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În cauza Muradu v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere:  

cererea (nr. 26947/09) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Iurie Muradu („reclamantul”), la 4 mai 2009;  

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”);  

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 15 decembrie 2020, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la pretinsa maltratare a reclamantului în timpul 

detenției sale de către poliție și insuficiența investigării acesteia, precum și 

motivele detenției reclamantului și presupusa lipsă a accesului la documente 

și la un avocat ales de către el.  

CIRCUMSTANȚELE 

2. Reclamantul s-a născut în anul 1986 și locuiește în Tours. El a fost 

reprezentat de către dl V. Vieru, avocat în Chișinău.  

3. Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl O. Rotari.  

4. Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate, 

după cum urmează.  

I. CONTEXTUL GENERAL AL CAUZEI 

5.  La 5 aprilie 2009 în Moldova au avut loc alegeri generale. Rezultatele 

preliminare ale alegerilor au fost anunțate la 6 aprilie 2006. Potrivit 

rezultatelor publicate, Partidul Comunist din Republica Moldova, aflat la 

guvernare, a câștigat la limită alegerile.  

6.  La 6 aprilie 2009 se exprima nemulțumirea crescândă față de rezultatele 

alegerilor și față de pretinsa fraudă electorală, în special în diverse forumuri 

online. La ora 6 seara câteva sute de persoane, în special tineri, s-au adunat 

în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. După 

jumătate de oră s-au adunat 3000-4000 de persoane, care au început să 
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protesteze împotriva pretinsei fraude electorale, aflându-se în fața Palatului 

Președinției și a clădirii Parlamentului, apoi întorcându-se în Piața Marii 

Adunări Naționale. Ulterior, o demonstrație și mai mare a fost anunțată la ora 

10 dimineața, în următoarea zi.  

7.  La 7 aprilie 2009 protestul a fost reluat, cu participarea a circa 5000-

6000 de persoane. Deși la început demonstrația era pașnică, treptat, câteva 

sute de participanți deveniseră violenți. După cum a fost stabilit de către 

comisia parlamentară de anchetă creată ulterior, însărcinată cu elucidarea 

cauzelor și a consecințelor evenimentelor ulterioare alegerilor generale avute 

loc la 5 aprilie 2009 în Moldova („Comisia”), două incidente de intervenție 

insuficient planificată, a unei autospeciale de pompieri și a poliției, au revoltat 

mulțimea până la punctul în care actele masive de violență nu mai puteau fi 

prevenite. În urma atacurilor violente și a aruncării cu pietre, care au 

întâmpinat o rezistență foarte slabă din partea poliției, circa 250 de 

protestatari violenți au putut, în sfârșit, prelua etajele inferioare ale Palatului 

Președinției și ale clădirii Parlamentului. Ei au jefuit acele etaje și au incendiat 

cantina Palatului Președinției. În timpul nopții, mai multe incendii au izbucnit 

în clădirea Parlamentului, unele din acestea apărând chiar și după ce 

autoritățile restabiliseră controlul lor deplin asupra clădirii, în jurul orei 11 

seara.  

8.  La aproximativ ora 1 în dimineața zilei de 8 aprilie 2009, diverse unități 

ale poliției și ale forțelor speciale au început o operațiune de amploare, în 

scopul restabilirii ordinii publice. Cu toate acestea, după cum s-a stabilit de 

către Comisie, a fost utilizată forța excesivă, iar toți cei încă prezenți în piață 

au fost reținuți, indiferent dacă ei acționaseră în mod violent sau nu. Arestările 

au continuat timp de câteva zile. Mai mult timp după încetarea protestelor în 

seara de 7 aprilie 2009, mass-media a raportat cazuri și a arătat imagini video 

în care tinerii erau reținuți și/sau loviți în centrul orașului, la 8 aprilie și în 

zilele următoare, de către colaboratori de poliție îmbrăcați atât în uniforme, 

cât și în civil. 

II. ARESTAREA RECLAMANTULUI ȘI PRETINSA MALTRATARE 

9.  Potrivit reclamantului, la 7 aprilie 2009, la aproximativ ora 16:15, el a 

fost reținut de către poliție și dus la Comisariatul de poliție Centru din 

Chișinău. El pretinde că nu ar fi fost informat în legătură cu motivele reținerii 

sale, nici nu i s-a permis să își sune părinții sau să angajeze un avocat ales de 

către el. Procesul-verbal de reținere, întocmit la ora 23:00, nu menționa 

timpul exact al reținerii reclamantului. Acesta nu prevedea fapta concretă 

comisă de către reclamant, care a condus la reținerea sa, cu excepția indicării 

faptului că el era suspectat că ar fi comis infracțiunea prevăzută la articolul 

187 din Codul penal (care definește infracțiunea de jaf).  

10.  La comisariatul de poliție, reclamantul ar fi fost forțat să pozeze pentru 

fotografii, având un scut al poliției în mână și un tricou negru deasupra 
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capului, care îi acoperea parțial fața. În tot acest timp, el a fost lovit și agresat 

verbal de către polițiști, și ars cu țigări aprinse.  

11.  Ulterior, reclamantul a fost plasat într-o celulă care nu avea mobilă, 

cu excepția unui scaun, unde a petrecut nouă ore fără mâncare sau apă, și fără 

acces la o toaletă sau posibilitatea să se odihnească.  

12.  La aproximativ ora 1 în dimineața zilei de 8 aprilie 2009, el a fost adus 

în fața unui procuror și un avocat a fost numit în calitate de apărător. 

Solicitarea sa de a-și suna părinții și de a-și angaja propriul său avocat a fost 

respinsă, fără să se dea vreun motiv.  

13.  Reclamantului i s-a solicitat să semneze câteva documente, fără a avea 

posibilitatea să le citească. Polițiștii l-ar fi lovit de fiecare dată când el încerca 

să citească ceea ce semna.  

14.  În timpul detenției sale, reclamantul era maltratat în mod regulat de 

către colaboratorii de poliție, chiar de față cu anchetatorul. Ultimul i-a spus 

reclamantului la 8 aprilie 2009 că, în cazul în care eșua să coopereze și să 

semneze orice document care i se solicita să îl semneze, el va fi torturat. 

Văzând în celulă tineri care aveau semne foarte grave de rele tratamente, el  

știa că amenințarea era serioasă și a semnat toate documentele.  

15.  Potrivit Guvernului, la 9 aprilie 2009 reclamantul a fost examinat de 

către un medic în incinta Comisariatului General de Poliție. Medicul a 

depistat o excoriație pe fruntea lui și nicio altă rană.  

16.  La 16 aprilie 2009, în ziua eliberării sale din detenție, el a fost 

examinat la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii, o organizație 

nonguvernamentală finanțată de către Uniunea Europeană și membru al 

Adunării Generale a Consiliului Internațional de Reabilitare a Victimelor 

Torturii (CIRVT). La 31 iulie 2009 acesta a emis un extras din fișa medicală, 

referitor la examinarea reclamantului. Aparent, el a fost supus testelor și 

examinărilor medicale detaliate de către diverși medici specialiști. Potrivit 

documentului, medicii au constatat trei semne de arsuri pe mâna stângă a 

reclamantului. De asemenea, el suferea de, inter alia, consecințele unei 

leziuni la cap, care includea sindromul hipertensiv intracranian și stres post-

traumatic, precum și o stare post-traumatică a urechii. Medicii au 

concluzionat că probele medicale și psihologice sprijineau declarațiile 

reclamantului cu privire la maltratarea sa. Aceeași instituție a constatat, la 30 

decembrie 2019, că stresul post-traumatic al reclamantului persista.  

III. CONDIȚIILE DE DETENȚIE 

17.  La 8 aprilie 2009 reclamantul a fost plasat într-o celulă din 

Comisariatul de poliție Centru, cu suprafața de 12 m.p., în care se aflau 

douăzeci și patru sau douăzeci și cinci de deținuți. Cu excepția unui scaun, nu 

exista mobilier. În celulă nu era suficient aer proaspăt și nici toaletă; deținuții 

trebuiau să ceară permisiunea de a merge la toaletă, ceea ce era deseori 

refuzat. Nu se ofereau alimente și, în rezultat, starea sa medicală (o boală de 
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stomac) s-a agravat. El nu putea nici să se odihnească, nici să doarmă. El a 

petrecut două zile în aceste condiții.  

18.  La 10 aprilie 2009 reclamantul a fost mutat la Comisariatul General 

de Poliție, unde a fost plasat într-o celulă cu suprafața de 12 m.p., împreună 

cu alte nouă persoane. Celula nu era dotată cu paturi. Un robinet de apă cu o 

gaură dedesubt servea drept toaletă, nefiind separată de restul celulei. O 

fereastră mică și o lumină artificială, care era aprinsă în mod constant, ofereau 

puțină iluminare.   

19.  La 11 aprilie 2009 el a fost transferat la Penitenciarul nr. 13. În celula 

sa erau șase paturi, iar cei șapte deținuți trebuiau să doarmă pe rând.  

20.  Într-un răspuns la o plângere depusă de către o altă persoană deținută 

la Comisariatul de Poliție Centru, la 10 iulie 2008 șeful Comisariatului a scris 

că instituția sa nu avea statutul de centru de detenție. Prin urmare, o persoană 

putea fi reținută acolo doar pentru perioade scurte de timp, înainte de a fi 

transferată la Comisariatul General de Poliție sau la Penitenciarul nr. 13, până 

la sfârșitul zilei de arest. Având în vedere această limitare a duratei detenției 

în respectivul comisariat, nu se ofereau paturi, lenjerie sau alimente.   

IV. PROCESUL ÎMPOTRIVA RECLAMANTULUI ȘI ASISTENȚA 

JURIDICĂ ACORDATĂ LUI 

21.  În timpul audierii din 8 aprilie 2009, reclamantul a fost asistat de către 

un avocat numit din oficiu (V.R.), în pofida solicitării sale de a-și angaja 

propriul avocat. El nu cunoștea numele avocatului și nu putea să se consulte 

cu el. Acel avocat pur și simplu asista și semna documente, însă nu apăra în 

niciun fel drepturile reclamantului.  

22.  La 9 aprilie 2009 reclamantul a fost adus în fața judecătorului de 

instrucție, la sediul comisariatului de poliție. El nu ar fi fost informat despre 

natura întâlnirii la care avea să participe și nici nu i s-a oferit o copie a 

demersului procurorului privind dispunerea arestării preventive a 

reclamantului sau a niciunui alt document din dosar. V.R. nu a făcut nimic 

pentru a-l informa despre drepturile sale sau pentru a-l apăra.  

23.  Potrivit reclamantului, ședința a durat circa cinci minute, judecătorul 

adresându-i reclamantului o singură întrebare, în timp ce se uita la fotografiile 

sale cu scutul polițiștilor: „Și tu ai aruncat pietre [în polițiști]?”. Ulterior, el a 

fost scos din cameră și adus din nou împreună cu alte cinci persoane, 

judecătorul informându-i pe fiecare dintre ei cu privire la durata arestării 

preventive dispuse. În cazul reclamantului, judecătorul a stabilit douăzeci de 

zile de arest.   

24.  Potrivit procesului-verbal al ședinței, prezentat de către Guvern, în 

timpul audierii reclamantul și-a recunoscut vina.  

25.  Partea relevantă a deciziei stabilea următoarele:  

„[Reclamantul] este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute la articolul 187(2b) 

și 287(2b) din Codul penal.  
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... există o bănuială rezonabilă că a fost comisă o infracțiune pentru care legea prevede 

pedeapsa cu închisoare pentru mai mult de doi ani, există riscul ca [reclamantul] să se 

pună de acord cu alți învinuiți și cu alte persoane învinuite de comiterea infracțiunilor 

de care este învinuit [reclamantul], ceea ar putea prejudicia urmărirea penală, care se 

află la faza inițială, nefiind stabilite toate circumstanțele care au contribuit la comiterea 

infracțiunilor. 

Arestarea [reclamantului] este determinată de necesitarea protejării ordinii publice, 

având în vedere șocul și stresul apărut în societate în urma acțiunilor de care este 

învinuit [reclamantul], care sunt considerate infracțiuni contra ordinii publice ...” 

La acel moment, reclamantului nu i s-a înmânat o copie a deciziei 

judecătorului.  

26.  Începând cu 10 aprilie 2009, mama reclamantului, care între timp 

aflase despre arestul lui, a încercat să identifice locul de detenție a fiului său. 

Ea a fost trimisă de la o instituție la alta, practic dormind pe scările 

comisariatului de poliție timp de câteva nopți, dar nu i s-a permis niciodată 

să își vadă fiul.  

27.  La 11 aprilie 2009 părinții reclamantului au angajat un avocat (dna V. 

Gașițoi). În aceeași zi, avocatul a încercat să stabilească locul aflării 

reclamantului, însă poliția a refuzat să îi ofere vreo informație. În aceeași zi, 

prin telegramă, ea a solicitat de la Procuratura municipiului Chișinău și de la 

șeful Direcției de poliție a municipiului Chișinău ca toate măsurile 

procedurale care implicau participarea reclamantului să fie efectuate în 

prezența ei.  

28.  La 12 aprilie 2009 avocatul a încercat din nou să stabilească locul 

aflării reclamantului și să se întâlnească cu el, însă i s-a refuzat, din nou, orice 

informație despre clientul său. În aceeași zi, ea a expediat în mod repetat prin 

telegramă cererea sa din ziua anterioară către Procuratura municipiului 

Chișinău și șeful Direcției de poliție a municipiului Chișinău. 

29.  La 13 aprilie 2009 avocatul reclamantului a obținut acces la dosarul 

împotriva reclamantului și a depus o cerere habeas corpus. Ea a notat, inter 

alia, că reclamantul fusese maltratat de către poliție și era ținut în condiții 

inumane de detenție. Ea a invocat, de asemenea, că drepturile la apărare ale 

clientului său fuseseră încălcate prin împiedicarea acestuia de a se întâlni cu 

avocatul ales de către părinții lui. Ea a adăugat că, anterior ședinței în care 

judecătorul de instrucție dispusese arestarea lui, clientului său nu i se 

înmânase o copie a demersului procurorului privind dispunerea arestării și nu 

avusese „timpul și facilitățile pentru pregătirea apărării sale”, în timp ce 

ședința îl luase prin surprindere, fără a fi pregătit. În plus, nici ea și nici 

clientul său nu avuseseră acces la dosar, acesta fiindu-i prezentat doar 

judecătorului. Decizia adoptată de către acel judecător fusese motivată 

necorespunzător și nu descria cel puțin faptele comise de către reclamant, nici 

nu se referea la vreo probă în sprijinul necesității detenției reclamantului. În 

final, ea a solicitat anularea încheierii din 9 aprilie 2009, iar instanța să 

examineze aspectul oferirii despăgubirilor pentru încălcarea drepturilor 

fundamentale ale reclamantului.  
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30.  În aceeași zi, ea a depus o cerere oficială la Procuratura municipiului 

Chișinău, în care a descris refuzul de a i se permite întâlnirea cu clientul său 

la 12 aprilie 2009 sau de a o informa despre locul detenției sale.  

31.  La 16 aprilie 2009 Curtea de Apel Chișinău a admis cererea și a dispus 

eliberarea pe loc a reclamantului, în schimbul unui angajament de a nu părăsi 

localitatea. Deși avocatul reclamantului solicitase despăgubiri, instanța nu i 

le-a acordat. Instanța s-a referit la următoarele circumstanțe pe care le 

considera relevante pentru dispunerea eliberării reclamantului: lipsa 

antecedentelor penale; caracteristica pozitivă a acestuia; locul permanent de 

reședință în Chișinău; faptul că era angajat în câmpul muncii; faptul că era 

cetățean al Republicii Moldova și că promisese să se prezinte în fața 

autorităților atunci când va fi citat.  

32.  La 25 mai 2010, în prezența avocatului său, reclamantul a fost audiat 

de către procurorul responsabil de cauza împotriva lui. El a declarat că își 

recunoștea vina, și anume că la 7 aprilie 2009 el găsise și ridicase un scut al 

poliției, despre care cunoștea că era proprietatea poliției, cu intenția de a-l lua 

acasă. În aceeași zi, procurorul a renunțat la acuzația de huliganism împotriva 

reclamantului, ca nedemonstrată. El a renunțat și la capătul de acuzare pentru 

jaf comis de către un grup de persoane, având în vedere lipsa probelor care ar 

demonstra că reclamantul acționase împreună cu alte persoane. În același 

timp, el a fost acuzat de jaf neagravat.  

33.  La 31 mai 2010 reclamantul a încheiat un acord amiabil cu Ministerul 

Afacerilor Interne, prin care s-a notat că prejudiciul fusese remediat prin 

returnarea scutului poliției și că ministerul nu avea alte pretenții împotriva 

reclamantului. Prin urmare, acesta a solicitat încetarea cauzei penale 

împotriva reclamantului. În aceeași zi, procurorul responsabil de caz a încetat 

investigația.  

V. PLÂNGERILE DEPUSE DE CĂTRE RECLAMANT 

34.  La 13 aprilie 2009, într-o declarație adresată Procuraturii Generale,  

reclamantul a explicat modul în care el fusese maltratat în timpul arestării 

sale. El a adăugat că nu avea plângeri față de polițiști. La 21 aprilie 2009 el a 

depus o declarație ulterioară la un procuror, referitoare la maltratarea sa. El a 

oferit astfel de detalii, precum gradele mai multor polițiști, culoarea neagră a 

uniformelor altor polițiști, podeaua și localizarea aproximativă a birourilor în 

care el fusese dus și bătut. El a prezentat descrierea fizică a ofițerului de 

urmărire penală care îl audiase la 8 aprilie 2009, a altor trei polițiști care îl 

loviseră în timpul acelei audieri și după aceasta, și a unei polițiste care intrase 

în birou și rugase ca maltratarea să înceteze. El a notat că nu își putea aminti 

alte detalii, având în vedere șocul cauzat de evenimentele din timpul detenției 

sale.  
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35.  La 14 aprilie 2009 avocatul reclamantului s-a plâns la Procuratura 

municipiului Chișinău în legătură cu maltratarea reclamantului de către 

poliție. Ea a descris și condițiile detenției sale și încălcările drepturilor sale 

de apărare. Ea a solicitat identificarea celor responsabili de încălcarea 

drepturilor clientului său, în special a celor care îl maltrataseră, și tragerea lor 

la răspundere penală. Potrivit reclamantului, nici el, nici avocatul său nu au 

recepționat un răspuns la această plângere.  

36.  Între 25 aprilie și 22 iunie 2009, un procuror a audiat mai mulți 

colaboratori de poliție de la Comisariatul de Poliție Centru, toți negând că ar 

fi maltratat reclamantul sau că ar fi asistat la o astfel de maltratare.  

37.  Potrivit documentelor prezentate de către Guvern, la 22 iunie 2009 un 

procuror de la Procuratura Militară a municipiului Chișinău a decis să nu 

inițieze o urmărire penală în privința declarațiilor reclamantului. El s-a bazat 

pe o examinare medicală a reclamantului din 14 aprilie 2009, care constata 

doar o excoriație pe fruntea reclamantului, ceea ce era incompatibil cu 

numeroasele lovituri pe care el pretindea că le-ar fi primit câteva zile mai 

devreme, în timpul detenției sale. În plus, toți polițiștii audiați negaseră că ar 

fi cauzat sau ar fi asistat la rele tratamente. În final, însuși reclamantul 

declarase că unele pietre aruncate spre polițiști loviseră protestatarii, prin 

urmare, el a trebuit să se protejeze cu un scut al poliției pe care îl găsise pe 

jos. O astfel de piatră ar fi putut să îl lovească pe frunte și ar fi cauzat rana 

stabilită în raportul medical. Printr-o scrisoare din 28 iulie 2009, reclamantul 

a fost informat despre această ordonanță.  

38.  La 21 decembrie 2011 Procuratura Generală a anulat ordonanța din 22 

iunie 2009, menționată în paragraful precedent, și a inițiat o urmărire penală 

în privința maltratării reclamantului. La 17 ianuarie și 8 februarie 2012 

reclamantul a fost citat la procuror, dar nu s-a prezentat. Un raport medical 

din 17 mai 2012, bazat pe raportul medical anterior, a confirmat excoriația de 

pe fruntea reclamantului. La 3 august 2012 procurorul responsabil de caz a 

suspendat investigația, constatând că toate acțiunile de investigare posibile 

fuseseră efectuate, în special, toți polițiștii audiați negaseră orice maltratare a 

reclamantului; ultimul părăsise țara la 4 august 2010 și nu s-a mai întors de 

atunci.  

39.  La 17 mai 2018 adjunctul Procurorului General a anulat ordonanța din 

3 august 2012 și a dispus continuarea investigației, care este încă pendinte. 

La 29 martie 2019 investigația a fost suspendată din nou.  

CADRUL LEGAL RELEVANT 

40.  În baza articolului 166 (1) din Codul de procedură penală, în vigoare 

la acel moment, o persoană putea fi reținută, inter alia, în cazul în care era 

prinsă în flagrant.  
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

41.  Reclamantul s-a plâns, în esență, că fusese maltratat în timpul aflării 

sale în custodia poliției și ținut în condiții inumane. În plus, investigația 

plângerii sale cu privire la rele tratamente fusese ineficientă. Curtea a decis 

să examineze aceste plângeri implicite în baza Articolului 3 din Convenție, 

care prevede următoarele:  

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

42.  Curtea notează că aceste plângeri nu sunt nici în mod vădit nefondate, 

nici inadmisibile din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile.  

B. În fond 

1. Plângerile referitoare la maltratare și condiții inumane de detenție 

43.  Reclamantul s-a plâns că el fusese bătut în timpul aflării sale în 

custodia poliției. De asemenea, el a descris condițiile sale de detenție în 

Comisariatul de Poliție Centru și în Comisariatul General de Poliție, în 

special, suprapopularea masivă, lipsa hranei și a apei, și a oricărui mobilier 

pentru a se putea odihni (a se vedea paragrafele 17 și 18 supra).  

44.  Guvernul a invocat că reclamantul și avocatul său nu manifestaseră 

interes față de investigația cu privire la acuzațiile sale de rele tratamente 

pentru o perioadă lungă de timp. În plus, eșecul său de a se prezenta în fața 

procurorilor a contribuit la imposibilitatea efectuării unei serii de acțiuni de 

investigație și, în final, a soluționării pretinsei infracțiuni. Reclamantul a fost 

examinat de către un medic la plasarea sa în detenție, fiind observată doar 

rana sa de pe frunte. Cu referire la condițiile sale de detenție în Penitenciarul 

nr. 13 în perioada cuprinsă între 11 și 16 aprilie 2009, acestea nu erau 

neconforme cerințelor Articolului 3, în special cu referire la spațiul personal 

disponibil.   

45.  Curtea se referă la principiile generale ale Articolului 3, cu privire la 

maltratarea în detenție (a se vedea, spre exemplu, Taraburca v. Moldova, 

nr. 18919/10, §§ 44-47, 6 decembrie 2011). În prezenta cauză, ea notează că 

medicii au constatat o rană pe fruntea reclamantului. În pofida faptului că 

această rană se afla, de altfel, într-un loc destul de vizibil pe corpul său, 

autoritățile nu au considerat necesar să efectueze o examinare medicală 

imediat după ce el a fost adus la comisariatul de poliție. Optând pentru acest 
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lucru, ei s-au lipsit de dovezi cu privire la ceea ce ei pretind că putea fi o rană 

cauzată înainte de reținere.  

46.  În general și indiferent de faptul dacă rana sa era vizibilă sau nu, 

Curtea reiterează constatarea sa într-o cauză anterioară similară, că eșecul 

efectuării unei examinări medicale la plasarea în detenție a persoanei și lipsa 

înregistrărilor privind orice aplicare a forței sau orice semn de rană pe corp a 

constituit o lipsă a probelor care ar demonstra că persoana fusese rănită 

anterior arestării sale (a se vedea Buhaniuc v. Republica Moldova, nr. 

56074/10, § 40, 28 ianuarie 2014). Guvernul a invocat că reclamantul fusese 

examinat de către un medic la plasarea lui în detenție. Cu toate acestea, 

singura probă prezentată Curții este examinarea din 9 aprilie 2009, după două 

zile de la arestul său (a se vedea paragraful 15 supra). În aceste circumstanțe, 

Curtea nu are niciun motiv de a adopta o altă poziție în prezenta cauză.  

47.  Curtea notează că autoritățile nu au prezentat nicio probă 

convingătoare privind originea rănii de pe fruntea reclamatului. În plus, 

semne ulterioare de violență, atât fizică, cât și psihică, au fost stabilite de către 

Centrul Memoria în ziua eliberării sale (a se vedea paragraful 16 supra).  

48.  De asemenea, Curtea notează că Guvernul nu a contestat descrierea 

condițiilor din Comisariatul de Poliție Centru și din Comisariatul General de 

Poliție, axându-se, în schimb, doar pe condițiile de detenție din Penitenciarul 

nr. 13. În plus, după cum a confirmat șeful Comisariatului de poliție Centru 

(a se vedea paragraful 20 supra), acea instituție nu era dotată pentru detenția 

pentru o perioadă mai mare de câteva ore de la reținere. Cu toate acestea, 

reclamantul a fost ținut acolo între 8 și 11 aprilie 2009.  

49.  În timp ce circumstanțele de mai sus ridică, în mod sigur, o problemă 

în baza Articolului 3 din Convenție, Curtea consideră că în prezenta cauză 

acestea sunt elemente suplimentare care contribuie la frica și suferința pe care 

reclamantul trebuie să le fi suferit în urma maltratării sale (a se vedea 

Taraburca, pre-citată, § 51 și Buhaniuc, pre-citată, § 41).  

50.  Prin urmare, în prezenta cauză a existat o încălcare a Articolului 3 din 

Convenție sub aspect material.  

2. Investigarea acuzațiilor reclamantului 

51.  Reclamantul s-a plâns de insuficiența investigației privind acuzația sa 

de rele tratamente. El a invocat că, asistând la ineficiența investigației și 

pierzându-și încrederea în sistemul judiciar, el a trebuit să părăsească țara. 

52.  Guvernul a făcut referire la argumentul său privind lipsa interesului 

reclamantului față de investigație (a se vedea paragraful 44 supra). El a 

adăugat că această lipsă de cooperare a rezultat în imposibilitatea efectuării 

anumitor acțiuni de investigație, precum audierea reclamantului, 

determinarea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea polițiștilor care l-

ar fi maltratat și efectuarea unei expertize psihiatrice și psihologice. Lipsa 

reclamantului a pus procurorul într-o situație dificilă în privința acumulării 

probelor, inclusiv a organizării unei prezentări spre recunoașterea și a unei 
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confruntări cu pretinșii torționari. În plus, după redeschiderea investigației, 

cauza era încă pendinte și, prin urmare, această parte a plângerii era 

prematură.  

53.  Curtea notează că, cel târziu la 13 aprilie 2009, autoritățile cunoșteau 

despre acuzațiile reclamantului (a se vedea paragraful 34 supra). În ziua 

următoare, o plângere oficială a fost depusă de către avocatul reclamantului 

(a se vedea paragraful 35 supra). Din observațiile Guvernului (a se vedea 

paragraful 38 supra), este clar că până la 4 august 2010 reclamantul se afla în 

țară, id est la mai mult de un an după ce autoritățile cunoscuseră despre 

acuzațiile sale. Nu exista nicio pretenție că, în timpul perioadei respective, 

reclamantul fusese citat în fața autorităților, iar el eșuase să se prezinte. 

Dimpotrivă, el a fost audiat de către organul de urmărire penală și a 

interacționat cu procuratura în cadrul procesului penal împotriva sa (a se 

vedea paragrafele 32 și 33 supra).  

54.  În aceste circumstanțe, nu este clar ce a împiedicat autoritățile, în 

primul an al investigației, să efectueze acele acțiuni de investigație 

menționate de către Guvern în observațiile sale (a se vedea paragraful 52 

supra), cu atât mai mult că la 13 aprilie 2009 reclamantul a prezentat 

descrierea fizică a câtorva polițiști pe care el i-a acuzat de maltratare (a se 

vedea paragraful 34 supra). În acest sens, trebuie notat că, aparent, niciuna 

dintre aceste acțiuni nu au fost efectuate înainte ca un procuror să decidă, la 

22 iunie 2009, să nu inițieze o urmărire penală corespunzătoare (a se vedea 

paragraful 37 supra).  

55.  Curtea consideră că eșecul efectuării măsurilor esențiale de 

investigație în timpul primul an decisiv de la depunerea cererii a diminuat în 

mod considerabil eficiența investigației, care a fost pornită, în final, abia la 

21 decembrie 2011 (a se vedea paragraful 38 supra). Ea reiterează că 

întârzierile admise în investigarea relelor tratamente sunt incompatibile cu 

obligația asumată în baza Articolului 3 din Convenție (a se vedea, spre 

exemplu, I.E. v. Republica Moldova, nr. 45422/13, § 41, 26 mai 2020). 

56.  De asemenea, trebuie notat că investigația a fost suspendată în 

perioada anilor 2012-2018 și este încă pendinte. Având în vedere deficiențele 

admise în investigația inițială, menționate în paragraful precedent, eșecul 

reclamantului de a coopera ulterior, în rezultatul părăsirii țării, nu poate fi 

considerat decisiv în aceste circumstanțe. Din același motiv, Curtea constată 

că investigația, care este încă pendinte, a fost deja viciată de ineficiență și, 

astfel, plângerea depusă de către reclamant nu poate fi considerată prematură.  

57.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că în prezenta cauză a fost încălcat aspectul procedural al 

Articolului 3.  
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II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

58.  Reclamantul s-a plâns că el fusese arestat în lipsa unei bănuieli 

rezonabile că ar fi comis o infracțiune, contrar cerințelor Articolului 5 § 1 din 

Convenție, partea relevantă a căruia stabilește 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 când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o 

infracţiune sau când există motive temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să 

săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

...” 

Admisibilitatea 

59.  Guvernul a invocat că această plângere este în mod vădit nefondată. 

El s-a referit la elementele dosarului împotriva reclamantului, în special la 

faptul că el fusese prins în flagrant, purtând un scut al poliției despre care 

cunoștea că era proprietatea statului.  

60.  Reclamantul a declarat că el fusese forțat să depună declarații 

autoincriminatoare, inclusiv despre scutul poliției, pe care el ulterior a 

declarat că îl ridicase fără intenția de a-l fura. În plus, legislația națională nu 

fusese respectată, din moment ce reclamantul nu a fost citat să se prezinte la 

organul de urmărire penală după intentarea cauzei penale, dar a fost brusc și 

în secret reținut pe stradă.  

61.  Curtea reiterează că, pentru ca arestul în baza unei bănuieli rezonabile 

să fie justificat în conformitate cu Articolul 5 § 1 (c), nu este necesar ca poliția 

să fi obținut probe suficiente pentru a înainta acuzații, fie în momentul 

arestării sau în timpul aflării reclamantului în custodie. Nu este necesar nici 

ca persoana deținută să fie, în cele din urmă, învinuită sau dusă în fața unei 

instanțe. Obiectul reținerii pentru interogare este de a continua o urmărire 

penală, prin confirmarea sau infirmarea suspiciunilor care oferă motive 

pentru detenție. Astfel, circumstanțele care ridică o suspiciune nu trebuie să 

fie de același nivel ca cele necesare să justifice o condamnare sau chiar o 

înaintare a unei învinuiri, care reprezintă următoarea etapă în procesul 

urmăririi penale (a se vedea, spre exemplu,  Khadija Ismayilova v. Azerbaijan 

(nr. 2), nr. 30778/15, § 75, 27 februarie 2020). 

62.  În prezenta cauză, trebuie notat că reclamantul a confirmat, în prezența 

unui avocat ales de către el, că el avea în posesie un scut al poliției în 

momentul reținerii sale, despre care cunoștea că era proprietatea poliției (a se 

vedea paragraful 32 supra). În opinia Curții, faptul că ținea în mână acel scut 

era o probă suficientă pentru a determina poliția să aibă o „bănuială 

rezonabilă” că el comisese infracțiunea de furt al acelui scut, indiferent dacă, 
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în urma investigațiilor ulterioare, acțiunile sale s-ar fi dovedit a fi, în final, 

motivate de intenție sau nu.  

63.  Cu referire la afirmația că legislația națională nu fusese respectată (a 

se vedea paragraful 60 supra), Curtea notează că articolul 166 din Codul de 

procedură penală permite în mod expres reținerea unei persoane prinse în 

flagrant (a se vedea paragraful 40 supra).  

64.  Având în vedere cele sus-menționate, Curtea constată că această 

plângere este în mod vădit nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu 

Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN CONVENȚIE 

65.  Reclamantul s-a plâns că instanța nu oferise motive relevante și 

suficiente pentru a dispune arestarea sa preventivă. El s-a bazat pe Articolul 

5 § 3 din Convenție, care prevede următoarele:  

„Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile 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 atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată 

într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi 

subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.” 

A. Admisibilitatea 

66.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

67.  Reclamantul a invocat că, la dispunerea arestării sale preventive la 9 

aprilie 2009, judecătorul de instrucție a utilizat aceleași motive pe care le 

utilizase în cazul altor deținuți. În special, încheierea nu specifica acțiunile 

concrete ale reclamantului care erau considerate ilegale și nu examina nicio 

probă înainte de a ajunge la concluzia că reclamantul trebuia să fie plasat în 

arest preventiv. El nu a atras nicio atenție la astfel de circumstanțe relevante, 

precum locul de reședință al reclamantului în Moldova și angajarea sa în 

câmpul muncii, precum și lipsa antecedentelor penale.  

68.  Guvernul a invocat că instanța își argumentase în mod corespunzător 

decizia sa de plasare a reclamantului în arest preventiv.  

69.  Curtea se referă la principiile dezvoltate în jurisprudența sa cu privire 

la obligația instanțelor naționale de a oferi motive relevante și suficiente în 

deciziile lor de dispunere a arestării preventive (a se vedea, spre exemplu, 

Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, §§ 84-91, 5 iulie 2016).  

În special, justificările care, în jurisprudența Curții, erau considerate a fi 

motive „relevante” și „suficiente” pentru arestarea preventivă au inclus astfel 
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de motive precum pericolul evadării, riscul influențării martorilor și al 

alterării probelor, riscul de coluziune, riscul recidivei, riscul atentării la 

ordinea publică și necesitatea protejării deținutului (idem, § 88). 

70.  În continuare, Curtea accentuează că cerința ca judecătorul să ofere 

motive relevante și suficiente pentru detenție – adițional la persistența 

bănuielii rezonabile – deja se aplică în momentul primei încheieri de 

dispunere a arestului preventiv, id est „imediat” după arest (Buzadji, pre-

citată, § 102). 

71.  Revenind la prezenta cauză, Curtea observă că, la dispunerea arestării 

preventive a reclamantului, instanța națională s-a bazat pe câteva motive 

adiționale la persistența unei bănuieli rezonabile că el comisese o infracțiune 

(a se vedea paragraful 25 supra). În special, instanța s-a referit la riscul de 

coluziune cu alte persoane acuzate de infracțiuni similare, faptul că 

investigația se afla la faza sa inițială și că nu toate circumstanțele fuseseră 

stabilite, și natura infracțiunii, care era o infracțiune gravă contra ordinii 

publice.  

72.  Curtea notează că, dintre motivele invocate de către instanța națională 

(a se vedea paragraful precedent), doar riscurile de coluziune și de atentare la 

ordinea publică se numără printre cele care pot constitui o justificare în 

sprijinul nerespectării prezumției eliberării, în favoarea detenției (a se vedea 

paragraful 69 supra).  

73.  În continuare, ea notează că nici procesul-verbal de reținere a 

reclamantului, nici încheierea instanței cu privire la arestul său nu descriau 

acțiunile concrete comise de către reclamant. Singurele detalii menționate 

erau articolele din Codul penal de care el era acuzat că le-ar fi încălcat, id est 

jaf și huliganism (a se vedea paragrafele 9 și 25 supra). În astfel de 

circumstanțe, nu este clar dacă poliția și, ulterior, instanța au examinat în mod 

detaliat cauza reclamantului.  

74.  În plus, nu au fost menționate detalii privind persoanele cu care 

reclamantul ar fi putut cădea de acord. Referința generală la alte persoane 

acuzate de infracțiuni similare este vagă și nu este clar pe ce și-a bazat instanța 

această parte a încheierii sale. Pentru a se înțelege cu alte persoane în 

contextul propriei sale cauze penale, reclamantul trebuia să cunoască astfel 

de persoane, dar în niciun moment nu s-a sugerat că el sau autoritățile 

cunoșteau astfel de persoane concrete. Renunțarea ulterioară la învinuirile 

împotriva reclamantului, din lipsă de probe că el ar fi comis cele două 

infracțiuni în participație cu alții (a se vedea paragraful 32 supra), împreună 

cu lipsa oricărei referințe la vreo circumstanță concretă care ar permite să se 

creadă că reclamantul acționase în calitate de parte dintr-un grup, par să 

sugereze că în niciun moment nu a existat un risc real de coluziune.  

75.  Cu referire la prevenirea dezordinii publice, singura acțiune a 

reclamantului (care nu a fost inclusă în procesul-verbal de reținere și în 

încheierea privind arestul său) a fost că ținea un scut al poliției. Chiar și 

presupunând că explicația sa că scutul trebuia să îl protejeze de pietrele 
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aruncate de către alți protestatari nu era suficient de credibilă, nu este clar 

modul în care el putea pune în pericol ordinea publică în cazul eliberării sale, 

din moment ce el nu mai avea acel scut și nu fusese invocat niciun argument 

că el era violent sau prezenta pericol pentru el sau pentru alții.  

76.  Curtea consideră că, în lipsa unei referințe la orice circumstanțe 

specifice pe care se baza încheierea instanței din 9 aprilie 2009, motivele 

invocate de către instanța națională pentru dispunerea arestării reclamantului 

erau stereotipice și abstracte. Încheierea respectivă cita motivele pentru 

detenție, fără vreo încercare de a demonstra modul concret de aplicare a 

acestora la circumstanțele specifice ale cazului reclamantului.  

77.  În plus, nu se poate afirma că instanțele naționale au acționat în mod 

consecvent. Curtea de Apel, în decizia sa din 16 aprilie 2009, s-a bazat pe 

circumstanțe precum lipsa antecedentelor penale în privința reclamantului; 

caracteristica pozitivă a acestuia; locul permanent de reședință în Chișinău; 

faptul că era angajat în câmpul muncii; faptul că era cetățean al Republicii 

Moldova și că promisese să se prezinte în fața autorităților atunci când va fi 

citat (a se vedea paragraful 31 supra). Aceste circumstanțe nu doar erau 

cunoscute de către judecătorul de instrucție la dispunerea detenției 

reclamantului, ci erau, de asemenea, factori pe care instanța trebuia să îi 

verifice în baza legislației naționale aplicabile (a se vedea, spre exemplu, 

Sarban v. Moldova, nr. 3456/05, § 101, 4 octombrie 2005). Cu toate acestea, 

judecătorul nu a menționat niciuna dintre aceste circumstanțe și nu a cântărit 

importanța acestora față de necesitatea detenției reclamantului.  

78.  În lumina tuturor factorilor de mai sus, Curtea consideră nu au existat 

motive relevante și suficiente pentru a dispune arestarea preventivă a 

reclamantului. Rezultă că în prezenta cauză a avut loc o încălcare a 

Articolului 5 § 3 din Convenție.  

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN CONVENȚIE 

79.  Reclamantul s-a plâns că el nu avusese acces la niciun material din 

dosar, înainte ca judecătorul să dispună arestul său preventiv, și că el fusese 

împiedicat să apeleze la serviciile unui avocat ales de către el. El s-a bazat pe 

Articolul 5 § 4 din Convenție, care prevede următoarele:  

„4.  Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să 

introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 

asupra legalităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.” 

A. Admisibilitatea 

80.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 
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B. În fond 

81.  Reclamantul a argumentat că el nu s-a putut pregăti de „ședința” din 

9 aprilie 2009 și că el nici măcar nu cunoscuse că era vorba de o ședință cu 

privire la demersul procurorului de a fi arestat preventiv, până aceasta nu 

avusese loc. De asemenea, el a invocat că intenționa să angajeze un avocat în 

care putea avea încredere, iar avocatul numit din oficiu era prezent doar 

pentru a oferi legitimitate procesului și nu îi apărase drepturile sale în niciun 

fel.  

82.  Guvernul a declarat că la 4 mai 2009 avocatul reclamantului a solicitat 

procuraturii să i se ofere accesul la materialele dosarului și că la 11 mai 2009 

copii ale acelor materiale i-au fost expediate acestuia. Prin urmare, dreptul 

reclamantului de acces la materialele dosarului a fost respectat. În plus, nu s-

a stabilit faptul că judecătorul de instrucție examinase cauza la sediul 

comisariatului de poliție.  

1. Accesul la materialele dosarului 

83.  Curtea reiterează că, în baza Articolului 5 § 4, o persoană reținută sau 

arestată are dreptul să inițieze o procedură de verificare de către o instanță a 

condițiilor procedurale și de fond care sunt esențiale pentru „legalitatea” 

lipsirii sale de libertate, în sensul Articolului 5 § 1 (a se vedea Idalov v. 

Rusia [MC], nr. 5826/03, § 161, 22 mai 2012). 

84.  Cu toate că nu este întotdeauna necesar ca procedura în baza 

Articolului 5 § 4 să fie însoțită de aceleași garanții ca cele impuse de Articolul 

6 § 1 din Convenție în cauzele penale sau civile, aceasta trebuie să aibă un 

caracter judiciar și să ofere garanții corespunzătoare tipului de lipsire de 

libertate în cauză. Procedura trebuie să fie contradictorie și trebuie 

întotdeauna să asigure „egalitatea de arme” între părți, id est, între procuror 

și deținut. O parte trebuie să fie informată de fiecare dată când sunt depuse 

observații de către cealaltă parte și trebuie să i se ofere o posibilitate reală de 

a comenta cu privire la acestea (a se vedea, spre exemplu, Stollenwerk v. 

Germania, nr. 8844/12, §§ 36 și 37, 7 septembrie 2017). 

85.  În privința accesului la materialele dosarului, Curtea notează că 

Guvernul nu a contestat afirmația reclamantului, potrivit căreia, înainte de 

adoptarea încheierii din 9 aprilie 2009, el nu văzuse niciunul din materialele 

referitoare la demersul procurorului cu privire la arestul său. Astfel, el a fost 

lipsit de posibilitatea de a-și pregăti apărarea și de a prezenta judecătorului de 

instrucție argumente împotriva detenției sale. Faptul că avocatul său a reușit 

ulterior să obțină copii de pe acele materiale nu schimbă faptul că, la data 

adoptării deciziei cu privire la arestul său, el nu a avut acces la niciunul din 

materialele relevante.  
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2. Accesul la un avocat ales de către el 

86.  Reclamantul a invocat că lui nu i se oferise posibilitatea de a numi 

propriul său avocat, având toate mijloacele necesare în acest sens. În plus, 

după ce familia sa a angajat un avocat să-l reprezinte, autoritățile au 

împiedicat acel avocat să contacteze cu reclamantul în timpul primelor zile 

de arest.  

87.  Guvernul nu a comentat în această privință.  

88.   Curtea reiterează că, în conformitate cu Articolul 5 § 4 din Convenție, 

poate fi esențial ca persoana în cauză să aibă nu doar posibilitatea de a fi 

audiată în persoană, dar și că ea ar trebui să beneficieze și de asistența efectivă 

a avocatului său (a se vedea Modarca v. Moldova, nr. 14437/05, § 85, 10 mai 

2007, Lutsenko v. Ucraina, nr. 6492/11, §§ 95 și 96, 3 iulie 2012, cu 

referințele ulterioare, și Černák v. Slovacia, nr. 36997/08, § 78, 17 decembrie 

2013). 

89. În prezenta cauză, Guvernul nu a contestat declarațiile reclamantului 

referitoare la încercările repetate ale avocatului său de a obține acces la 

clientul său (a se vedea paragrafele 27 și 28 supra). După ce avocatul a depus 

plângeri la diverse autorități, acestea erau în mod clar conștiente că 

reclamantul avea un avocat ales de către familia sa și, cu toate acestea, pentru 

cel puțin încă două zile de detenție, el a fost împiedicat să fie văzut de către 

avocatul său. În schimb, din motive neexplicate de către autorități, 

reclamantul a fost asistat de către un avocat numit din oficiu, pe care el nu-l 

cunoștea și în care nu avea încredere.  

 90.  Având în vedere toate circumstanțele menționate mai sus, Curtea 

concluzionează că reclamantul nu a avut acces la materialele referitoare la 

demersul procurorului privind arestul său în momentul în care judecătorul a 

dispus detenția lui. În plus, el nu a fost asistat de către un avocat ales de către 

el. Nici autoritățile naționale în deciziile sale, nici Guvernul în observațiile 

sale la Curte nu au prezentat vreun motiv pentru acest eșec privind respectarea 

drepturilor reclamantului.  

91.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție în 

prezenta cauză.  

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 5 DIN CONVENȚIE 

92.  Reclamantul s-a plâns de o încălcare a Articolului 5 § 5 din Convenție, 

care stabilește următoarele: 

„5.  Orice persoană, victimă a unei arestări sau deţineri în condiţii contrare 

dispoziţiilor acestui articol, are dreptul la reparaţii.” 
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A. Admisibilitatea 

93.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

94.  Reclamantul a invocat că, în lumina încălcării drepturilor sale 

garantate de Articolul 5 §§ 1, 3 și 4 din Convenție, el nu avusese dreptul la 

despăgubiri.  

95.  În opinia Guvernului, lipsa oricărei încălcări a Articolului 5 §§ 1-4 în 

prezenta cauză, împreună cu investigația pendinte referitoare la acuzațiile 

reclamantului, presupuneau că nu putea avea loc nicio încălcare a Articolului 

5 § 5 în privința reclamantului.  

96.  Curtea reiterează că Articolul 5 § 5 din Convenție este respectat în 

cazul în care există posibilitatea solicitării despăgubirii în privința lipsirii de 

libertate, avută loc în condiții contrare Articolului 5 §§ 1, 2, 3 sau 4. Prin 

urmare, dreptul la despăgubire stabilit la Articolul 5 § 5 implică stabilirea 

unei încălcări a unuia din celelalte paragrafe, fie de către o autoritate internă, 

fie de către instituțiile Convenției (a se vedea Stanev v. Bulgaria [MC], 

nr. 36760/06, § 182, CEDO 2012, și Strazimiri v. Albania, nr. 34602/16, § 

132, 21 ianuarie 2020). În plus, în cazul în care un drept la despăgubiri există 

în baza legislației naționale, însă reclamantului i se acordă o sumă evident 

mai mică decât compensația care ar fi acordată în mod obișnuit de către Curte, 

Articolul 5 § 5 nu va fi respectat (a se vedea, spre exemplu, Ganea 

v. Moldova, nr. 2474/06, §§ 29-31, 17 mai 2011, și Cristina Boicenco 

v. Moldova, nr. 25688/09, §§ 42-44, 27 septembrie 2011). 

97.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea reiterează că ea a 

stabilit încălcări ale Articolului 5 §§ 3 și 4 din Convenție (a se vedea 

paragrafele 78 și 91 supra). Prin urmare, Articolul 5 § 5 este aplicabil.  

98.  Curtea notează că, cu excepția invocării inaplicabilității Articolului 5 

§ 5 în lipsa oricărei încălcări a celorlalte prevederi ale Articolului 5, Guvernul 

nu a contestat afirmația reclamantului că el nu avusese dreptul la despăgubiri, 

în circumstanțele în care se afla. De asemenea, din circumstanțele cauzei este 

clar că avocatul reclamantului a solicitat în mod expres Curții de Apel să 

examineze, inter alia, problema compensării pentru încălcarea drepturilor 

reclamantului, incluzând dreptul său la libertate și dreptul de a fi reprezentat 

de către un avocat ales de către el (a se vedea paragraful 29 supra). Instanța 

nu a examinat în niciun mod aspectul despăgubirii. Prin urmare, Guvernul nu 

a demonstrat că reclamantul a dispus de un drept executoriu la despăgubire. 

99.  Cele expuse mai sus îi sunt suficiente Curții să concluzioneze că a 

avut loc o încălcare a Articolului 5 § 5 din Convenție.  
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VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

100.  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 decât o înlăturare 

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

o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

101.   Reclamantul a pretins 20000 de euro pentru prejudiciul cauzat lui.  

102.   Guvernul a invocat că suma pretinsă era excesivă și nejustificată.  

103. Curtea reiterează că ea a constatat încălcări ale drepturilor 

reclamantului în baza Articolelor 3 și 5 §§ 3 și 4 din Convenție. În lumina 

materialelor din dosar, ea acordă reclamantului 15000 de euro pentru 

prejudiciul moral suferit (a se vedea Taraburca v. Moldova, nr. 18919/10, 

§ 63, 6 decembrie 2011, și Buhaniuc v. Republica Moldova, nr. 56074/10, § 

53, 28 ianuarie 2014). 

B. Costuri și cheltuieli 

104.  Reclamantul a pretins 840 de euro pentru costuri și cheltuieli. El s-a 

bazat pe un contract încheiat cu avocatul său și pe o listă detaliată a orelor 

lucrate în această cauză (7 ore la un tarif de 120 de euro per oră).  

105. Guvernul a invocat că suma pretinsă, precum și numărul de ore 

lucrate în această cauză, fuseseră excesive, deoarece cauza nu ridica probleme 

complexe.  

106.  Curtea acordă reclamantului întreaga sumă pretinsă, plus orice taxe 

care pot fi percepute reclamantului.  

107.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 Declară inadmisibilă plângerea în baza Articolului 5 § 1, iar restul 

cererii admisibil;  

 Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție atât 

sub aspect material, cât și procedural;  

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

 Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție; 
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 Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 5 din Convenție; 

 Hotărăște 

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

luni, următoarele sume care trebuie convertite în lei moldovenești la 

rata aplicabilă la data transferului:  

(i) EUR 15000 (cincisprezece mii de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral;  

(ii) EUR 840 (opt sute patruzeci de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli;  

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

hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la o 

rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale;  

 Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 19 ianuarie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Branko Lubarda 

  Grefier adjunct Președinte 


