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În cauza Filat v. Republica Moldova, 

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

Cameră alcătuită 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, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 11657/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte de 

către un cetățean moldovean, dl Vladimir Filat („reclamantul”), în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), la 8 decembrie 2015, 

decizia parțială din 19 martie 2019 de a conexa prezenta cerere la alte 

patru cereri și de a declara inadmisibilă plângerea bazată pe Articolul 3 din 

Convenție, referitoare la condițiile materiale de detenție, 

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

plângerile în baza Articolelor 5 § 4 și 6 § 2 din Convenție, și de a declara 

restul cererii inadmisibil, 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 16 noiembrie 2021,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la imposibilitatea, presupus contrară 

Articolului 5 § 4 din Convenție, de a verifica legalitatea arestului preventiv 

dispus în urma condamnării de către instanța de fond. Ea se referă, de 

asemenea, la pretinsa încălcare a Articolului 6 § 2 din Convenție, în urma 

declarațiilor oferite în momentul ridicării imunității parlamentare a 

reclamantului.  

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1969 și locuiește în Chișinău. Inițial, el 

a fost reprezentat de către dnii I. Popa și Gh. Mateuț, avocați în Chișinău și, 

respectiv, Arad (România), iar ulterior, de către dnii V. Munteanu și T. 

Osoianu, avocați în Chișinău și, respectiv, Ialoveni.  

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

4.  În perioada 2009-2013, reclamantul a fost Prim-ministrul Republicii 

Moldova. Începând cu anul 2014, el exercita un mandat de deputat.  
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5.  La 13 octombrie 2015 Procurorul General al Republicii Moldova a 

decis să inițieze o cauză penală pentru corupere pasivă și trafic de influență, 

pretins comise de către reclamant. Această decizie se baza pe denunțul 

depus în ziua precedentă de către un bine-cunoscut om de afaceri, I.Ș., care 

a susținut că oferise mită reclamantului în perioada 2010-2014. 

6.  La 14 octombrie 2015 Procurorul General a solicitat Președintelui 

Parlamentului Republicii Moldova să inițieze procedura de ridicare a 

imunității în privința reclamantului.  

7.  În cadrul ședinței publice a Parlamentului Republicii Moldova din 15 

octombrie 2015, Procurorul General a declarat, inter alia, următoarele:  

„(...) vin în fața dumneavoastră cu o solicitare care nu a mai fost în istoria Republicii 

Moldova: cerem ridicarea imunității parlamentare [a reclamantului] (...) pentru 

punerea sub învinuire și ulterioara trimitere în judecată, pentru comiterea unor 

infracțiuni de corupție și implicare directă în fraudele financiar-bancare, care au 

afectat puternic situația economică, socială și politică a Republicii Moldova. 

La acest moment avem probe concludente vizând implicarea [reclamantului] în 

fraudele de la banca E., au fost audiați martori, există depoziții confirmate, documente 

și declarații care confirmă faptele relatate în respectivele depoziții.  

(...) 

Acordul Parlamentului este necesar pentru a înainta învinuirea [reclamantului], a 

întreprinde măsurile de anchetă suplimentare pentru întărirea probelor de care deja 

dispun procurorii și a nu admite distrugerea altor probe concludente.  

(...)” 

8.  În cadrul aceleiași ședințe, Președintele Parlamentului a dat citire, 

inter alia, la următoarele pasaje din cererea scrisă a Procurorului General: 

„(...) 

Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada anilor 2010-2013 (...) [reclamantul] a 

extorcat și a primit de la I.Ș. mijloace financiare, bunuri și servicii (...) în sumă totală 

de peste 60 de milioane de dolari SUA pentru a facilita încetarea controalelor inițiale 

la compania D. [al cărui director era I.Ș.] (...), pentru a organiza numirea lui I.Ș. în 

calitate de consul onorific al Republicii Moldova în Federația Rusă (...). 

În perioada anilor 2013-2014, urmărind scopul primirii ilegale a banilor, a 

serviciilor, a altor bunuri și avantaje (...) [și] susținând că are influență (...), 

[reclamantul] a pretins și a primit de la I.Ș., personal și prin mijlocitor, bani, servicii și 

alte bunuri sau avantaje în sumă totală de peste 190 de milioane de dolari SUA.  

Respectivele bunuri și foloase au fost pretinse și primite de către [reclamant] pentru 

a determina persoanele publice și cu demnitate publică (...) să adopte acte normative și 

decizii (...) [care să permită] preluarea controlului asupra consiliului de administrare al 

băncii E. de către I.Ș. 

(...)” 

Aceste remarci au fost pe larg răspândite în mass-media.  

9.  Răspunzând la întrebările adresate de către deputați, Procurorul 

General ulterior a precizat: 
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„Procurorii nu sunt instanță de judecată. Noi nu dăm verdicte, noi nu condamnăm pe 

nimeni. Pentru asta există judecători. Noi respectăm prezumția de nevinovăție a 

fiecărui cetățean și dacă venim să cerem ridicarea imunității, o facem pentru a putea 

continua ancheta, nu pentru că am demonstrat deja vinovăția. Vinovăția sau 

nevinovăția persoanei se dovedește în fața instanței de judecată.” 

10.  În timpul aceleiași ședințe, Președintele Parlamentului a mai adăugat 

următoarele:  

„(...) aș vrea să vă readuc aminte că astăzi (...) discutăm despre ridicarea imunității și 

acest plen nu se expune, așa cum a fost remarcat, în privința vinovăției unei persoane, 

doar despre ridicarea imunității este vorba. (...)” 

11.  În aceeași zi, deputații au decis să ridice imunitatea reclamantului și, 

drept urmare, el a fost reținut.  

12.  Ulterior, judecătorii au plasat reclamantul în arest preventiv. 

13.  Printr-o hotărâre din 17 noiembrie 2015, Curtea Constituțională a 

respins ca nefondată sesizarea unui grup de deputați, prin care se invoca 

faptul că hotărârea Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității 

reclamantului încălca prezumția de nevinovăție a acestuia. Înalta Curte a 

notat, inter alia, următoarele:  

„(...) cererea [Procurorului General] conține minimul necesar pentru informarea 

deputaților și nu conduce la substituirea de către Parlament în atributele specifice 

puterii judecătorești, astfel că nu se poate susține încălcarea prezumției nevinovăției.” 

14.  La 27 iunie 2016 Judecătoria Buiucani (Chișinău) a condamnat 

reclamantul la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de 

influență. În același timp, ea a decis să prelungească arestul preventiv al 

reclamantului până la intrarea în vigoare a sentinței pronunțate. În acest 

sens, instanța a notat, în special, următoarele: 

„Din considerentul că instanța a stabilit (...) o pedeapsă privativă de libertate, 

instanța [va] menține în privința [reclamantului] măsura arestării preventive, deoarece, 

în condițiile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, [măsurile preventive] pot 

fi aplicate și pentru asigurarea executării sentinței.” 

15.  Reclamantul a contestat cu apel. El nu a depus niciun recurs specific 

prin care o instanță să se pronunțe cu privire la legalitatea arestării sale 

preventive în urma condamnării.  

16.  Printr-o decizie din 11 noiembrie 2016, Curtea de Apel Chișinău a 

confirmat vinovăția reclamantului și pedeapsa stabilită de către instanța de 

fond. Ea a notat, inter alia, că perioada de arestare preventivă a 

reclamantului, între 15 octombrie 2015 și 11 noiembrie 2016, făcea parte 

integrantă din pedeapsa aplicată.  

17.  În urma recursului reclamantului, la 22 februarie 2017 Curtea 

Supremă de Justiție a menținut deciziile instanțelor inferioare.  
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CADRUL JURIDIC ȘI PRACTICA NAȚIONALĂ 

RELEVANTĂ 

18.  Articolul 186 din Codul de procedură penală („CPP”) stabilește 

termenele și procedura aplicabilă pentru plasarea și menținerea persoanei în 

arest preventiv. Alineatul 11 din articolul respectiv, în redacția în vigoare 

până la 29 iulie 2016, prevedea că normele stabilite la alineatele precedente 

se aplicau, în mod corespunzător, la examinarea cauzei penale în apel.  

19.  Printr-o hotărâre din 23 februarie 2016, Curtea Constituțională a 

declarat că prevederile articolului 186 din CPP, în partea care permitea 

arestarea preventivă peste termenul de douăsprezece luni, erau 

neconstituționale. În hotărârea sa, Înalta Curte a precizat, citând 

jurisprudența Curții, că arestul preventiv înceta în momentul pronunțării 

unei sentințe de condamnare de către instanța de fond. Cu referire la 

alineatul 11 din articolul respectiv, care nu făcuse obiectul controlului 

constituționalității, Curtea Constituțională a relevat următoarele:   

„28.  (...) Curtea observă că alineatul (11) al articolului 186 din Codul de procedură 

penală este o normă de trimitere la [prevederile] contestate. (...) Mai mult, la 

examinarea cauzei în apel, persoana este deținută în condițiile admise de Articolul 5 § 

1 (a) din Convenția Europeană [a Drepturilor Omului], având la bază condamnarea 

pronunțată de către un tribunal competent. Așadar, nu este necesară prelungirea 

arestării atât timp cât sentința de condamnare la privațiune de libertate nu este anulată 

de către instanța de apel.” 

20.  Prin Legea nr. 100 din 26 mai 2016, care a intrat în vigoare la 29 

iulie 2016 („Legea nr. 100”), Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o 

nouă redacție a articolului 186 din CPP, care reglementa doar procedura de 

plasare și de prelungire a arestului preventiv până la condamnarea de către 

instanța de fond.  

21.  Celelalte prevederi relevante cauzei din CPP stabilesc următoarele:  

Articolul 176 

„1.  Măsurile preventive (...) pot fi [de asemenea] aplicate de către instanță pentru 

asigurarea executării sentinței.  

(...)” 

Articolul 395 

„1.  În dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate:  

(...) 

5)  (...) măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni 

[executorie]; 

(...)” 
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Articolul 466 

„(...) 

3.  Hotărârile instanței de apel [devin executorii] la data pronunțării deciziei în apel. 

(...)” 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA DISJUNGEREA CERERII 

22.  Curtea notează că, în decizia sa parțială din 19 martie 2019, ea a 

conexat prezenta cauză la alte patru cereri, în scopul examinării plângerilor 

formulate în baza Articolului 3 din Convenție, referitoare la condițiile de 

detenție (Filat și alții v. Republica Moldova (dec.) [comitet], nr. 11657/16 și 

alte 4 cereri, 19 martie 2019). Totuși, având în vedere natura 

circumstanțelor și a chestiunilor de fond care rămân a fi examinate în 

prezenta cauză, Curtea consideră oportun să o disjungă.  

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 

DIN CONVENȚIE 

23.  Invocând Articolul 5 § 4 din Convenție, reclamantul se plânge de 

faptul că în legislația națională lipsește un recurs prin care să fie verificată 

legalitatea arestului său preventiv, prelungit în urma condamnării sale de 

către instanța de fond. Prevederea respectivă are următorul conținut:  

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

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

în privința legalității detenției sale și să dispună eliberarea sa dacă detenția este 

ilegală.” 

Cu referire la admisibilitate 

24.  Reclamantul susține că, în baza legislației naționale, lipsirea lui de 

libertate în urma condamnării sale de către instanța de fond și înainte ca 

respectiva condamnare să fie menținută în apel echivala cu arest preventiv. 

De asemenea, el subliniază că apelul pe care l-a depus împotriva sentinței 

instanței de fond avea efect suspensiv în privința executării, în special cu 

referire la pedeapsa cu închisoarea care îi fusese aplicată. Reclamantul 

susține că, în aceste condiții, el ar fi trebuit să beneficieze, în cadrul 

procedurii de apel, de garanțiile oferite de Articolul 5 § 4 din Convenție. În 

acest sens, el argumentează că, din cauza intrării în vigoare la 29 iulie 2016 

a Legii nr. 100, el nu mai avea la dispoziție un remediu național susceptibil 

să permită unei instanțe să se pronunțe în privința legalității detenției sale în 

această perioadă.  
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25.  Guvernul admite că, în sentința sa de condamnare din 27 iunie 2016, 

instanța de fond a prelungit măsura preventivă de arest în privința 

reclamantului până la intrarea în vigoare a hotărârii, pentru a garanta 

executarea pedepsei stabilite cu închisoarea. Totuși, el susține că detenția 

reclamantului după această dată nu mai intra în domeniul de aplicare al 

Articolului 5 § 1 (c) din Convenție, ci al Articolului 5 § 1 (a) din Convenție. 

Guvernul face referire, inter alia, la cauza Savca v. Republica Moldova (nr. 

17963/08, § 41, 15 martie 2016), în care Curtea a stabilit că arestul 

preventiv al reclamantului în cauza respectivă a încetat în momentul în care 

a fost recunoscut vinovat și condamnat de către instanța de fond. El a 

subliniat că aceeași abordare a fost adoptată și de către Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova (paragraful 19 supra). De asemenea, 

el susține că, în prezenta cauză, detenția contestată s-a bazat pe prevederile 

articolului 176 § 1 din CPP, și că dispozițiile articolului 186 din CPP nu mai 

erau aplicabile în urma condamnării reclamantului de către instanța de fond. 

El argumentează că, de fapt, controlul judiciar în privința detenției 

reclamantului, garantat de Articolul 5 § 4 din Convenție, era incorporat în 

sentința de condamnare. În continuare, el reamintește că garanțiile 

Articolului 5 § 4 din Convenție nu sunt, în principiu, aplicabile atunci când 

detenția intră în domeniul Articolului 5 § 1 (a) din Convenție și 

argumentează că excepțiile de la regula respectivă nu sunt aplicabile 

prezentei cauze. În special, el consideră că prezenta cauză trebuie delimitată 

de cauza Stollenwerk v. Germania (nr. 8844/12, 7 septembrie 2017), 

argumentând că, spre deosebire de cauza germană, o persoană deținută în 

urma condamnării de către instanța de fond nu mai poate fi considerată, în 

baza legislației moldovenești, ca fiind plasată în arest preventiv.   

26.  În mod alternativ, Guvernul susține că, prin depunerea apelului său 

împotriva condamnării de către instanța de fond, reclamantul a contestat și 

detenția sa continuă în timpul procedurii de apel. El susține că, la 

examinarea apelului, instanța de apel a efectuat, de asemenea, un control al 

legalității detenției contestate. În plus, el invocă faptul că reclamantul ar fi 

putut solicita anularea sau înlocuirea măsurii preventive aplicate în privința 

sa în cadrul procedurii de apel.  

27.  Pentru a purcede la analiza sa în baza Articolului 5 § 4 din 

Convenție, Curtea consideră necesar să precizeze, în primul rând, care 

dintre motivele enumerate la alineatele (a)-(f) ale Articolului 5 § 1 din 

Convenție au reglementat detenția reclamantului în timpul procedurii de 

apel. 

28.  În acest sens, ea reamintește că Articolul 5 § 1 (a) din Convenție 

permite ca o persoană „să fie deținută legal pe baza condamnării pronunțate 

de către un tribunal competent” și că, prin „condamnare” în sensul 

Articolului 5 § 1 (a), cu referire la textul în limba franceză, se are în vedere 

atât o declarație de vinovăție în urma stabilirii legale a unei infracțiuni, cât 

și aplicarea unei pedepse sau a unei alte măsuri privative de libertate (Del 
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Río Prada v. Spania [MC], nr. 42750/09, § 123, CEDO 2013). De 

asemenea, ea reamintește principiile sale generale rezumate în cauza Ruslan 

Yakovenko v. Ucraina (nr. 5425/11, §§ 46, 47 și 51, CEDO 2015). 

29.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea observă că 

părțile par să fie în dezacord în legătură cu faptul dacă detenția 

reclamantului în timpul procedurii de apel constituia sau nu arest preventiv 

în conformitate cu legislația națională. Ea notează că, în mod cert, Curtea 

Constituțională a stabilit în hotărârea sa din 23 februarie 2016, id est înainte 

de lipsirea de libertate a reclamantului, că arestarea preventivă înceta în 

momentul condamnării persoanei de către instanța de fond (paragraful 19 

supra). Totuși, ea constată că instanțele naționale, care sunt, în principiu, 

mai bine plasate decât Curtea să interpreteze și să aplice legislația națională, 

au considerat în mod inechivoc că lipsirea de libertate a reclamantului în 

timpul procedurii de apel constituia o măsură preventivă (paragrafele 14 și 

16 supra). 

30.  În acest sens, Curtea observă că, în conformitate cu jurisprudența sa, 

detenția respectivă a reclamantului a căzut sub incidența Articolului 5 § 1 

(a) din Convenție, deoarece era similară cu o altă măsură privativă de 

libertate aplicată în urma condamnării de către o instanță competentă (a se 

compara cu Ruslan Yakovenko, pre-citată, § 51). În continuare, ea notează 

că decizia instanței de fond de a baza detenția respectivă pe articolul 176 din 

CPP nu pare să fie arbitrară, iar alte întrebări referitoare la legalitatea 

detenției reclamantului în baza Articolului 5 § 1 (a) din Convenție nu apar. 

31.  Astfel, Curtea reamintește că, potrivit jurisprudenței sale bine-

stabilite, în cazul detenției care urmează după o „condamnare pronunțată de 

către un tribunal competent” în sensul Articolului 5 § 1 (a) din Convenție, 

controlul impus de Articolul 5 § 4 din Convenție este incorporat în hotărâre, 

iar cea din urmă prevedere nu impune un control separat al legalității 

detenției (a se vedea, printre multe altele, De Wilde, Ooms și Versyp v. 

Belgia, 18 iunie 1971, § 76, Seria A nr. 12, Etute v. Luxemburg, nr. 

18233/16, § 25, 30 ianuarie 2018, și D.C. v. Belgia, nr. 82087/17, § 121, 30 

martie 2021). Ea face referire, de asemenea, la excepțiile de la această 

regulă, în modul prevăzut în cauza Stollenwerk (pre-citată, § 36). 

32.  În prezenta cauză, Curtea notează că, după condamnarea 

reclamantului de către instanța de fond la 27 iunie 2016, vechea redacție a 

alineatului 11 al articolului 186 din CPP s-a aflat încă în vigoare timp de o 

lună (paragraful 18 supra). Prevederea respectivă – care lărgea domeniul de 

aplicare al procedurii de menținere în arest preventiv la faza de examinare a 

apelului într-o cauză penală – nu a fost, totuși, aplicată în prezenta cauză. În 

acest sens, Curtea acordă o atenție deosebită faptului că articolul 186 

alineatul (11) din CPP era o normă de trimitere la prevederile care fuseseră 

parțial invalidate de către Curtea Constituțională la 23 februarie 2016 și, în 

primul rând, că Înalta Curte menționase, cu referire la dispoziția respectivă, 

că nu mai era necesar să fie prelungit arestul preventiv în cadrul apelului 



HOTĂRÂREA FILAT v. REPUBLICA MOLDOVA  

8 

(paragraful 19 supra). Prin urmare, Curtea notează că prevederea disputată 

pare să fi fost anulată prin hotărârea respectivă a Curții Constituționale și, în 

plus, observă că elementele de care dispune nu indică existența unei 

jurisprudențe naționale care să demonstreze contrariul. În aceste condiții, ea 

consideră că neaplicarea în prezenta cauză a articolului 186 alineatul 11 din 

CPP, în redacția sa anterioară, nu pare să fi fost afectată de arbitrariu sau în 

mod vădit nerațională. În continuare, Curtea reține că reclamantul nu a 

depus niciun recurs specific prin care să fi fost verificată legalitatea 

arestului său preventiv în perioada în care vechea redacție a articolului 

respectiv era încă în vigoare. În plus, ea nu este în măsură să concluzioneze 

că judecătorii fuseseră obligați să efectueze din oficiu un astfel de control, 

în baza vreunei prevederi din CPP.   

33.  Cu referire la intrarea în vigoare a noii redacții a articolului 186 din 

CPP în timpul detenției contestate (paragraful 20 supra), nu este de 

competența Curții să pună la îndoială opțiunea respectivă a legiuitorului 

moldovean, în măsura în care Articolul 5 § 4 din Convenție nu impune nicio 

restricție în privința libertății Statelor contractante de a decide să introducă 

sau nu garanții suplimentare celor prevăzute de dispoziția respectivă.  

34.  Astfel, Curtea constată că legislația națională, în modul interpretat și 

aplicat de către judecătorii naționali, nu i-au mai oferit reclamantului, la 

momentul evenimentelor, aceleași drepturi procedurale ca și persoanelor 

plasate în arest preventiv înainte de a fi condamnate de către instanța de 

fond. În mod similar, ea notează că, chiar dacă detenția reclamantului în 

cadrul procedurii de apel ar fi fost considerată o măsură preventivă, 

legislația națională nu mai prevedea în acel moment o procedură specifică 

care să depășească exigențele Articolului 5 § 4 din Convenție. Prin urmare 

și în conformitate cu jurisprudența sa constantă la acest subiect (paragraful 

31 supra), ea consideră că garanțiile acordate prin această dispoziție nu pot 

fi aplicate în privința detenției reclamantului în cadrul procedurii de apel (a 

se compara cu Kasilov v. Rusia, nr. 2599/18, § 37, 6 iulie 2021). 

35.  Curtea consideră că această concluzie face inutilă examinarea 

celorlalte argumente invocate de către părți.  

36.  În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că această plângere este 

în mod vădit nefondată și că trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 

§§ 3 a) și 4 din Convenție.  

III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 2 

DIN CONVENȚIE 

37.  Invocând Articolul 6 § 2 din Convenție, reclamantul se plânge de 

încălcarea prezumției sale de nevinovăție, din cauza declarațiilor făcute de 

către reprezentanții Statului în timpul ședinței Parlamentului din 15 

octombrie 2015. În observațiile sale din 6 ianuarie 2021, el se plânge, de 

asemenea, de încălcarea dispoziției respective, deoarece ridicarea imunității 
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sale parlamentare nu ar fi avut loc în conformitate cu legislația. Articolul 6 § 

2 din Convenție stabilește următoarele:  

„(...) 

2.  Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce 

vinovăția sa va fi legal stabilită. 

(...)” 

A. Cu privire la admisibilitate 

38.  De la bun început, Curtea consideră că plângerea reclamantului în 

baza Articolului 6 § 2 din Convenție, referitoare la pretinsa nerespectare a 

procedurii de ridicare a imunității parlamentare, este nouă și distinctă de cea 

invocată în baza aceluiași Articol în cererea inițială. Ea notează că 

procedura națională s-a finalizat la 15 octombrie 2015, iar această nouă 

plângere, invocată în observațiile reclamantului din 6 ianuarie 2021, a fost 

depusă cu depășirea termenului de șase luni din cea dintâi dată.   

39.  Curtea reiterează că regula termenului de șase luni, stabilită la 

Articolul 35 § 1 din Convenție, este o normă de ordine publică, pe care 

Curtea trebuie să o aplice din oficiu (a se vedea, printre multe altele, 

Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 72508/13, § 247, 28 noiembrie 2017). 

40.  Rezultă că plângerea formulată de către reclamant în baza 

Articolului 6 § 2 din Convenție, în partea referitoare la pretinsa nerespectare 

a procedurii de ridicare a imunității parlamentare, este inadmisibilă din 

motivul nerespectării termenului de șase luni și, astfel, trebuie respinsă în 

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

41.  Constatând că restul plângerii respective nu este în mod vădit 

nefondat sau inadmisibil pentru oricare alte motive enumerate la Articolul 

35 din Convenție, Curtea îl declară admisibil.  

B. Cu privire la fond 

42.  Potrivit reclamantului, comentariile făcute de către Procurorul 

General și de către Președintele Parlamentului în cadrul ședinței publice a 

Parlamentului din 15 octombrie 2015 au constituit declarații privind 

vinovăția sa. El se plânge, în special, de folosirea expresiilor „a extorcat și a 

primit de la I.Ș. (...) peste 60 de milioane de dolari” și „a pretins și a primit 

de la I.Ș. (...) peste 190 de milioane de dolari SUA”. El susține, de 

asemenea, că Procurorul General și Președintele Parlamentului au menționat 

implicarea sa în frauda bancară, în timp ce procedura de ridicare a imunității 

sale se referea doar la acuzații de corupție și trafic de influență. El 

accentuează că ședința era transmisă în direct la câteva canale de televiziune 

și că declarațiile respective au fost comentate și interpretate pe larg de către 

mass-media. El susține că acest fapt a încurajat publicul general să creadă că 
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el era vinovat de comiterea pretinselor infracțiuni, ceea ce a prejudiciat 

aprecierea circumstanțelor de către autoritatea judiciară competentă.  

43.  Guvernul susține că declarațiile contestate ar trebui interpretate ca 

fiind explicații adresate deputaților și publicului general, referitoare la 

necesitatea pornirii urmăririi penale împotriva reclamantului. El susține că 

Procurorul General și Președintele Parlamentului au folosit termeni neutri, 

și că ei nu afirmaseră că reclamantul ar fi fost vinovat de comiterea 

infracțiunilor de care era acuzat, ci ambii insistaseră în mod repetat pe faptul 

că vinovăția reclamantului trebuia să fie stabilită de către judecători. 

44.  Curtea va examina prezenta plângere în lumina principiilor generale 

pertinente prezentei cauze, în modul reamintit, spre exemplu, în cauza  

Maksim Savov v. Bulgaria (nr. 28143/10, §§ 69-70, 13 octombrie 2020). 

45.  Revenind la prezenta cauză, Curtea reține că declarațiile contestate 

au fost făcute în contextul procedurii în fața Parlamentului Republicii 

Moldova, care a fost chemat să decidă dacă probele colectate de către 

procuratură permiteau ridicarea imunității parlamentare a reclamantului.  

46.  În primul rând, cu referire la declarațiile orale făcute de către 

Procurorul General în cadrul ședinței respective (paragraful 7 supra), Curtea 

consideră că afirmația care se referă, în special, la existența în privința 

reclamantului a „probelor concludente vizând implicarea în fraudele de la 

banca E.” ar putea ridica unele îngrijorări. Cu toate acestea, ea admite că 

respectiva declarație poate fi înțeleasă ca o modalitate simplă, pentru 

Procurorul General, de a indica faptul că dosarul conține probe suficiente 

pentru a aduce reclamantul în fața justiției și, astfel, pentru a justifica 

cererea sa către Parlament privind încuviințarea ridicării imunității (a se 

compara cu Daktaras v. Lituania, nr. 42095/98, § 44, CEDO 2000-X, și 

Butkevičius v. Lituania, nr. 48297/99, § 52, CEDO 2002-II (extrase)). 

47.  În același timp, Curtea nu consideră că folosirea de către înaltul 

oficial a expresiilor „fraudele bancare” și „fraudele de la banca E.” a fost 

problematică în prezenta cauză, în măsura în care acuzațiile de corupție și 

trafic de influență, aduse reclamantului, erau parțial legate de pretinsa 

preluare neregulată a băncii E. de către I.Ș. (paragraful 8 supra, in fine). În 

plus, Curtea nu poate ignora declarația Procurorului General, făcută în 

același moment, potrivit căreia era de competența instanțelor să se pronunțe 

în privința vinovăției reclamantului (paragraful 9 supra). Astfel, având în 

vedere contextul acestora și ansamblul comentariilor Procurorului General 

de la ședința Parlamentului, ea nu consideră că ele au urmărit scopul sau 

rezultatul de a pune la îndoială prezumția de nevinovăție a reclamantului.  

48.  Cu referire la citirea de către Președintele Parlamentului a cererii 

scrise a Procurorului General, Curtea observă, în special, că au fost folosite 

următoarele expresii: „[reclamantul] a extorcat și a primit de la I.Ș. (...) 

peste 60 de milioane de dolari” și „urmărind scopul primirii ilegale a 

banilor, a serviciilor, a altor bunuri și avantaje (...), [reclamantul] a pretins și 
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a primit de la I.Ș. (...) peste 190 de milioane de dolari SUA” (paragraful 8 

supra). 

49.  Curtea notează că respectivele expresii nu erau propriile cuvinte ale 

Președintelui Parlamentului, ci figurau în cererea scrisă a Procurorului 

General. Curtea consideră că ele nu pot fi disociate de celelalte declarații ale 

ultimului, care trebuie examinate în ansamblu. Totuși, ea acordă o atenție 

deosebită faptului că Procurorul General și, în plus, Președintele 

Parlamentului au reamintit mai târziu în cadrul ședinței că subiectul 

discuției se referea la ridicarea imunității, și la nu la vinovăția reclamantului 

(paragrafele 9-10 supra). Ținând cont și de contextul cauzei, ea consideră că 

aceste reamintiri erau în măsură să elimine orice eventuale dubii referitoare 

la însemnătatea reală a expresiilor contestate, menționate în paragraful 

precedent.   

50.  Curtea consideră că acestea nu aveau scopul de a confirma vinovăția 

reclamantului, ci de a sprijini teza susținută de către Procurorul General, 

potrivit căreia probele colectate în cadrul investigației justificau ridicarea 

imunității reclamantului (a se compara cu Daktaras, pre-citată, § 44 și, în 

contextul procedurilor ulterioare unei achitări, Müller v. Germania, nr. 

54963/08, §§ 51-52, 27 martie 2014, și N.A. v. Norvegia, nr. 27473/11, § 48, 

18 decembrie 2014). Această opinie este susținută și de concluzia la care a 

ajuns Curtea Constituțională în hotărârea sa din 17 noiembrie 2015 

(paragraful 13 supra), precizându-se, însă, că controlul efectuat de către 

Înalta Curte nu s-a referit în mod expres la pasajele contestate care fac 

obiectul prezentei plângeri.  

51.  În lumina celor de mai sus, Curtea estimează, astfel, că nici 

remarcile Procurorului General făcute în timpul ședinței Parlamentului din 

15 octombrie 2015, nici argumentele incluse în cererea sa scrisă, citite în 

timpul ședinței respective de către Președintele Parlamentului, nu au 

încălcat dreptul reclamantului de a fi prezumat nevinovat până la proba 

contrară. Prin urmare, nu a existat o încălcare a Articolului 6 § 2 din 

Convenție.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Disjunge cererea de celelalte patru cereri la care a fost conexată la 19 

martie 2019; 

2. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 6 § 2 din Convenție, în 

partea referitoare la declarațiile reprezentanților Statului în timpul 

ședinței Parlamentului din 15 octombrie 2015, iar restul cererii 

inadmisibil; 

3. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 2 din Convenție. 
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Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 7 decembrie 2021, 

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier adjunct Președinte 


