-a confruntat reclamantul în timpul detenției sale în penitenciarul 

nr. 13 au depășit nivelul inevitabil de suferință inerent detenției și a atins 

pragul de severitate în baza Articolului 3 din Convenție. În consecință, a 

avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ (1) ȘI (3) DIN 

CONVENȚIE 

20.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție 

din cauza faptului că detenția sa a fost mai îndelungată decât durata 

maximală permisă de legea națională. Articolul 5 § 1 din Convenție, în 

măsura în care este relevant pentru prezenta cauză, prevede următoarele: 

 
„1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: 

... 

(c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci cînd există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau 

cînd există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvîrşească o 

infracţiune sau să fugă după săvîrşirea acesteia;“ 

 

21.  De asemenea, reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 5 § 3 

din Convenție din cauza faptului că deciziile cu privire la prelungirea 

arestului preventiv nu s-ar fi bazat pe motive relevante și suficiente. 

Articolul 5 § 3 din Convenție prevede: 

"Orice persoană arestată sau deținută în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) 

litera (c) din prezentul Articol este ... îndreptățită la judecarea cauzei într-un termen 

rezonabil sau eliberată în așteptarea procesului. Eliberarea poate fi condiționată de 

garanții pentru a apărea în judecată. " 

A.  Admisibilitate  

7.  Curtea notează că plângerile nu sunt în mod vădit nefondate, în baza 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, Curtea constată că ele nu sunt 

inadmisibile din vreun alt motiv. Prin urmare, plângerile trebuie declarate 

admisibile.  

B.  În fond 

8.  Reclamantul s-a plâns că el a fost plasat în arest preventiv pentru o 

perioadă mai mare de douăsprezece luni, contrar Articolului 25 (4) din 

Constituție. El a susținut că arestul său preventiv pentru o perioadă atât de 

îndelungată ar fi fost ilegal în baza legislației interne și, prin urmare, fusese 

contrar Articolului 5 § 1 din Convenție. 
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24.  Guvernul nu a fost de acord cu reclamantul și a susținut că arestul 

său preventiv fusese legal și în conformitate cu legislația națională. 

25.  Curtea amintește că ea a examinat o plângere identică în cauza Savca 

(pre-citată, §§ 43-53) și a constatat o încălcare a Articolului 5 § 1 din 

Convenție din cauza faptului că legislația pe baza căreia reclamantul a fost 

deținut în arest preventiv nu fusese suficient de clară și previzibilă în 

aplicarea sa și, prin urmare, nu îndeplinea cerința de „legalitate”. Întrucât nu 

există motive pentru a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză, 

Curtea concluzionează că și în prezenta cauză a avut loc o încălcare a 

Articolul 5 § 1 din Convenție. 

26.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu consideră necesar să 

examineze separat plângerea în baza Articolului 5 § 3 din Convenție (a se 

vedea Savca, pre-citată, § 54). 

III.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

27.  De asemenea, reclamantul a invocat lipsa remediilor efective 

împotriva condițiilor de detenție inumane și degradante. Articolul 13 din 

Convenție prevede următoarele: 

"Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au 

fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale". 

A.  Admisibilitate 

28.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată, în baza 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, Curtea constată că plângerea 

nu este inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă. 

B.  În fond 

29.  Guvernul a contestat argumentele reclamantului și a susținut că nu a 

avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție. 

30.  Așa cum Curtea a constatat de mai multe ori, Articolul 13 din 

Convenție garantează disponibilitatea la nivel național a unei căi de atac 

care ar permite exercitarea efectivă a esenței drepturilor și a libertăților 

protejate de către Convenție, indiferent de forma în care acestea ar putea fi 

prevăzute în ordinea juridică internă. Prin urmare, scopul Articolului 13 din 

Convenție este de a impune instituirea unei căi de atac interne pentru a 

soluționa fondul unei „plângeri contestabile” în baza Convenției și de a 

acorda o redresare adecvată. 
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31. Curtea reiterează că ea a examinat de numeroase ori problema 

măsurilor interne cu privire la condițiile precare de detenție în Moldova (a 

se vedea Șarban v. Moldova, nr. 3456/05, §§ 57-62, 4 octombrie 2005, 

Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, §§ 101-07, 7 noiembrie 2006, Istratii și 

alții v. Moldova, nr. 8721/05 și 2 altele, § 38, 27 martie 2007, Mitrofan v. 

Moldova, 50054/07, §§ 32 și 33, 15 ianuarie 2013, Segheti v. Moldova, nr. 

39584/07, § 22, 15 octombrie 2013, Shishanov, pre-citată, § 75, și 

Mescereacov v. Republica Moldova, nr. 61050/11, § 15, 9 februarie 2016) și 

a concluzionat de fiecare dată că măsurile propuse de către Guvern (inclusiv 

cele sugerate în prezenta cauză) au fost ineficiente. În Malai v. Moldova (nr. 

7101/06, §§ 42-46, 13 noiembrie 2008), Mitrofan (pre-citată, § 61) și 

Segheti (pre-citată, § 38) Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a 

Articolului 13 din Convenție din cauza lipsei remediilor naționale efective 

cu privire la condițiile inumane și degradante. Prezenta cauză nu constituie 

o excepție. Prin urmare, Curtea consideră că nu s-a demonstrat că au existat 

remedii eficiente cu privire la plângerea reclamantului în baza Articolului 3. 

Astfel, a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

32.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

"Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decît o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 

cazul, o reparaţie echitabilă." 

A.  Prejudiciu 

33.  Reclamantul a solicitat 25000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral. 

34.  Guvernul nu a fost de acord cu suma prejudiciilor morale solicitate 

de către reclamant. 

35.  Curtea consideră că reclamantul ar fi suferit din cauza stresului și a 

frustrării ca rezultat al încălcărilor constatate. Cu toate acestea, suma 

pretinsă este excesivă. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă 

reclamantului EUR 10000 pentru prejudiciul moral.  

B.  Costuri și cheltuieli 

36.  De asemenea, reclamantul a solicitat EUR 6000 pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

37.  Guvernul a susținut că suma solicitată era excesivă. 
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38.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa și asistența juridică 

acordată reclamantului, Curtea consideră rezonabil să acorde suma de EUR 

1000 cu titlu de costuri și cheltuieli. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea admisibilă; 

 

2.   Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție; 

 

3.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 

 

4.  Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerea în baza Articolului 

5 § 3 din Convenție; 

 

5.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție; 

 

6.  Hotărăște 

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

trei luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume care urmează a fi 

convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i)  EUR 10000 (zece mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciu moral; 

(ii)  EUR 1000 (una mie euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

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

executarea hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional 

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

împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă 

pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

7.  Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 4 septembrie 2018, în 

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

Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

Grefier adjunct Președinte 




