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În cauza Moldoveanu v. Republica Moldova, 

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

Cameră formată din: 

Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

         Carlo Ranzoni, 

         Valeriu Griţco, 

         Egidijus Kūris, 

         Branko Lubarda, 

         Pauliine Koskelo, 

         Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 8 iunie și 24 august 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la cea din urmă dată: 

PROCEDURA 

1. Cauza își are originea într-o cerere (nr. 53660/15) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de 

către o cetățeană a Republicii Moldova, dna Nelli Moldoveanu 

(„reclamanta”) la 21 octombrie 2015. 

2. Reclamanta a fost reprezentată de către dl C. Chira, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

3. Reclamanta a pretins, în particular, că fusese plasată în arest preventiv 

în lipsa unei bănuieli rezonabile că ar fi comis o infracțiune, contrar 

Articolului 5 § 1 din Convenție. De asemenea, ea a susținut că fusese privată 

de libertate pentru singurul motiv că era în incapacitatea de a stinge o datorie, 

contrar Articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Convenție. 

4. La 7 iunie 2017 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI   

5. Reclamanta s-a născut în anul 1969 și locuiește în Chișinău. 

6. La momentul evenimentelor ea era căsătorită și deținea o afacere 

specializată în producerea nucilor, cu o valoare estimată la aproximativ 

788.000 de euro (EUR). Ea deținea și câteva sute de hectare de teren agricol. 

7. La o dată nespecificată, reclamanta a împrumutat 250.000 de dolari 

SUA (USD) de la o bancă. Conform termenilor contractuali, ea trebuia să 

ramburseze împrumutul în rate lunare de 11.000 USD. În calitate de garanție 

a împrumutului, reclamanta și-a gajat casa de locuit care, potrivit ei, avea o 

valoare estimată la aproximativ 530.000 EUR. 
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8. În luna septembrie 2012 reclamanta a început să se confrunte cu 

dificultăți financiare și a omis achitarea în termen a ratelor de împrumutul. În 

rezultat, banca a preîntâmpinat-o că o va deposeda și, ulterior, va vinde casa. 

9. Reclamanta și soțul ei au explorat mai multe soluții și au decis să 

împrumute bani de la unul dintre prietenii soțului ei, V.G. 

10. La 23 septembrie 2012 reclamanta și soțul ei s-au întâlnit cu V.G. și 

soția sa, și le-au explicat în detaliu situația referitoare la împrumutul bancar 

și riscul ca aceștia să își piardă casa. Reclamanta și soțul ei le-au spus că banii 

urmau să fie folosiți pentru plata ratelor scadente și au promis că îi vor restitui 

în termen de o lună. V.G. și soția sa au fost de acord să-i împrumute 

reclamantei 400.000 de lei moldovenești (MDL – echivalentul a aproximativ 

25.000 EUR la acel moment) pentru o perioadă de o lună, fără dobândă. 

Reclamanta a scris o recipisă nedatată, în care a confirmat împrumutul și a 

promis că îl va restitui până la 23 octombrie 2012. 

11. În ziua următoare reclamanta și soțul ei au mers la bancă și au achitat 

ratele scadente cu banii împrumutați de la V.G. 

12. Din moment ce reclamanta nu și-a respectat promisiunea de a rambursa 

împrumutul în termenul convenit, la 27 octombrie 2012 V.G. a vizitat-o acasă 

și i-a cerut banii. Reclamanta a explicat că, din cauza unor circumstanțe 

neprevăzute, ea nu putea să-i întoarcă împrumutul. Ea a scris o altă recipisă, 

în care a recunoscut datoria și a promis că o va stinge imediat ce va avea 

mijloacele necesare. 

13. În anul 2013 situația financiară a reclamantei s-a deteriorat și mai mult, 

ca urmare a tensiunilor dintre ea și soțul ei, care a culminat cu o acțiune în 

instanță înaintată de către soțul ei pentru o presupusă datorie de aproximativ 

600.000 EUR. Din materialele cauzei rezultă că toate bunurile sale fuseseră 

sechestrate pe parcursul acestui proces. Reclamanta a contestat decizia de 

aplicare a sechestrului asupra bunurilor sale, argumentând, inter alia, că ele 

valorau mult mai mult decât suma pretinsă de către soțul ei. Aparent, 

contestarea sechestrării bunurilor sale nu s-a soldat cu succes. Reclamanta a 

divorțat oficial de soțul ei în luna ianuarie 2015. Curtea nu cunoaște rezultatul 

procedurilor judiciare dintre ea și fostul său soț. 

14. La 2 februarie 2014 V.G. a vizitat din nou reclamanta și a obținut o 

altă recipisă prin care ea recunoștea datoria și promitea că o va stinge în 

termen de două săptămâni. De asemenea, s-a convenit că dacă nu va respecta 

termenul, V.G. va înainta o acțiune civilă împotriva ei. 

15. Deoarece reclamanta din nou nu și-a respectat promisiunea, la 24 

februarie 2014 V.G. a înaintat o acțiune civilă împotriva ei. 

16. La 8 septembrie 2014 reclamanta s-a întâlnit cu V.G. și a întocmit o 

altă recipisă, în care ea recunoștea datoria și promitea că o va stinge până la 

următoarea ședință de judecată. 

17. În cadrul procedurilor judiciare, avocatul reclamantei a avut dubii cu 

privire la autenticitatea semnăturii de pe recipisa din 2 februarie 2014, iar 

instanța a dispus efectuarea unei expertize grafologice. Cu toate acestea, 
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reclamanta nu a negat că împrumutase banii de la V.G. și a încheiat un acord 

de soluționare amiabilă cu el la 26 ianuarie 2015. Din declarațiile ulterioare 

ale reclamantei reiese că avocatul acționase fără a o consulta atunci când 

contestase autenticitatea semnăturii, în scopul tergiversării procesului. 

18. La 27 martie 2015 Judecătoria Râșcani s-a pronunțat în mod definitiv 

în procesul civil intentat de către V.G. împotriva reclamantei, obligând-o să 

plătească acestuia și soției sale 492.051 MDL, reprezentând cuantumul 

datoriei, dobânda de întârziere și taxe judiciare. Reclamanta nu a contestat 

această decizie, iar o lună mai târziu ea a devenit definitivă. 

19. Între timp, la 4 februarie 2015 soția lui V.G. a depus o plângere penală 

împotriva reclamantei, susținând că ea și soțul ei fuseseră înșelați. Aceasta a 

explicat că la 23 septembrie 2012 ea și soțul ei îi împrumutaseră reclamantei 

400.000 MDL pentru o perioadă de treizeci de zile, pentru ca ultima să-și 

poată plăti ratele scadente ale împrumutului contractat de la o bancă. Ulterior, 

reclamanta nu întreprinsese nicio măsură în vederea stingerii datoriei și 

continua să îi evite și să lase în cutia lor poștală recipise cu promisiuni de 

stingere a datoriei la diferite date. Ea nu-și onorase niciuna dintre 

promisiunile sale și în ultimul timp începuse să aibă dubii în privința 

validității propriilor semnături. Soția lui V.G. a speculat că era posibil că 

reclamanta făcuse toate acestea pentru a tergiversa procedurile și a părăsi țara 

fără să-și stingă datoria și că, probabil, ea luase bani și de la alte persoane. 

20.  La 6 februarie 2015 Procuratura Chișinău, oficiul Râșcani a intentat 

urmărirea penală împotriva reclamantei, învinuind-o de escrocherie. Ea a fost 

acuzată că a însușit o sumă mare de bani de la familia lui V.G. prin înșelăciune 

și abuz de încredere, infracțiune prevăzută de articolul 190 § 5 din Codul 

penal (a se vedea paragraful 44 mai jos). 

21.  La 12 și 19 martie 2015 reclamantei i s-a transmis o citație pentru a se 

prezenta la procurorul responsabil de cauză. Deoarece ea nu s-a conformat, 

la 7 aprilie 2015 procurorul a dispus ca reclamanta să fie adusă silit. Polițiștii 

nu a găsit-o acasă în acea zi. Ei au încercat să o găsească de mai multe ori, 

însă fără succes, și au fost informați de către vecini că reclamanta era rar 

acasă. 

22.  La 23 aprilie 2015 procurorul responsabil de dosar a solicitat unui 

judecător de instrucție să dispună plasarea reclamantei în arest preventiv. Cu 

referire la suspiciunea rezonabilă că reclamanta ar fi comis o infracțiune, 

procurorul a declarat următoarele: 

„La 23 septembrie 2012 [reclamanta] și soțul ei i-au vizitat pe V.G. și soția sa ... După 

ce i-a indus în eroare pe ultimii, prin divulgarea informaților false despre problemele 

financiare cu care se confrunta și despre posibilele consecințe pentru familia și bunurile 

sale, precum și prin înșelăciune și abuz de încredere, [reclamanta] a dobândit în mod 

ilicit 400.000 MDL de la victime. Ulterior, ea a refuzat să recunoască [datoria] și a 

refuzat să o restituie, argumentând că semnătura din numele său executată pe recipisa 

din 2 februarie 2014 nu-i aparținea. Cu toate acestea, afirmația ei a fost combătută 

printr-un raport de expertiză din 23 februarie 2015. [...] Prin urmare, prin acțiunile sale 

intenționate, [reclamanta] a săvârșit infracțiunea prevăzută de articolul 190 § 5 din 
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Codul penal, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz 

de încredere, cauzând astfel daune materiale în proporții deosebit de mari victimelor. 

... 

Suspiciunea rezonabilă că [reclamanta] a săvârșit infracțiunea imputată este confirmată 

de declarațiile victimelor, de declarațiile martorilor și de alte probe ...” 

 

23.  La motivarea arestării preventive a reclamantei, procurorul a susținut 

că reclamanta evita organul de urmărire penală, obstrucționând astfel 

investigația. Din cauza eșecului său de a coopera cu autoritățile de anchetă, 

procurorii nu au putut verifica versiunea evenimentelor, în modul prezentat 

de către victime. În plus, reclamanta și soțul ei erau cercetați într-un alt proces 

penal, pentru acuzații de înșelăciune și abuz de încredere referitoare la  

vânzarea unui teren agricol de 74 de hectare în raionul Criuleni, și se eschivau 

de autorități. În cazul în care rămânea în libertate, ea putea comite noi 

infracțiuni. 

24.  La 27 aprilie 2015 Judecătoria Râşcani a dispus arestarea preventivă 

a reclamantei pentru o perioadă de zece zile. Instanța a apreciat că declarațiile 

lui V.G. și ale soției sale, precum și rezultatele expertizei grafologice a 

semnăturii reclamantei de pe recipisa din 2 februarie 2014 constituiau o 

bănuială rezonabilă că ea ar fi comis o infracțiune. Instanța nu a făcut referire 

la declarațiile martorilor, menționate în demersul procurorului. Instanța a 

considerat că era necesar să plaseze reclamanta în arest preventiv, deoarece 

ea se eschiva de autorități. Ea a depus un recurs împotriva acestei încheieri, 

prin intermediul avocatului său. 

25.  La 5 mai 2015 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul reclamantei 

și a menținut încheierea cu privire la plasarea sa în arest. 

26.  La 14 mai 2015 reclamanta a fost arestată și plasată în detenție. La 

scurt timp după arestare, ea a depus o cerere habeas corpus, susținând, inter 

alia, că obiectul cauzei era în mod clar de natură civilă și nu putea fi tratat ca 

o infracțiune. De asemenea, ea a subliniat faptul adoptării hotărârii definitive 

din 27 martie 2015 în procesul civil dintre ea, V.G. si soția sa. 

27. La 15 mai 2015 reclamanta a fost vizitată de către procurorul 

responsabil de caz. Din materialele cauzei reiese că ea a făcut o declarație în 

sensul negării acuzațiilor aduse împotriva ei și nu și-a recunoscut vinovăția. 

Aparent, ea nu a fost audiată la acea dată. 

28.  La 18 mai 2015 procurorul a solicitat prelungirea arestului preventiv 

al reclamantei pentru o perioadă de treizeci de zile. Demersul era identic cu 

cel din 23 aprilie 2015, prin faptul că repeta argumentul potrivit căruia 

procurorii nu puteau verifica versiunea evenimentelor în modul descris de 

către victime, din cauza lipsei de cooperare a reclamantei. 

29.  La 21 mai 2015 Judecătoria Râşcani a respins cererea habeas corpus 

a reclamantei și a admis demersul procurorului de prelungire a arestului 

preventiv al reclamantei pentru încă treizeci de zile. La 28 mai 2015 Curtea 

de Apel Chișinău a respins recursul reclamantei împotriva acelei încheieri. 
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30.  La 4 iunie 2015 reclamanta a depus o cerere habeas corpus, susținând, 

inter alia, că obiectul cauzei era de natură civilă și că procuratura intenționat 

nu informase instanța cu privire la hotărârea definitivă din 27 martie 2015 în 

procesul civil dintre ea și V.G. Reclamanta a mai susținut că nu exista nicio 

bănuială rezonabilă că ea ar fi comis o infracțiune. 

31.  La 5 și 9 iunie 2015 reclamanta a fost audiată pentru prima dată. Ea a 

confirmat că îl vizitase pe V.G. și soția sa la 23 septembrie 2012, cu scopul 

de a împrumuta banii de care avea nevoie pentru a plăti două rate din 

împrumutul ei de la bancă. Cu toate acestea, banii fuseseră împrumutați de 

către fostul ei soț, și nu de ea. Ea a subliniat faptul că în acea zi îi întâlnise 

pentru prima dată pe V.G. și pe soția sa. Potrivit ei, V.G. era prietenul fostului 

ei soț și aveau o relație de încredere. Atunci când ea și fostul ei soț ajunseseră 

acasă la V.G., banii erau deja pregătiți și au fost înmânați fostului ei soț, după 

ce fuseseră numărați. Ea nu a scris nicio recipisă în acea zi. A doua zi, fostul 

ei soț a plecat la bancă, a plătit ratele datorate și a obținut confirmarea plății. 

În aprilie 2015 ea a aflat de la el că la 30 octombrie 2012 el îi rambursase 

400.000 MDL lui V.G. Potrivit reclamantei, dovada în acest sens era faptul 

că, în cadrul litigiului civil dintre ea și fostul ei soț din anul 2013, el urmărise 

să obțină de la ea, printre alte sume, banii împrumutați de la V.G. și plătiți 

băncii. El a prezentat confirmarea pe care o obținuse de la bancă la 24 

septembrie 2012, ca probă în sprijinul pretenției sale împotriva acesteia. 

32.  Cu referire la recipisele de recunoaștere a datoriei de 400.000 MDL  

față de V.G. și soția sa, reclamanta a declarat că fuseseră, într-adevăr, scrise 

de către ea, însă numai în anul 2014 și doar ca urmare a presiunilor din partea 

lui V.G., care o amenințase cu violență, incendierea casei și că îi va răni 

copiii. 

33.  Ea a mai precizat că nu se considera vinovată de infracțiunea care i se 

imputa, că obiectul cauzei era de natură civilă și că arestul preventiv era 

ilegal. 

34.  La 10 iunie 2015 au avut loc confruntări între reclamantă și victime, 

și între reclamantă și fostul ei soț. Fostul soț al reclamantei a negat că ar fi 

restituit 400.000 MDL lui V.G. și a susținut că banii fuseseră împrumutați de 

către reclamantă, nu de el. 

35. La 16 iunie 2015 avocatul reclamantei a transmis procurorului 

responsabil de caz o copie a hotărârii din 27 martie 2015, adoptată în procesul 

civil dintre reclamantă și V.G., și înregistrarea audio a unei convorbiri între 

fostul soț al reclamantei și o rudă a ei, în care el recunoștea că a restituit 

datoria de 400.000 de lei către V.G. și soția sa. Avocatul reclamantei a 

susținut că aceste probe dovedeau natura civilă a cauzei. 

36. Deoarece procurorul responsabil de caz a refuzat să anexeze 

respectivele probe la dosar, avocatul reclamantei a solicitat excluderea sa de 

la investigarea cauzei, susținând că nu era imparțial. Aparent, cererea a fost 

respinsă. 
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37.  La 17 iunie 2015 Judecătoria Râșcani a respins cererea habeas corpus 

a reclamantei din 4 iunie 2015 și a menținut decizia din 21 mai 2015. 

38.  La 18 iunie 2015 procurorul responsabil de caz a solicitat Judecătoriei 

Râşcani prelungirea arestului preventiv al reclamantei pentru încă treizeci de 

zile. Cu toate acestea, cererea a fost respinsă de către instanța respectivă la 22 

iunie și de către Curtea de Apel Chișinău la 6 iulie 2015. Reclamanta a fost 

eliberată din arest preventiv la 23 iunie 2015. 

39.  La 24 iunie 2015 procurorul l-a audiat pe fostul soț al reclamantei. El 

a fost întrebat despre înregistrarea audio prezentată de către avocatul 

reclamantei, în care el discuta cu cineva, o rudă a reclamantei, despre datoria 

reclamantei față de V.G. În înregistrare, el recunoștea că a plătit datoria către 

V.G. Fiind întrebat despre înregistrare, fostul soț al reclamantei a declarat că 

aceasta nu trebuia luată în serios și că nu returnase niciodată împrumutul lui 

V.G. Înregistrarea fusese făcută în încercarea de a o ajuta pe reclamantă. El a 

mai declarat că discutase problema cu V.G. și îi ceruse să retragă plângerea 

penală împotriva reclamantei, dar V.G. refuzase să facă acest lucru, atâta timp 

cât ea nu îi întorcea datoria. 

40.  La 25 mai 2016 Judecătoria Râșcani a stabilit vinovăția reclamantei, 

condamnând-o la nouă ani de închisoare. Instanța a reținut că reclamanta îl 

mințise pe V.G. și soția sa că împrumutul va fi restituit în termen de o lună. 

Acest lucru era dovedit prin faptul că la momentul contractării împrumutului 

ea nu avea bani. Reclamanta exploatase încrederea pe care V.G. și soția lui o 

aveau în fostul ei soț, și îi făcuse să creadă că ea va restitui împrumutul. 

Instanța a admis că, la început, obiectul cauzei era de natură civilă. Totuși, 

ulterior, ca urmare a comportamentului reclamantei, acesta a migrat în 

domeniul dreptului penal. În acest sens, instanța a evidențiat faptul că 

reclamanta contestase, prin intermediul avocatului său, autenticitatea 

semnăturii sale de pe o recipisă în cadrul procesului civil dintre ea și V.G., și 

solicitase efectuarea unei expertize. Instanța a mai evidențiat faptul că ea nu 

acceptase că era vinovată de infracțiunea care i se imputa. 

41. La 19 septembrie 2017 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul 

reclamantei împotriva sentinței respective și a menținut hotărârea primei 

instanțe. 

42.  La 30 ianuarie 2018 Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții 

de Apel Chișinău și a expediat cauza la rejudecare în instanța de apel. Curtea 

Supremă a citat, inter alia, prevederile Articolului 1 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție și a susținut că instanța de apel nu oferise motive suficiente pentru 

a constata că reclamanta intenționa să-i escrocheze pe V.G. și soția sa în 

momentul luării împrumutului. În plus, Curtea Supremă de Justiție a constatat 

că instanța de apel nu luase în considerare faptul că, la momentul contractării 

împrumutului, reclamanta deținea întregul capital al unei afaceri cu nuci, 

estimat la aproximativ 788.000 EUR. 

43.  Procesul penal împotriva reclamantei este încă pendinte. 
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II. MATERIALE NECONVENȚIONALE RELEVANTE 

Legislația națională 

 

44.  Articolul 190 § 5 din Codul penal prevede următoarele: 

Escrocheria 

„(1) Escrocheria, [adică] dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune 

sau abuz de încredere, se pedepsește ... 

... 

(5)  ... cu închisoare de la [8] la [15] ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la [5] ani...” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ 1 ȘI 3 DIN 

CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 4 LA 

CONVENȚIE 

45.  Reclamanta s-a plâns că fusese plasată în arest preventiv între 14 mai 

și 23 iunie 2015, în absența suspiciunii rezonabile că ar fi săvârșit o 

infracțiune, și că autoritățile naționale eșuaseră să ofere motive relevante și 

suficiente pentru a justifica arestul preventiv, în modul prevăzut de Articolul 

5 §§ 1 și 3 din Convenție. Părțile relevante ale Articolului 5 prevăd 

următoarele: 

Dreptul la libertate și la siguranță 

„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: 

(a) dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal 

competent;  

(b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau dețineri legale pentru nerespectarea unei 

hotărâri pronunțate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantării executării 

unei obligații prevăzute de lege;  

(c) dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârșit o 

infracțiune sau când există motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să 

săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia;  

(d) dacă este vorba de detenția legală a unui minor, hotărâtă pentru educația sa sub 

supraveghere sau despre detenția sa legală, în vederea aducerii sale în fața autorității 

competente;  

(e) dacă este vorba despre detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o 

boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui 

vagabond;  
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(f) dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală unei persoane în scopul 

împiedicării pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o 

procedură de expulzare ori de extrădare. 

... 

3.  Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 

din prezentul articol ... are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată 

în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să 

asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 

...” 

46.  De asemenea, reclamanta s-a plâns că arestarea sa preventivă timp de 

patruzeci de zile a echivalat cu privarea ei de libertate pentru singurul motiv 

că nu putea să execute o obligație contractuală. Ea s-a bazat pe Articolul 1 

din Protocolul nr. 4 la Convenție, care prevede următoarele: 

Interzicerea privării de libertate pentru datorii 

„Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură 

să execute o obligație contractuală.” 

A. Admisibilitatea 

47.  Curtea notează că cererea nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că cererea nu 

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

admisibilă. 

B. Fondul 

1. Declarațiile părților 

48.  Reclamanta a susținut că nu comisese nicio infracțiune și că obiectul 

cauzei consta dintr-un litigiu exclusiv civil între ea, pe de o parte, și V.G. și 

soția sa, pe de altă parte. Prin urmare, nu exista nicio suspiciune rezonabilă 

că ea ar fi comis o infracțiune. În plus, procurorii nu o citaseră în mod 

corespunzător să se prezinte în fața lor. Ea fusese plecată în scop de afaceri și 

nu recepționase citația. În loc să încerce să o informeze cu mai multă diligență 

despre procesul penal intentat împotriva ei, autoritățile s-au grăbit să o acuze 

că evita ancheta și au dispus arestarea sa preventivă. Potrivit reclamantei, 

detenția sa a echivalat cu privarea de libertate pentru incapacitatea stingerii 

unei datorii. 

49.  Guvernul a susținut că declarațiile lui V.G. și ale soției sale, precum 

și raportul de expertiză grafoscopică a semnăturii reclamantei din procesul 

civil constituiau bănuiala rezonabilă că reclamanta comisese infracțiunea care 

i-a fost imputată. Cu privire la motivele de plasare a reclamantei în detenție, 

Guvernul a susținut că eșecul ei de a se prezenta după citare și evitarea 

organului de urmărire penală constituiau motive relevante și suficiente în 
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acest scop. Guvernul a mai susținut că Articolul 1 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție nu se aplica în circumstanțele prezentei cauze, deoarece 

reclamanta fusese  recunoscută vinovată de escrocherie împotriva lui V.G. si 

a soției sale. Cu toate acestea, chiar dacă reclamanta ar fi, în cele din urmă, 

achitată, ea putea solicita despăgubiri pentru detenția sa. 

2. Aprecierea Curții 

50.  Articolul 5 din Convenție, împreună cu Articolele 2, 3 și 4, se află în 

primul rang al drepturilor fundamentale care protejează securitatea fizică a 

persoanei și, astfel, importanța sa este primordială. Scopul său principal este 

de a preveni lipsiri de libertate arbitrare sau nejustificate. În special, în 

jurisprudența Curții pot fi identificate trei direcții de raționament: caracterul 

exhaustiv al excepțiilor, care trebuie interpretate în mod restrictiv și care nu 

permit un spectru larg de justificări bazate pe alte prevederi (în particular, 

Articolele 8-11 din Convenție); accentuarea repetată a legalității detenției, 

atât din punct de vedere procedural, cât și material, impunând respectarea 

strictă a statului de drept; și importanța promptitudinii sau a celerității 

controlului judiciar necesar (a se vedea Buzadji v. Republica Moldova [MC], 

nr. 23755/07, § 84, CEDO 2016 (extrase), cu referințele ulterioare). 

51.  Curtea reiterează că, pentru ca arestul bazat pe o suspiciune rezonabilă 

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

organul de urmărire penală să fi obținut suficiente probe pentru a înainta 

învinuiri, fie în momentul arestării, fie în timp ce reclamantul se află în 

custodie (a se vedea Brogan și alții v. Regatul Unit, hotărârea din 29 

noiembrie 1988, § 53, seria A nr. 145-B). Nu trebuie nici ca persoana deținută 

să fi fost, în cele din urmă, învinuită sau adusă în fața unei instanțe. Obiectul 

detenției în vederea audierii este de a continua o urmărire penală prin 

confirmarea sau încetarea suspiciunilor care oferă motive pentru arestul 

preventiv (a se vedea Murray v. Regatul Unit, 28 octombrie 1994, § 55, Seria 

A nr. 300-A). Totuși, cerința ca suspiciunea să se bazeze pe motive rezonabile 

constituie o parte esențială a garanției împotriva arestării și a detenției 

arbitrare. Faptul că o suspiciune este considerată de bună-credință este 

insuficient. Cuvintele „suspiciune rezonabilă” implică existența unor fapte 

sau informații care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză 

ar fi putut săvârși infracțiunea (a se vedea Fox, Campbell și Hartley v. Regatul 

Unit, 30 august 1990, § 32, Seria A nr. 182). 

52.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea reține, în primul 

rând, că demersurile procurorului depuse la Judecătoria Râșcani la 23 aprilie 

și 18 mai 2015, prin care s-au solicitat arestarea preventivă a reclamantei și 

prelungirea detenției sale, erau identice în privința motivelor invocate în acest 

sens. Prin urmare, Curtea va examina simultan atât demersul cu privire la 

plasarea reclamantei în arest preventiv, cât și cel de prelungire a acestuia. 

53.  În demersurile de mai sus, procurorul responsabil de caz a prezentat 

ceea ce pare a fi o versiune a evenimentelor care nu se potrivea cu cea relatată 
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de către V.G. și soția sa. În particular, el a invocat că reclamanta îi mințise pe 

V.G. și soția sa despre problemele ei financiare și posibilele repercusiuni 

asupra familiei și bunurilor sale. Curtea reține că de către presupusele victime 

nu au fost făcute astfel de declarații în plângerea lor penală. De asemenea, 

procurorul a invocat în mod greșit că, după ce împrumutase banii, reclamanta 

a refuzat să recunoască datoria. 

54.  Cu privire la suspiciunea rezonabilă că reclamanta ar fi comis 

infracțiunea imputată, procurorul a susținut că aceasta consta din două 

elemente: (a) declarațiile victimelor și ale martorilor și (b) negarea de către 

reclamantă a autenticității semnăturii sale de pe recipisa din 2 februarie 2014 

(a se vedea paragraful 22 supra). Totodată, făcând referire la motivele 

detenției, procurorul a recunoscut că declarațiile victimelor nu puteau fi 

verificate la acel moment, din cauza lipsei de cooperare din partea 

reclamantei (a se vedea paragraful 23 supra). Procurorul nu a indicat martorii 

la care se referea și nu a făcut trimitere la nicio declarație a martorilor. De 

asemenea, el a omis să informeze instanța despre existența unor alte câteva 

recipise necontestate de către reclamantă, a tranzacției de împăcare semnată 

de către reclamantă și V.G. la 26 ianuarie 2015, a hotărârii din 27 martie 2015 

din dosarul civil (care devenise definitivă în timpul aflării reclamantei în arest 

preventiv) și despre faptul că reclamanta nu contestase această hotărâre. Cu 

alte cuvinte, (a) veridicitatea declarațiilor victimelor a fost complet 

neverificată și (b) procurorul a prezentat instanței informații selective și 

derutante cu privire la elementul restant al suspiciunii rezonabile. 

55.  În pofida celor de mai sus, Judecătoria Râșcani și Curtea de Apel 

Chișinău au admis demersurile procurorului și au dispus arestul preventiv al 

reclamantei pentru aproximativ patruzeci de zile. Atunci când au dispus și 

prelungit detenția reclamantei, instanțele nu dețineau nicio dovadă care să 

sugereze că reclamanta nu intenționase să stingă datoria la momentul 

împrumutului sau că ea cunoscuse că returnarea acesteia va fi imposibilă. 

Instanțele nu au verificat valoarea bunurilor reclamantei la momentul 

împrumutului și nici nu au pus la îndoială destinația banilor împrumutați și 

dacă ei fuseseră utilizați în scopul invocat. Ele nu au cercetat dacă o cale civilă 

de recuperare a creanței fusese folosită de către presupusele victime și, în caz 

infirmativ, care era motivul. Instanțele nu au examinat nici dacă V.G. 

încercase să solicite executarea hotărârii din 27 martie 2015. 

56.  La prelungirea detenției reclamantei, după ce ea fusese deja plasată în 

arest preventiv, instanțele nu au cercetat dacă procurorul verificase 

declarațiile victimelor și nu s-au întrebat de ce procurorul interogase pentru 

prima dată reclamanta abia după trei săptămâni de la arestarea sa. Așadar, 

aparent, instanțele au admis fără rezerve și fără nicio verificare prealabilă 

poziția lui V.G. și a soției sale, care, din motive evidente, nu putea fi 

considerată obiectivă și nepărtinitoare. Mai mult, ele au acceptat fără nicio 

rezervă declarațiile incomplete și derutante prezentate de către procuror în 
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demersurile sale de plasare a reclamantei în arest preventiv și de prelungire a 

detenției sale. 

57.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu este convinsă că 

materialele prezentate de organul de urmărire penală și pe care instanțele 

naționale s-au bazat la plasarea reclamantei în arest preventiv și la prelungirea 

detenției sale au fost suficiente pentru a convinge un observator obiectiv că 

reclamanta ar fi putut comite infracțiunea imputată ei. Prin urmare, Curtea 

concluzionează că detenția reclamantei între 14 mai și 23 iunie 2015 nu s-a 

bazat pe o suspiciune rezonabilă că ea ar fi comis o infracțiune și, prin urmare, 

a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

58.  Având în vedere concluzia de mai sus, Curtea nu consideră necesar să 

examineze în mod separat dacă arestul preventiv al reclamantei a fost bazat 

pe motive relevante și suficiente, în modul prevăzut la Articolul 5 § 3 din 

Convenție, și dacă detenția sa a echivalat cu privațiune de libertate din cauza 

incapacității stingerii unei datorii în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 4 

la Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

59.  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 

60.  Reclamanta a pretins 12.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

61. Guvernul a contestat cuantumul prejudiciului moral pretins de către 

reclamantă, susținând că este excesiv. 

62.  Curtea consideră că reclamanta trebuie să fi suferit stres și frustrare în 

urma încălcării constatate și îi acordă 7.500 EUR pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

63. De asemenea, reclamanta a pretins 3.075 EUR pentru costuri și 

cheltuieli suportate în fața Curții. 

64.  Guvernul a considerat că suma pretinsă este excesivă. 

65.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde reclamantei 2.000 EUR pentru costuri și cheltuieli. 
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C. Dobânda de întârziere 

66.  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, 

1. Declară cererea admisibilă; 

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

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

5 § 3 din Convenție; 

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

1 din Protocolul nr. 4 la Convenție; 

5. Hotărăște 

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

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

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

convertite în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului: 

(i) 7.500 EUR (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poarte 

fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 2.000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poarte fi 

percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea perioadei menționate și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă 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. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 septembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier adjunct Președinte 

 


