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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 56012/14 

Vitalie BURLACU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 11 

ianuarie 2022 într-un Comitet alcătuit din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 56012/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 25 

iulie 2014 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Vitalie Burlacu („reclamantul”), care s-a născut în anul 1979 

și locuiește în Chișinău, și care a fost reprezentat în fața Curții de către dl V. 

Țurcan, avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților; 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

OBIECTUL CAUZEI 

Cauza se referă la arestul preventiv al reclamantului în perioada 7 martie 

2014 – 11 februarie 2015, urmat de arestul său la domiciliu între 11 

februarie și 20 martie 2015. Privarea de libertate a fost prelungită în fiecare 

lună, principalul motiv de prelungire fiind riscul de eschivare a 

reclamantului. 
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După eliberarea sa la 20 martie 2015, fiind citat de către instanța de 

judecată, reclamantul a eșuat să se prezinte în ședință. Astfel, el a fost 

anunțat în căutare și, în final, condamnat in absentia. 

APRECIEREA CURȚII 

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 5 § 3 din 

Convenție, invocând că aplicarea și prelungirea privării sale de libertate nu 

fuseseră bazate pe motive relevante și suficiente. Potrivit lui, motivele 

oferite de către instanțele de judecată erau stereotipe. 

Guvernul a contestat, susținând că riscul eschivării reclamantului, 

invocat de către instanțele de judecată, era justificat în circumstanțele 

prezentei cauze. 

Curtea face referire la principiile generale stabilite în jurisprudența sa cu 

privire la Articolul 5 § 3 din Convenție, în special referitoare la necesitatea 

existenței unor motive relevante și suficiente pentru privarea de libertate a 

unei persoane (a se vedea, printre altele, Buzadji v. Republica Moldova 

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

În prezenta cauză, în momentul dispunerii și al prelungirii detenției 

reclamantului, instanțele naționale au considerat că, având în vedere 

circumstanțele cauzei, el ar putea să se eschiveze. Examinând materialele 

dosarului, Curtea nu consideră că motivele pe care s-au bazat instanțele 

naționale sunt insuficiente sau irelevante. În orice caz, Curtea nu poate decât 

să constate că teama instanțelor naționale cu privire la riscul eschivării 

reclamantului pare să fi fost bine justificată, deoarece după eliberarea sa, 

reclamantul, într-adevăr, s-a eschivat. 

Rezultă că această cerere trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 

§ 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 3 februarie 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 


