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În cauza O.P. v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 33418/17) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 27 

aprilie 2017 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeană a Republicii Moldova, dna O.P. („reclamanta”); 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerile referitoare la Articolul 5 §§ 1, 3 și 4, și de a declara inadmisibil 

restul cererii; 

decizia de a nu divulga numele reclamantei; 

observațiile părților; 

Deliberând în privat la 21 septembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la arestarea preventivă a reclamantei timp de aproape 

un an, în lipsa unei suspiciuni rezonabile că ea ar fi comis infracțiunea de care 

era acuzată. De asemenea, cauza se referă la examinarea de către instanțele 

de judecată a cererii sale habeas corpus cu o întârziere de două săptămâni. Ea 

ridică întrebări în baza Articolului 5 §§ 1 și 4 din Convenție. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamanta s-a născut în anul 1972 și locuiește în Chișinău. Ea a fost 

reprezentată de către dl V. Munteanu, 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. 

5. În luna decembrie 2016 a fost pornită o anchetă penală cu privire la 

prezentarea în instanțele de judecată a ordinelor de plată false în calitate de 

dovadă a achitării taxelor de stat la inițierea acțiunii în justiție împotriva 

debitorilor băncii M. în perioada 2013-2016. Se invoca faptul că avocații 

angajați de către o firmă de avocatură care acționa în numele băncii inițiaseră 

două sute treizeci și cinci de acțiuni în instanță fără a plăti taxele de stat, după 
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ce au prezentat instanțelor ordine de plată false, care ar fi purtat ștampile false. 

Deoarece instanțele nu obișnuiau să verifice plata efectivă a banilor, ci aveau 

încredere în ordinele de plată anexate la acțiunile judiciare, Statului i-ar fi fost 

cauzat un prejudiciu în valoare de 4.047.606 lei moldovenești (MDL) 

(echivalentul a aproximativ 189.000 de euro).  

6. La momentul evenimentelor reclamanta lucra în departamentul de 

marketing al băncii M. Ea a lucrat acolo până în luna februarie 2015, iar apoi 

a părăsit banca. La 20 ianuarie 2017 ea a fost arestată, fiind acuzată de abuz 

în serviciu în raport cu faptele menționate supra, infracțiune prevăzută de art. 

335 alin. (3) din Codul penal (a se vedea paragraful 26 infra). Ulterior, 

procuratura a recalificat învinuirea în conformitate cu art. 190 din Codul 

penal, i.e. escrocherie (a se vedea paragraful 25 infra). 

7. La 21 ianuarie 2017 Judecătoria Buiucani a dispus arestarea preventivă 

a reclamantei pentru o perioadă de treizeci de zile. În acest sens, instanța a 

considerat că exista o suspiciune rezonabilă că reclamanta fusese implicată în 

schema referitoare la ordinele de plată false. În acest context, ea s-a referit la 

mai multe documente anexate de către procuror la demersul său privind 

aplicarea arestului preventiv, însă fără a descrie conținutul acestora. De 

asemenea, instanța a considerat că exista riscul ca reclamanta să se eschiveze 

sau să împiedice urmărirea penală. 

8. Reclamanta a contestat decizia de mai sus și a susținut, inter alia, că nu 

exista nicio bănuială rezonabilă că ea ar fi comis infracțiunea de care era 

acuzată. Ea a susținut că încheierea judecătorească din 21 ianuarie 2017 nu 

conținea probe care să demonstreze existența unei suspiciuni rezonabile și a 

invocat că apărarea nu avusese acces la materialele prezentate de către 

procuror instanței, care erau anexate la demersul său privind aplicarea 

arestului preventiv.  

9. La 26 ianuarie 2017 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 

reclamantei. Instanța a reținut că suspiciunea rezonabilă că reclamanta ar fi 

comis infracțiunea de care era acuzată era cuprinsă în unele dintre 

documentele anexate la demersul procurorului. Cu toate acestea, instanța nu 

a oferit detalii cu privire la conținutul acelor documente și nu a comentat 

plângerea reclamantei referitoare la lipsa accesului părții apărării la acestea. 

10. La 3 februarie 2017 reclamanta a depus o cerere habeas corpus în care 

s-a plâns din nou, inter alia, că avocații săi nu avuseseră acces la materialele 

cauzei în baza cărora procurorul justificase necesitatea arestării ei. 

11. La 10 și 11 februarie 2017 procurorul responsabil de caz l-a interogat 

pe A.T., unul dintre avocații care lucrau la firma de avocatură presupus 

implicată în prezentarea ordinelor de plată false din numele băncii M. A.T. a 

furnizat detalii despre contractul încheiat între bancă și firma de avocatură, și 

a susținut, inter alia, că el și alți avocați seniori ai firmei de avocatură 

contactau prin Skype cu domnul P., despre care se credea că era proprietarul 

băncii, al cărui nume pe Skype era I.I.I. El a mai susținut că el se afla în 

contact și cu alți angajați ai băncii, inclusiv cu reclamanta, pe care o întâlnise 
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de mai multe ori în holul băncii și care îi oferise numerar pentru necesitățile 

firmei de avocatură. 

12.  La o dată neprecizată de la începutul lunii februarie 2017, apărarea 

reclamantei a obținut acces la materialele anexate de către procuror la 

demersul său privind aplicarea arestului. Materialele respective conțineau, 

inter alia, o copie a unui schimb de mesaje via Skype între unul dintre avocații 

angajați de firma de avocatură care lucra pentru bancă, I.D., și o persoană 

având pe Skype numele I.I.I., despre care procurorii credeau a fi dl P., un om 

de afaceri pe care ei îl considerau proprietarul din umbră al băncii. 

13. În acel schimb de mesaje obținut de către procurori de pe computerul 

lui I.D., la 28 iulie 2014 I.D. îi scrisese lui I.I.I.: „Am nevoie de o taxă de stat 

de 50.000 de lei. Ar trebui să o contactez pe O.P. sau să o plătesc?! 

Mulțumesc.” Peste un timp, I.D. îi scrisese din nou lui I.I.I. următoarele: „Vă 

rog să o sunați pe O.P. pentru taxa de stat. Ea a spus că nu va face nimic fără 

ordinul dvs. Mulțumesc.” 

14. Un alt document era un raport de expertiză privind ordinele de plată 

false anexate la acțiunile în instanță în perioada 2013-2016. Din primele două 

sute treizeci și cinci de ordine de plată considerate a fi false, raportul a 

constatat doar patruzeci și unu de ordine false și a stabilit că în perioada 

noiembrie 2013 – aprilie 2015 nu fuseseră emise ordine de plată false. 

15. După ce apărarea reclamantei a obținut acces la materialele cauzei în 

baza cărora procurorul justificase necesitatea aplicării arestării preventive în 

privința sa, ea a completat cererea sa habeas corpus din 3 februarie 2017 cu 

noi observații scrise, în care a susținut, inter alia, că presupusa convorbire 

prin Skype între I.I.I. și I.D. doar demonstra lipsa implicării ei în chestiunea 

ordinelor de plată false. În special, nu exista nicio dovadă că ar fi fost emise 

ordine de plată false între 28 iulie 2014, când ar fi avut loc conversația, și 

aprilie 2015, când ea nu mai lucra la bancă. 

16. La 13 februarie 2017 procurorul responsabil de caz a solicitat instanței 

de judecată prelungirea arestării preventive a reclamantei pentru încă treizeci 

de zile. Cu referire la suspiciunea rezonabilă că reclamanta ar fi comis o 

infracțiune, procurorul s-a referit la declarațiile lui A.T. (a se vedea paragraful 

11 supra) și a susținut că aceste declarații demonstrau implicarea ei în 

chestiunea ordinelor de plată false. 

17. La 17 februarie 2017 instanța a admis cererea menționată supra și a 

respins cererea habeas corpus a reclamantei. În privința suspiciunii 

rezonabile, instanța a reținut că aceasta se baza pe declarațiile depuse de către 

A.T., care confirmau implicarea reclamantei în chestiunea ordinelor de plată 

false. 

18. Reclamanta a depus un recurs împotriva deciziei menționate supra și 

a susținut, inter alia, că, contrar Articolului 5 § 4, instanța examinase cererea 

sa habeas corpus din 3 februarie 2017 abia două săptămâni mai târziu, i.e. la 

17 februarie 2017. În plus, noile probe referitoare la existența suspiciunii 

rezonabile invocate de către procuror și susținute de către instanță nu aveau 
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nicio valoare, deoarece A.T. nu declarase nimic care ar putea fi interpretat în 

sensul că ea fusese implicată în chestiunea ordinelor de plată false. 

19.  La 27 februarie 2017 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 

reclamantei și a menținut încheierea din 17 februarie 2017. 

20. La 15 martie 2017 procurorul responsabil de caz a solicitat prelungirea 

arestului preventiv al reclamantei pentru încă treizeci de zile. El a susținut că 

suspiciunea rezonabilă că reclamanta ar fi comis o infracțiune se baza pe 

mesajele de pe Skype dintre I.D. și I.I.I. (a se vedea paragraful 13 supra) și 

pe declarațiile lui A.T. (a se vedea paragraful 11 supra). 

21. Instanța a admis cererea, iar Curtea de Apel a respins recursul 

reclamantei. 

22. La 4 aprilie 2017 procurorul responsabil de caz a solicitat din nou 

prelungirea arestării preventive a reclamantei. 

23. La 7 aprilie 2017 instanța a admis demersul procurorului și a dispus 

prelungirea arestării preventive a reclamantei. Ulterior, arestarea preventivă 

a reclamantei a fost prelungită de mai multe ori din exact aceleași motive, 

până la 3 ianuarie 2018, când a fost găsită vinovată și condamnată în baza 

acelorași motive care fundamentaseră suspiciunea rezonabilă în cadrul 

procedurii privind plasarea ei în arest preventiv. Reclamanta a fost 

condamnată la opt ani și jumătate de închisoare. 

24. După învestirea unui nou Procuror General în anul 2019, el a declarat 

că descoperise faptul că multe dosare penale erau motivate politic și că multe 

persoane nevinovate fuseseră condamnate în mod abuziv. Situația 

reclamantei se număra printre cauzele la care el făcuse referire. La 6 martie 

2020 Procurorul General a decis inițierea unei proceduri de revizuire a 

condamnării reclamantei și a dispus suspendarea executării pedepsei sale, în 

contextul procedurii de revizuire. Reclamanta a fost eliberată la 25 iunie 

2020, iar procedura de revizuire este pendinte până în prezent. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

23.  Articolul 190 din Codul penal are următorul cuprins: 

Escrocheria 

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

înșelăciune sau abuz de încredere, se pedepsește ... 

... 

(5)  ... cu închisoare de la [opt] la [cincisprezece] ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de [cinci] ani ...”. 

24.  Articolul 335 din Codul penal prevede următoarele: 

Abuzul de serviciu 

„(1) Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie 

comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a situaţiei de serviciu, în interes 
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material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii 

considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 

persoanelor fizice sau juridice, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani. 

(2) Aceeaşi acţiune săvârşită de către un notar sau auditor se pedepseşte cu amendă 

în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în 

ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. 

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): 

a) săvârşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale; 

b) soldate cu urmări grave, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de 

dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 

de la 2 la 5 ani.” 

ÎN DREPT 

I. DISJUNGEREA CERERILOR 

25.  Având în vedere plângerile similare privind condițiile materiale de 

detenție, în anul 2019 Curtea a decis să conexeze această cerere cu alte 

unsprezece (a se vedea Tălămbuță și alții v. Republica Moldova (dec.), nr. 

23151/09 și alte 11 cereri, § 12, 9 aprilie 2019) și a declarat cererile parțial 

inadmisibile. 

28. Acum Curtea consideră că trebuie să disjungă această cerere de 

celelalte unsprezece și să o examineze în mod separat. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ 1 ŞI 3 DIN 

CONVENŢIE 

29.  Reclamanta s-a plâns că detenția sa între 21 ianuarie 2017 și 3 ianuarie 

2018 nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabilă că ea ar fi comis o infracțiune 

sau pe motive relevante și suficiente, în modul prevăzut la Articolul 5 §§ 1 și 

3 din Convenție. Articolul 5 din Convenție, în partea sa relevantă, 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: 

(a)  dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal 

competent;  

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

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

unei obligaţii prevăzute de lege; 

(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; 
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(d)  dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub 

supraveghere sau despre detenţia sa legală, în vederea aducerii sale în faţa autorităţii 

competente; 

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

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

vagabond; 

(f)  dacă este vorba despre arestarea sau detenţia 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 deţinută în condiţiile 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 garanţii care să 

asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 

...” 

A. Admisibilitatea 

30.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 

din Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

31.  Reclamanta a susținut că, deși au dispus și prelungit detenția ei, 

instanțele nu s-au bazat pe nicio probă care i-ar permite unui observator 

independent să considere că exista o suspiciune rezonabilă că ea ar fi comis 

infracțiunea de care era acuzată. 

32. Guvernul a susținut că existau motive credibile pentru a crede că 

reclamanta săvârșise infracțiunea de care era acuzată. În special, el s-a referit 

la schimbul de mesaje prin Skype între presupusul P. și unul dintre avocații 

care lucrau pentru bancă, în care, potrivit Guvernului, P. menționase în mod 

expres evaziunea fiscală din instanțe și afirmase că reclamanta va folosi o 

ștampilă falsificată a băncii. În plus, rolul acesteia în infracțiune rezulta din 

declarațiile lui A.T., care a recunoscut că reclamanta „a satisfăcut orice 

necesitate financiară a grupului infracțional, prin trimiterea mijloacelor 

financiare”. Condamnarea ulterioară a reclamantei a constituit în sine dovada 

implicării reclamantei în activitatea infracțională de care era acuzată. 

33. Articolul 5 din Convenție se află, alături de Articolele 2, 3 și 4, în 

primul rang al drepturilor fundamentale care protejează securitatea fizică a 

individului și, ca atare, importanța acestuia este primordială. Scopul său cheie 

este de a preveni lipsirile de libertate arbitrare sau nejustificate. În 

jurisprudența Curții pot fi identificate, în special, trei fire de raționamente: 

caracterul exhaustiv al excepțiilor, care trebuie interpretate strict și care nu 

permit o gamă largă de justificări în baza altor dispoziții (în special Articolele 

8-11 din Convenție); accentul repetat pe legalitatea detenției, atât procesuală, 
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cât și materială, impunând o aderență scrupuloasă la statul de drept; și 

importanța promptitudinii sau a celerității controalelor judiciare necesare (a 

se vedea Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 84, CEDO 

2016 (extrase), cu referințele ulterioare). 

34. În continuare, Curtea reiterează că, în conformitate cu primul aspect 

din Articolul 5 § 1 (c) din Convenție, o persoană poate fi reținută, în cadrul 

unui proces penal, numai în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

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

infracțiune. Caracterul „rezonabil” al bănuielii pe care trebuie să se bazeze o 

arestare constituie o parte esențială a garanției prevăzute la Articolul 5 § 1 

(c). Prezența unei bănuieli rezonabile presupune existența unor fapte sau 

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

putut săvârși infracțiunea. Ceea ce poate fi considerat rezonabil va depinde, 

totuși, de toate circumstanțele (a se vedea Selahattin Demirtaș v. Turcia (nr. 

2) [MC], nr. 14305/17, § 314, 22 decembrie 2020). 

35.  Curtea a mai stabilit că Articolul 5 § 1 (c) din Convenție nu presupune 

că autoritățile de anchetă au obținut suficiente probe pentru a aduce acuzații 

în momentul arestării. Scopul audierii în timpul detenției bazate pe Articolul 

5 § 1 (c) este de a continua urmărirea penală prin confirmarea sau înlăturarea 

bănuielii concrete pe care se bazează arestarea. Astfel, faptele care ridică o 

suspiciune nu trebuie să fie de același nivel cu cele necesare pentru a justifica 

o condamnare sau chiar pentru a aduce o acuzație, care survine în etapa 

următoare a procesului de urmărire penală (a se vedea Selahattin Demirtaș, 

pre-citată, § 315). 

36. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea reține că 

reclamanta a fost acuzată de participarea la o schemă de falsificare a ordinelor 

de plată bancare. Acuzarea și hotărârile instanțelor privind arestarea sa 

preventivă s-au bazat, în esență, pe două probe: un schimb de mesaje între 

presupusul proprietar al băncii P. cu un avocat, I.D. (a se vedea paragraful 13 

supra) și declarațiile depuse de către un alt avocat, A.T. (a se vedea paragraful 

11 supra). Procuratura a prezentat, iar instanțele au acceptat că cele două 

probe conțineau dovada implicării reclamantei în falsificarea ordinelor de 

plată. 

37. Guvernul a mers și mai departe și a susținut că, în schimbul respectiv 

de mesaje, presupusul proprietar al băncii, P., menționase în mod expres 

evaziunea fiscală din instanțe și afirmase că reclamanta va folosi o ștampilă 

falsificată a băncii. Examinând cu atenție mesajele respective, Curtea nu 

poate decât să constate că descrierea conținutului lor, în modul prezentat de 

către Guvern, contravine conținutului lor real. Într-adevăr, nu există astfel de 

declarații precum cea atribuită de către Guvern lui P. (a se vedea paragraful 

29 supra), care doar îi oferă instrucțiuni lui I.D. să o contacteze pe O.P. cu 

privire la o taxă judiciară, fără a menționa nicio evaziune fiscală și/sau 

ștampile false. În orice caz, chiar dacă convorbirea dintre P. și I.D. din 28 

iulie 2014 ar fi interpretată ca un aranjament între cei doi, prin care 

reclamanta îi oferă ultimului un ordin de plată fals, această interpretare ar fi 



HOTĂRÂREA O.P. v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

8 

contrară concluziilor din raportul de expertiză care conține o listă a ordinelor 

de plată false (a se vedea paragraful 14 supra), conform căruia nu fuseseră 

emise ordine de plată false în perioada noiembrie 2013 – aprilie 2015 (când 

reclamanta nu mai lucra la bancă). 

38. Cu referire la celelalte probe pe care s-au bazat instanțele la aplicarea 

arestului preventiv în privința reclamantei, și anume declarațiile făcute de 

către A.T., din ele rezultă că A.T. o cunoștea pe reclamantă în calitate de 

angajată a băncii și că o întâlnise de mai multe ori, când ea îi eliberase 

numerar pentru necesitățile firmei de avocatură cu care banca avea încheiat 

un contract. Ele nu conțin nicio informație care să permită realizarea unei 

legături între reclamantă și ordinele de plată false. 

39. Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că materialele 

prezentate de către organul de urmărire penală și pe care instanțele naționale 

s-au bazat la dispunerea arestării reclamantei nu au fost suficiente pentru a 

convinge un observator obiectiv că reclamanta ar fi putut săvârși infracțiunea 

incriminată ei. Prin urmare, ea concluzionează că detenția reclamantei între 

21 ianuarie 2017 și 3 ianuarie 2108 nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabilă 

că ea ar fi comis o infracțiune și, astfel, a existat o încălcare a Articolului 5 § 

1 din Convenție. 

40. Având în vedere constatările de mai sus, Curtea nu consideră necesar 

să examineze în mod separat dacă detenția reclamantei a fost bazată pe motive 

relevante și suficiente, potrivit cerințelor Articolului 5 § 3 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN CONVENȚIE 

41.  Reclamanta a mai susținut că, din cauza timpului necesar pentru 

examinarea cererii sale habeas corpus din 3 februarie 2017 și a neexaminării 

celor două cereri habeas corpus din 22 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018, 

Statul reclamat a încălcat Articolul 5 § 4 din Convenție, care prevede: 

„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 

42.  Curtea reține că reclamanta s-a plâns pentru prima dată de 

neexaminarea de către instanțele naționale a cererilor sale habeas corpus din 

17 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018 în observațiile sale din 13 septembrie 

2018, adică după mai mult de șase luni din momentul în care pretinsele 

încălcări au avut loc. Prin urmare, această parte a plângerii trebuie declarată 

inadmisibilă în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție. 

43. În privința plângerii referitoare la cererea habeas corpus din 3 

februarie 2017, Curtea reține că aceasta nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarat admisibilă. 
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B. În fond 

6.  Reclamanta a susținut că eșecul Judecătoriei Buiucani de a examina 

cererea sa habeas corpus timp de două săptămâni a echivalat cu o încălcare a 

drepturilor sale garantate de Articolul 5 § 4 din Convenție. 

45. Guvernul nu a contestat afirmația reclamantei, potrivit căreia 

întârzierea de două săptămâni a fost excesivă. El a susținut, însă, că 

tardivitatea era justificată de faptul că dosarul cauzei încă se afla la Curtea de 

Apel și de faptul că reclamanta nu anexase la cererea sa o copie a deciziei 

Curții de Apel din 27 ianuarie 2017. 

46. Curtea reiterează că Articolul 5 § 4, care garantează persoanelor 

deținute dreptul de a introduce o acțiune de contestare a legalității privării lor 

de libertate, proclamă și dreptul lor, ca urmare a inițierii unei astfel de 

proceduri, de a obține în mod rapid o decizie judecătorească privind 

legalitatea detenției sau dispunerea încetării acesteia, în cazul în care se 

dovedește a fi ilegală (a se vedea Denis și Irvine v. Belgia [MC], nr. 62819/17 

și 63921/17, § 187, 1 iunie 2021). Întrebarea dacă dreptul unei persoane în 

baza Articolului 5 § 4 a fost respectat trebuie să fie determinată în lumina 

circumstanțelor fiecărei cauze (a se vedea, mutatis mutandis, R.M.D. v. 

Elveția, 26 septembrie 1997, § 42, Rapoarte 1997-VI) . 

47. În prezenta cauză, cererea habeas corpus a fost formulată la 3 februarie 

2017 și a fost respinsă la 17 februarie 2017. Guvernul a invocat, în calitate de  

explicații pentru întârzierea de două săptămâni, probleme administrative și 

omisiunea reclamantei de a anexa la cererea sa habeas corpus o copie a 

deciziei Curții de Apel din 27 ianuarie 2017. Curtea reține că o astfel de 

explicație nu a fost prezentată de către Judecătoria Buiucani în decizia sa din 

17 februarie 2017 și că Guvernul a fost cel care a prezentat-o pentru prima 

dată în cadrul procedurii din fața Curții. Prin urmare, această afirmație trebuie 

tratată cu prudență (a se vedea Nikolov v. Bulgaria, nr. 38884/97, § 74 și 

următoarele, 30 ianuarie 2003). În orice caz, Guvernul nu a prezentat nicio 

dovadă care să demonstreze că instanța luase măsuri pentru a cere dosarul de 

la Curtea de Apel sau că solicitase de la reclamantă o copie a deciziei sale. 

48. Curtea acordă o importanță deosebită faptului că, la dispunerea 

arestării preventive a reclamantei la 21 ianuarie 2017 și la respingerea  

recursului reclamantei împotriva acestei decizii, instanțele nu au indicat 

niciun motiv pe care se baza bănuiala împotriva reclamantei. În plus, apărării 

reclamantei nu i s-a permis inițial accesul la materialele anexate de către 

procuror la demersul său privind aplicarea arestului. Aceste două elemente 

adăugau urgență cererii, ceea ce trebuia să fie luat în considerare de către 

instanța națională. În asemenea împrejurări, Curtea consideră că termenul de 

14 zile care s-a scurs înainte ca instanța să examineze cererea habeas corpus 

a reclamantei nu corespundea cerinței unei hotărâri judecătorești prompte în 

sensul Articolului 5 § 4 din Convenție (Kadem v. Malta, nr. 55263/00, §§ 44-

45, 9 ianuarie 2003 și Rehbock v. Slovenia, nr. 29462/95, § 82 și următoarele, 

CEDO 2000-XII). 
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49. În consecință, a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

50.  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 

51.  Reclamanta a pretins 15.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

52. Guvernul a contestat cuantumul prejudiciului moral pretins de către 

reclamantă, susținând că este excesiv. 

53. Curtea consideră că reclamanta trebuie să fi suferit stres și frustrare ca 

urmare a încălcărilor constatate și îi acordă 9.750 EUR pentru prejudiciul 

moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

54.  Reclamanta a pretins, de asemenea, 1.500 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

55. Guvernul a considerat această sumă excesivă. 

56. Făcând referire la documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde întreaga sumă pretinsă pentru costuri și cheltuieli. 

C. Dobânda de întârziere 

57.  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. Disjunge cererea de celelalte la care a fost conexată; 

2. Declară inadmisibilă plângerea în baza Articolului 5 § 4 din Convenție, 

privind cererile habeas corpus din 22 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018, 

iar restul cererii admisibil; 

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

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

5 § 3 din Convenție; 
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5. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție; 

6. 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 să fie 

convertite în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului: 

(i) 9.750 EUR (nouă mii șapte sute cincizeci de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele 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 şi majorată cu trei puncte procentuale; 

7. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 26 octombrie 2021, 

în conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții._p_2} 

 Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 


