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În cauza Gilanov v. Republic Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Paul Lemmens, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Carlo Ranzoni, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 44719/10) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 30 

iulie 2010 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

georgian, dl Michael Gilanov („reclamantul”); 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile depuse de către părți și răspunsurile la întrebările adiționale; 

faptul că Guvernul georgian nu și-a exprimat intenția de a interveni în 

prezenta cauză (Articolul 36 § 1 din Convenție și Articolul 44 § 1 (a) din 

Regulamentul Curții); 

Deliberând în secret la 5 iulie 2022,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la detenția reclamantului într-o țară străină, în 

baza unui mandat de arestare presupus expirat emis de către o instanță din 

Republica Moldova, precum și la reprezentarea insuficientă a reclamantului  

în cadrul procedurilor naționale. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1959 și, conform ultimelor informații 

prezentate de către părți, se află în prezent sub măsura preventivă de control 

judiciar în Chișinău. Reclamantul, căruia i s-a acordat asistență juridică, a fost 

reprezentat de către dl I. Rotaru, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol. 

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

rezumate după cum urmează. 

5.  Reclamantul este un cetățean georgian care, în timpul evenimentelor, a 

fost arestat preventiv în Belarus și, ulterior, în Republica Moldova. 
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A. Contextul cauzei 

6.  În anul 2000, reclamantul a ajuns în Republica Moldova și a obținut un 

permis de ședere temporar, care a fost reînnoit la fiecare trei luni, iar ulterior, 

o dată pe an. În momentul în care reclamantul a intrat pe teritoriul Republicii 

Moldova, în documentele relevante el a prezentat adresa reședinței sale 

permanente din Tbilisi, Georgia. 

7.  Pe perioada șederii în Republica Moldova, reclamantul a deschis o 

fundație de schimb cultural cu Coreea de Nord. Potrivit reclamantului, în anul 

2006 el s-a retras din fundație și a părăsit oficial Republica Moldova, 

călătorind în Coreea de Nord și apoi în Georgia. În timpul aflării sale în 

străinătate, reclamantul a continuat să plătească facturile pentru apartamentul 

său din Tbilisi și a aranjat ca toată corespondența sosită acolo să îi fie trimisă. 

Guvernul a confirmat că în anul 2006 reclamantul a părăsit oficial Republica 

Moldova. La o dată necunoscută, el a intrat în Belarus. 

B. Urmărirea penală în privința reclamantului și arestul său 

8.  La 17 aprilie 2007 a fost inițiată o urmărire penală cu privire la o 

presupusă escrocherie comisă de către reclamant și alte persoane din cadrul 

fundației moldo-coreene, în perioada 2006-2007. 

9.  La 1 octombrie 2007 Judecătoria Buiucani a examinat demersul 

procurorului și a dispus arestul preventiv în privința reclamantului pentru 30 

de zile, în special din cauza că se eschiva de la urmărirea penală. Instanța a 

numit un avocat garantat de stat pentru a-l reprezenta pe reclamant. Avocatul 

a solicitat instanței să respingă demersul procurorului, deoarece lipseau probe 

care ar demonstra că reclamantul fusese informat despre cauza penală 

deschisă împotriva sa. 

Instanța a constatat următoarele: 

„Procesul penal a fost inițiat în conformitate cu legislația. Procurorul a prezentat probe 

care demonstrează existența unei bănuieli rezonabile că [învinuitul] ar fi săvârșit 

infracțiunea, care este considerată a fi una deosebit de gravă pentru care legea prevede 

pedeapsa cu închisoare mai mare de doi ani. Izolarea învinuitului de societate este 

necesară, deoarece el s-a ascuns de organul de urmărire penală, iar locul aflării lui nu 

este cunoscut, în pofida tuturor măsurilor luate de către procuratură. Instanța ține cont 

de gravitatea infracțiunii și de necesitatea protejării ordinii publice, precum și de 

personalitatea învinuitului, care s-a eschivat de la investigație și, astfel, a împiedicat 

desfășurarea normală a procesului penal”. 

10.  În încheierea sa din 1 octombrie 2007, instanța a dispus detenția 

reclamantului pentru o perioadă de 30 zile, menționând că termenul începea 

să curgă din momentul reținerii sale. Mandatul de arestare eliberat în aceeași 

zi repeta formularea respectivă. 

11.  În baza încheierii din 1 octombrie 2007, la 9 mai 2010 reclamantul a 

fost arestat preventiv de către autoritățile din Belarus, la cererea autorităților 

din Moldova. Potrivit deciziei șefului Secției de poliție (РУВД) din regiunea 
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Minsk din aceeași zi, reclamantul a fost dat în căutare de către Judecătoria 

Buiucani din Republica Moldova, care a aplicat în privința lui măsura de arest 

preventiv în baza mandatului de arest din 1 octombrie 2007. 

12.  La 4 iunie 2010 Procuratura Generală a Republicii Moldova a trimis 

autorităților din Belarus o cerere oficială de extrădare. La 5 iulie 2010 

Procuratura Generală a Republicii Moldova a răspuns la întrebările adresate 

de către autoritățile din Belarus, informându-le în mod detaliat despre 

infracțiunea de care era acuzat reclamantul și despre modificarea legislației 

naționale (înlocuirea infracțiunii prevăzute la art. 195 alin. (2) din Codul 

penal cu aceeași infracțiune la art. 190 alin. (5) din același cod, a se vedea 

paragrafele 27 și 28 de mai jos), prezentând textul dispoziției, prin care se 

declara că reclamantul nu va fi extrădat sau deportat în altă țară sau judecat 

pentru alte infracțiuni decât cea menționată în cerere, în lipsa acordului oficial 

al autorităților din Belarus. De asemenea, răspunzând la o întrebare adresată 

de către autoritățile din Belarus cu privire la prelungirea perioadei de arest a 

reclamantului, procuratura a precizat că mandatul de arest din 1 octombrie 

2007 producea efecte doar pe teritoriul Republicii Moldova și că perioada 

menționată de 30 zile începea să fie calculată de la data extrădării 

reclamantului în Republica Moldova. În continuare, s-a menționat că, în 

așteptarea extrădării, în conformitate cu Articolele 58, 60 și 61 din Convenția 

Comunității Statelor Independente cu privire la asistența juridică și 

raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (Minsk, 22 ianuarie 

1993, a se vedea paragraful 32 de mai jos), orice prelungire a detenției 

reclamantului în Belarus ar trebui făcută în conformitate cu legea țării 

respective. Reclamantul a fost deținut în Belarus până la 10 decembrie 2010, 

atunci când a fost extrădat în Republica Moldova.  

C. Procedurile la nivel național 

13.  La 11 iunie 2010 reclamantul l-a angajat pe dl Zadoinov să-l 

reprezinte în procedurile din Republica Moldova. La 14 iunie 2010 avocatul 

a cerut procuraturii să-i furnizeze o copie a materialului care a stat la baza 

arestării clientului său. 

14.  La 21 iunie 2010 avocatul a contestat la Curtea de Apel Chişinău 

încheierea din 1 octombrie 2007. El a susţinut că procurorul nu demonstrase 

că reclamantul fusese informat despre urmărirea penală în privinţa sa. 

Încheierea instanței nu era motivată suficient, deoarece instanța nu s-a referit 

la nicio probă concretă care să susțină constatările cu privire la detenția 

reclamantului. Mai mult, la 9 iunie 2010 expirase termenul de 30 de zile în 

care mandatul de arestare preventivă al Judecătoriei Buiucani, emis în 

privința reclamantului, era valabil, astfel încât din acel moment detenția sa 

era ilegală. În final, încheierea instanței și mandatul de arest al reclamantului 

s-au referit la infracțiunea presupus săvârșită de către reclamant prevăzută de 

art. 195 din Codul penal. Totuși, această dispoziție fusese abrogată prin Legea 
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nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008. Acest lucru confirma din nou afirmația 

reclamantului, că reținerea și detenția sa erau ilegale. 

15.  Curtea de Apel Chișinău a stabilit ședința de examinare a recursului 

reclamantului la 24 iunie 2010, ora 10.00. Potrivit reclamantului, avocatul său 

a fost prezent în sala de ședințe de la ora 9.30 și a așteptat toată ziua 

examinarea cauzei sale, deoarece multe alte cauze fuseseră stabilite în același 

timp.  

16. Potrivit Guvernului, deoarece instanța nu a putut examina recursul din 

cauza lipsei avocatului reclamantului, ea a amânat ședința pentru 9 iulie 2010 

și a dispus ca interesele reclamantului să fie reprezentate de către un avocat 

numit din oficiu. Potrivit reclamantului, nici el, nici avocatul său nu au fost 

informați cu privire la o astfel de decizie. Părțile nu au prezentat Curții o copie 

a acestei decizii. 

17.   La 29 iunie 2010 avocatul reclamantului a informat președintele 

Curții de Apel Chișinău că văzuse peste cincizeci de persoane în și lângă sala 

de ședințe nr. 2 a acestei instanțe la 24 iunie 2010, atunci când încercase să 

participe la ședință. El a solicitat să fie informat despre numărul de cauze 

stabilite în acea sală de ședințe la 24 iunie 2010 și motivul pentru care nu 

fuseseră afișate public informațiile cu privire la orarul examinării cauzelor. 

18.  La 2 iulie 2010 președintele Curții de Apel Chișinău l-a informat pe 

avocatul reclamantului că 74 de cauze fuseseră examinate la 24 iunie 2010 și 

că lista cauzelor putea fi consultată pe site-ul instanței, precum și pe panoul 

electronic din holul instanței de apel.  

19.  La 8 iulie 2010 avocatul reclamantului a solicitat de la Curtea de Apel 

Chișinău informații cu privire la examinarea recursului clientului său, după 

ce informase instanța despre situația din 24 iunie 2010. La 26 iulie 2010 el a 

informat și Consiliul Superior al Magistraturii despre situația creată. 

20. La 9 iulie 2010 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 

reclamantului, ca fiind nefondat. Instanța a menționat că recursul fusese 

depus de către avocatul reclamantului și, în continuare, a luat act de 

participarea la ședință a unui avocat desemnat din oficiu. În decizie nu a fost 

oferită nicio explicație cu privire la înlocuirea avocatului reclamantului. 

Instanța a invocat, în esență, aceleași motive pentru detenția reclamantului, 

ca cele menționate în încheierea din 1 octombrie 2007. Ea a respins 

argumentele invocate de către avocatul reclamantului, menționând că „nu 

[aveau] niciun temei de fapt și de drept”, fără a oferi alte detalii. Ea a menținut 

încheierea instanței inferioare, prin care s-a dispus detenția reclamantului 

pentru 30 de zile, fără a prelungi termenul de arest.  
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D. Evenimentele ulterioare extrădării reclamantului în Republica 

Moldova 

21.  La 10 decembrie 2010 reclamantul a fost extrădat în Republica 

Moldova, iar la 13 decembrie 2010 a fost adus la Judecătoria Buiucani, unde 

a fost informat oficial despre învinuirile aduse și despre mandatul de arest din 

1 octombrie 2007. 

22.  La 4 ianuarie 2011 procurorul responsabil de caz a solicitat 

prelungirea perioadei de arest preventiv a reclamantului cu încă 30 de zile. 

La 6 ianuarie 2011 Judecătoria Buiucani a acceptat acest demers. Încheierea 

respectivă a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău la 17 ianuarie 

2011. 

23. La 28 ianuarie 2011 cauza a fost trimisă spre examinare la instanța de 

fond. La 8 februarie 2011 această instanță a prelungit arestul preventiv al 

reclamantului cu 90 de zile. 

24. La 4 august 2014 reclamantul a fost condamnat de către Judecătoria 

Buiucani pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. La 4 martie 2015 

Curtea de Apel Chișinău a casat această hotărâre și a trimis cauza spre 

rejudecare la instanța de fond. Curtea nu a fost informată despre toate 

evoluțiile ulterioare cu privire la detenția reclamantului. Totuși, potrivit 

informațiilor transmise de către avocatul său în luna iulie 2018, reclamantul 

a fost ținut în arest preventiv până în anul 2015, ulterior fiindu-i aplicată 

măsura preventivă de control judiciar. 

25. În iulie 2018, avocatul reclamantului a informat Curtea că, între timp, 

clientul său fusese condamnat din nou de către Judecătoria Buiucani, dar că 

sentința instanței de fond a fost din nou casată, iar cauza a fost trimisă spre 

rejudecare și se afla pe rol la Judecătoria Buiucani. Părțile nu au informat 

Curtea despre evoluția ulterioară a cauzei reclamantului.  

CADRUL LEGAL RELEVANT 

26.  Partea relevantă a art. 25 din Constituția Republicii Moldova, în 

redacția modificată de către Parlament la 12 iulie 2001, are următorul cuprins: 
„... 

(4)  Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de 

cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţiile 

legii, în instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit 

numai de către judecător sau de către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, cel 

mult până la 12 luni. 

...” 

27.  Partea relevantă din Codul penal, care era în vigoare la 1 octombrie 

2007, avea următorul conținut: 
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„Articolul 190.  Escrocheria 

(1)   Escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune 

sau abuz de încredere, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de 

ore sau cu închisoare de până la 3 ani. 

...” 

„Articolul 195. Însuşirea [bunurilor altcuiva] în proporţii mari şi deosebit de mari  

... 

(2) Însuşirea în proporţii deosebit de mari a bunurilor [altcuiva], indiferent de forma 

în care a fost săvârşită (art.186-192), se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 25 de 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.” 

28.  Potrivit Legii nr. 277, adoptată la 18 decembrie 2008 și intrată în 

vigoare la 24 mai 2009, Parlamentul a abrogat art. 195 din Codul penal și a 

adăugat, inter alia, alin. (5) la art. 190, care prevede: 

„Articolul I. Codul penal … se modifică şi se completează după cum urmează: 

... 

67. Articolul 190: 

... 

(5)  Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite în proporţii deosebit de mari 

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

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

„72.  Articolul 195 se exclude.” 

29.  Părțile relevante din Codul de procedură penală („CPP”) au următorul 

conținut: 

„Articolul 11.  Inviolabilitatea persoanei 

... 

(3) Privarea de libertate, arestarea, ... se permit numai în baza unui mandat de arestare 

sau a unei hotărâri judecătoreşti motivate. 

... 

(6)  Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată să elibereze 

imediat orice persoană deţinută ilegal sau dacă temeiurile reţinerii ori arestării au 

decăzut.” 

„Articolul 70.  Admiterea, desemnarea şi înlocuirea apărătorului, confirmarea 

calităţii şi împuternicirilor lui 

...  

(4) Organul de urmărire penală sau instanţa cere de la biroul de avocaţi înlocuirea 

apărătorului ales [de către bănuit sau învinuit] ...  în următoarele situaţii dificile de 

desfăşurare a procesului penal: 
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1)   dacă apărătorul ales nu poate să se prezinte în cazul reţinerii, punerii sub învinuire 

sau audierii bănuitului, învinuitului; 

2)  dacă apărătorul ales nu poate să participe la desfăşurarea procesului în decurs de 

5 zile din momentul anunţării lui; 

... 

(5)  În cazurile prevăzute la alin. ... (4) pct.2) ... organul de urmărire penală sau 

instanţa poate să propună bănuitului, învinuitului, inculpatului să invite un alt apărător.” 

„Articolul 186.  Termenul ţinerii persoanei în stare de arest şi prelungirea lui 

(1)  Termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării 

persoanei de libertate la reţinerea ei, iar în cazul în care ea nu a fost reţinută – de la 

momentul executării hotărârii judecătoreşti privind aplicarea acestei măsuri preventive. 

(2) Ţinerea persoanei în stare de arest în faza urmăririi penale până la trimiterea cauzei 

în judecată nu va depăşi 30 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. 

(3) În cazuri excepţionale … durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la 

faza urmăririi penale poate fi prelungită: 

1)  până la 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvârșirea unei infracţiuni pentru 

care legea prevede pedeapsă maximă de până la 15 ani închisoare; 

2)  până la 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvârșirea unei infracţiuni pentru 

care legea prevede pedeapsă maximă de până la 25 de ani închisoare sau detenţiune pe 

viaţă. 

... 

(5)  Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăşi 30 de zile în faza 

urmăririi penale ... 

(13)  Hotărârea de prelungire a duratei arestării preventive poate fi atacată cu recurs 

în instanţa ierarhic superioară.” 

„Articolul 312. Controlul judiciar al legalităţii încheierii privind măsurile 

preventive aplicate şi prelungirea duratei lor 

(1) Controlul judiciar al legalităţii încheierii judecătorului de instrucţie privind 

măsurile preventive aplicate şi prelungirea duratei lor [...] se efectuează de către instanţa 

judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.” 

30.  Părțile relevante ale Legii cu privire la asistența juridică internațională 

în materie penală, în vigoare de la 4 martie 2007 (Legea nr. 371), au următorul 

conținut: 

„Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare 

(1)  Scopul prezentei legi este stabilirea mecanismului de realizare a reglementărilor 

Codului de procedură penală [Articolele 531-559], privind asistenţa juridică 

internaţională în materie penală, precum şi ale tratatelor internaţionale în domeniu la 

care Republica Moldova este parte. 

... 

(3)  Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor forme de cooperare juridică 

internaţională în materie penală: 

... 



 HOTĂRÂREA GILANOV v. REPUBLICA MOLDOVA 

8 

f)  extrădarea; 

...” 

„Articolul 10. Computarea duratei arestului  

     Durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri de asistenţă 

juridică formulate de autoritatea Republicii Moldova în temeiul Codului de procedură 

penală şi al prezentei legi este luată în calcul în cadrul procedurii penale a Republicii 

Moldova şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţa judecătorească 

naţională.” 

... 

„Capitolul IV.  Extrădarea 

Secția 1.  Extrădarea din Republica Moldova 

... 

Articolul 55.  Arestul provizoriu. Sesizarea instanței judecătorești  

... 

(3)  Arestul provizoriu în vederea extrădării se dispune şi se prelungeşte de către 

judecătorul de instrucţie învestit cu soluţionarea cererii de extrădare, care se pronunţă 

printr-o încheiere ce poate fi atacată cu recurs doar împreună cu hotărârea 

judecătorească pronunţată asupra cererii de extrădare. 

... 

(5)  Pe parcursul soluţionării cauzei, instanţa judecătorească va reexamina din oficiu, 

la fiecare 30 de zile, necesitatea menţinerii măsurii arestului provizoriu, dispunând, 

după caz, prelungirea ori înlocuirea ei cu măsura de a nu părăsi ţara sau localitatea sau 

cu o măsură de alternativă arestului neprivativă de libertate, în condiţiile prevăzute de 

Codul de procedură penală. 

(6)   Fiecare prelungire acordată potrivit alin. (5) nu va depăşi 30 de zile. Durata totală 

a măsurii arestului provizoriu nu poate depăşi 180 de zile. 

(7)   În caz de admitere a cererii de extrădare, arestul provizoriu în vederea extrădării 

se prelungeşte la fiecare 30 de zile, până la predarea persoanei extrădate, cu condiţia 

respectării termenelor prevăzute la alin. (5) şi (6). Arestul provizoriu încetează de drept 

dacă persoana extrădată nu este preluată de autorităţile competente ale statului solicitant 

în termen de 30 de zile de la data convenită pentru predare. 

...” 

„Secţiunea a 2-a. Solicitarea extrădării de către Republica Moldova 

... 

„Articolul 73.  Cadrul juridic 

(1)  Dispoziţiile secţiunii 1 a prezentului capitol se aplică în modul corespunzător în 

cazul în care Republica Moldova are calitatea de stat solicitant”. 

... 

 „Articolul 75.  Cererea de arest provizoriu în vederea extrădării 



HOTĂRÂREA GILANOV v. REPUBLICA MOLDOVA 

9 

 (1)  În caz de urgenţă, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege 

pentru a se solicita extrădarea, organele competente ale Republicii Moldova pot solicita, 

înainte de formularea unei cereri formale de extrădare, arestul provizoriu în vederea 

extrădării persoanei date în urmărire internaţională în baza unui mandat de arest 

preventiv sau de executare a pedepsei închisorii emis de instanţa judecătorească 

competentă. 

... 

(3)  Autorităţile Republicii Moldova au obligaţia de a retrage cererea de arest 

provizoriu în vederea extrădării în cazul în care asupra persoanei a cărei extrădare se 

cere nu se mai răsfrâng prevederile mandatului de arest preventiv sau de executare a 

pedepsei.” 

31.  La 28 mai 2012 Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat hotărârea 

nr. 3 „cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației ce reglementează 

extrădarea”. Această hotărâre se referă la mai multe acte juridice, inclusiv la 

Convenția de la Minsk și la Legea nr. 371, ambele menționate mai sus, și nu 

conține o explicație clară cu privire la momentul în care se consideră că a 

început perioada de arest dispusă printr-un mandat de arest: în momentul 

privării de libertate a persoanei de către autoritățile altui stat, la solicitarea 

autorităților moldovenești, sau în momentul în care persoana este predată 

autorităților moldovenești. 

32. În conformitate cu Convenția Comunității Statelor Independente cu 

privire la asistența juridică („Convenția de la Minsk”), la care Republica 

Moldova a aderat la 26 martie 1996 și care este obligatorie și pentru Belarus, 

Părțile Contractante s-au angajat să extrădeze persoanele acuzate de fapte 

care constituie infracțiuni în conformitate cu legile ambelor părți și pentru 

care este prevăzută o pedeapsă cu privațiune de libertate pe un termen nu mai 

mic de un an. O Parte Contractantă poate aresta o persoană în vederea 

extrădării către o altă Parte Contractantă, fie la cererea acesteia din urmă, fie 

în baza unei suspiciuni că persoana respectivă a săvârșit, pe teritoriul 

celeilalte Părți Contractante, o infracțiune ce implică extrădarea. În ambele 

cazuri, autoritățile responsabile vor informa imediat Partea Contractantă 

interesată despre arestare. 

În special, prevederile Convenției de la Minsk au următorul conținut: 

„Articolul 58.  Cererea de extrădare 

1) Cererea de extrădare trebuie să conţină: 

a) denumirea instituţiei solicitate; 

b) descrierea circumstanţelor faptei sancţionabile, şi textul legii Părţii Contractante 

solicitante, în baza căreia fapta dată se consideră infracţiune;   

c) numele, prenumele şi patronimul persoanei, care se cere a fi extrădată, cetăţenia 

acesteia, domiciliul sau reşedinţa, în măsura posibilităţilor - descrierea exteriorului 

şi alte date despre persoană;  

d) indicarea mărimii pagubei cauzate de infracţiune. 
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 2) La cererea de extrădare în vederea urmăririi penale se va anexa copia certificată a 

mandatului de arest.  

 3) La cererea de extrădare în scopul executării sentinţei se anexează copia certificată 

a sentinţei cu menţiunea privind intrarea ei în vigoare şi textul legii penale, în baza 

căreia persoana a fost condamnată. Dacă condamnatul a ispăşit deja o parte din 

pedeapsă, se comunică şi datele de acest fel.  

4) Cererea de extrădare şi documentele anexate la ea se întocmesc în conformitate cu 

prevederile art. 17 [cu privire la limba folosită].” 

... 

„Articolul 60.  Arestarea în vederea extrădării 

La primirea cererii [de extrădare] Partea Contractantă solicitată imediat va lua măsuri 

în scopul arestării persoanei, care se cere a fi extrădată, cu excepţia cazurilor, când 

extrădarea nu se admite.” 

„Articolul 61.  Arestarea sau reţinerea până la primirea cererii de extrădare 

1) Persoana, extrădarea căreia se cere, în baza demersului, poate fi arestată şi până la 

primirea cererii de extrădare. Cererea trebuie să conţină menţiunea referitoare la 

mandatul de arest sau sentinţa intrată în vigoare, şi faptul că cererea de extrădare va fi 

prezentată suplimentar. Demersul privind arestarea până la primirea cererii de extrădare 

poate fi transmis prin poştă, telegraf, telex sau telefax.  

2) Persoana poate fi reţinută şi fără demersul prevăzut la punctul 1) al prezentului 

articol, dacă există temeiuri suficiente prevăzute de legislaţie să se bănuiască, că ea a 

comis pe teritoriul altei Părţi Contractante o infracţiune, ce implică extrădarea. 

3) Despre arest sau reţinere până la primirea cererii de extrădare va fi înştiinţată 

imediat cealaltă Parte Contractantă.” 

33.  În Raportul final al Programului Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa („OSCE”) de Monitorizare a Proceselor pentru 

Republica Moldova (aprilie 2006 – noiembrie 2008), făcut public la 28 iulie 

2010, au fost făcute următoarele observații, inter alia: 

„Cultura operațională ineficientă  

... Practicile operaționale ineficiente s-au reflectat în funcționarea deficientă a 

sistemului poștal, folosit pentru citarea la proces. Deși toate instanțele monitorizate au 

instalat panouri de informare până la finele Programului de monitorizare, informația 

plasată pe aceste panouri nu era suficientă, corectă sau actuală. Aceste practici afectează 

dreptul la un proces public și pot afecta dreptul la judecarea cauzei într-un termen 

rezonabil. 

Monitorii au remarcat în special la etapa apelului şi recursului lacune organizaționale, 

care afectează echitatea, imparțialitatea și solemnitatea procesului de judecată și dreptul 

la o apărare efectivă. Instanțele de apel și de recurs, în mod consecvent, programau mai 

multe ședințe la aceeași oră, contribuind la crearea în instanțele judecătorești a unui 

mediu nepotrivit și lipsit de siguranță. Monitorii au menționat că participanții la proces, 

inclusiv victimele infracțiunilor, deseori trebuiau să aștepte ore întregi pe coridoare 

aglomerate pentru a face declarații de 10-15 minute. Avocaţii apărării nu aveau suficient 

spațiu la mesele destinate lor din sălile de judecată. 

În mod obișnuit, completele de judecată din Curțile de Apel și din Curtea Supremă de 

Justiție examinează câteva – în unele cazuri până la 30 – de contestații într-o succesiune 
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rapidă, înainte de a intra în deliberare. Această practică ridică semne de întrebare 

privind calitatea și, prin urmare, echitatea reexaminării cauzelor în apel și în recurs. În 

astfel de împrejurări, trezește dubii abilitatea judecătorilor de a se concentra suficient 

asupra faptelor relevante în fiecare caz aparte. Practica în cauză pune sub semnul 

întrebării imparțialitatea judecătorilor, din moment ce ei ar putea fi influențați de alte 

cazuri, care sunt examinate în paralel.” 

ÎN DREPT 

I. ASPECTE GENERALE DE ADMISIBILITATE 

A. Abuzul de dreptul de petiționare 

34. Guvernul a susținut că, prin faptul că reclamantul a invocat în fața 

Curții lipsa unui răspuns la solicitarea sa din 14 iunie 2010 de a face 

cunoștință cu documentele din dosar, el abuzase de dreptul său de petiționare, 

deoarece el recepționase un răspuns la 16 iunie 2010, prin care fusese 

informat despre dreptul de a studia materialele dosarului la oficiul 

Procuraturii sectorului Buiucani. Prin urmare, Guvernul a solicitat Curții să 

respingă cererea, având în vedere abuzul de dreptul de petiționare, în baza 

Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție.  

35. Curtea notează că în plângerea depusă în baza Articolului 5 § 4 din 

Convenție reclamantul nu a invocat refuzul de a-i permite avocatului său să 

aibă acces la dosar. Prin urmare, informațiile referitoare la presupusul refuz 

din 14 iunie 2010 de a permite accesul la dosar, care ar fi putut avea o 

importanță semnificativă pentru constatările Curții cu privire la o potențială 

plângere în baza Articolului 5 § 4 referitoare la un asemenea acces, nu 

afectează în mod semnificativ plângerile care au fost de fapt înaintate în fața 

Curții. În plus, în formularul cererii s-a menționat că avocatul reclamantului 

a reușit, în final, să depună recurs, a cărui copie a fost anexată. Acest recurs 

s-a bazat, în mod evident, pe documentele din dosar, ceea ce confirma indirect 

că, în final, fusese acordat acces la conținutul său. Având în vedere cele de 

mai sus, Curtea nu poate concluziona că reclamantul a abuzat de dreptul său 

de petiționare. Prin urmare, această obiecție trebuie respinsă.  

B. Pierderea interesului 

36.  Guvernul a susținut că însuși avocatul reclamantului recunoscuse că 

nu avusese posibilitatea de a discuta cu clientul său despre prezenta cauză în 

timpul ultimului schimb de observații ale părților. El a susținut că, astfel, 

avocatul nu era autorizat să prezinte ultimele observații în numele 

reclamantului, inclusiv cele în baza Articolului 41. Prin urmare, Guvernul a 

considerat că reclamantul și-a pierdut interesul față de prezenta cauză sau 

dorința de a fi reprezentat de către dl Rotaru, ale cărui argumente nu ar trebui 

să fie acceptate la dosar. 



 HOTĂRÂREA GILANOV v. REPUBLICA MOLDOVA 

12 

37.  Curtea observă că acest argument se bazează în totalitate pe situația 

prezentată de către avocatul reclamantului. De asemenea, se notează faptul că 

avocatul a informat Curtea că a doua zi după ce clientul său refuzase să 

discute cu el la telefon despre prezenta cauză, reclamantul îi povestise despre 

presiunea exercitată de către autorități asupra sa și îi oferise instrucțiuni prin 

intermediul unui fost coleg de celulă, inclusiv cu privire la suma care trebuia 

pretinsă. Guvernul a tratat această parte a declarației ca fiind un fals. 

38.  Curtea notează afirmația avocatului, conform căreia reclamantul l-a 

informat, prin orice mijloc, despre intenția sa de a continua cererea. În lipsa 

oricărei probe contrare, Curtea nu are niciun motiv să concluzioneze că 

reclamantul nu mai este reprezentat de către acest avocat sau că și-a pierdut 

interesul în prezenta cauză. Prin urmare, această obiecție trebuie respinsă. 

II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN 

CONVENȚIE 

39.  Reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 5 § 1, că fusese arestat în 

baza unui mandat judiciar expirat. Articolul 5 § 1 din Convenție, în partea 

relevantă, conține următoarele prevederi: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: 

... 

 (c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

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

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

săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia; ...” 

A. Admisibilitatea 

40.  Guvernul reclamat a susținut că, de fapt, Curtea nu avea jurisdicția să 

examineze prezenta cerere, deoarece reclamantul fusese reținut de către 

autoritățile din Belarus. El a considerat că prezenta cauză se deosebește de 

Stephens v. Malta (nr. 1) (nr. 11956/07, 21 aprilie 2009), unde a apărut o 

situație aparent similară cu privire la reținerea unei persoane în Spania în baza 

unui mandat judiciar maltez. Guvernul a subliniat că mandatul de arest în 

cauza Stephens încălca normele legale malteze, ceea ce nu era cazul 

mandatului de arest eliberat în privința reclamantului. În plus, solicitarea 

adresată autorităților din Belarus de către autoritățile moldovenești pentru a 

reține reclamantul în așteptarea extrădării respectase pe deplin prevederile 

aplicabile din Convenția de la Minsk (a se vedea paragraful 32 de mai sus). 

Totodată, autoritățile din Belarus au fost informate că mandatul de arest al 

reclamantului va produce efecte o dată cu extrădarea lui în Republica 

Moldova, iar orice prelungire a detenției reclamantului în Belarus în această 

perioadă ar trebui făcută în conformitate cu legile țării respective (a se vedea 
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paragraful 12 de mai sus). Prin urmare, perioada de detenție până la 

extrădarea reclamantului în Republica Moldova nu putea implica 

responsabilitatea celei din urmă. 

41.  Reclamantul a susținut că prezenta cauză nu diferă esențial de cauza 

Stephens, menționată mai sus, și că Republica Moldova era responsabilă de 

detenția sa în Belarus. 

42. Curtea notează că reclamantul se afla sub controlul autorităților din 

Belarus în perioada dintre reținerea sa în Belarus și extrădarea sa în Republica 

Moldova. Cu toate acestea, în ceea ce privește pretinsa ilegalitate a reținerii 

și detenției sale, nu poate fi trecut cu vederea faptul că privarea de libertate a 

reclamantului își are originea în măsurile adoptate de către autoritățile 

moldovenești, în baza Convenției de la Minsk, cu scopul de a pune în 

executare mandatul de arest din 1 octombrie 2007. Aici trebuie menționat că, 

prin dispunerea arestării preventive a reclamantului și prin depunerea unei 

cereri de extrădare a reclamantului, Republicii Moldova îi revine 

responsabilitatea să se asigure că mandatul de arest emis de către Judecătoria 

Buiucani respecta prevederile Articolului 5 din Convenție (Vasiliciuc v. 

Republica Moldova, nr. 15944/11, § 23, 2 mai 2017). 

43.  În contextul de mai sus, Curtea reamintește că în cadrul unei proceduri 

de extrădare, Statul solicitat ar trebui să poată prezuma valabilitatea actelor 

juridice emise de către Statul solicitant, în baza cărora se solicită o privare de 

libertate. În plus, țara care solicită extrădarea trebuie să se asigure că cererea 

de reținere și extrădare este legală, nu doar în conformitate cu legislația 

națională, dar și cu prevederile Convenției. Astfel, acțiunea contestată de 

către reclamant, fiind inițiată de către Republica Moldova în baza legislației 

sale naționale și urmată de Belarus drept răspuns la obligațiile sale 

internaționale, trebuie să fie atribuită Republicii Moldova, deși a fost realizată 

în Belarus (Vasiliciuc, citată mai sus, § 24). 

44.  În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că plângerile 

reclamantului în baza Articolului 5 implică responsabilitatea Republicii 

Moldova în baza Convenției. Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie 

respinsă. 

45.  Curtea constată că plângerea nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

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

nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie 

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

1. Observațiile părților 

46.  Reclamantul a susținut că detenția sa a fost ilegală după expirarea a 

30 de zile de la arestarea lui, astfel cum prevedea mandatul său de arest. 

47.  Guvernul a susținut că practica obișnuită a instanțelor era de a 

considera că perioada de detenție prevăzută de un mandat de arestare începea 
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să curgă de la data arestării efective de către autoritățile moldovenești, 

indiferent de durata procedurilor de extrădare. Prin urmare, mandatul de arest 

al reclamantului rămânea valabil pe toată perioada până la extrădarea lui. 

2. Aprecierea Curții 

(a) Principii generale 

48.  Curtea reiterează că, atunci când Convenția face referire la legislația 

națională, așa cum prevede Articolul 5 § 1 (c), nerespectarea legii naționale 

implică o încălcare a Convenției, ceea ce înseamnă că Curtea poate și trebuie 

să verifice dacă această lege a fost respectată. Puterea sa în această privință 

este, totuși, supusă unor limitări inerente, deoarece chiar și atunci când 

Convenția se referă la legislația națională, este în primul rând de competența 

autorităților naționale să interpreteze și să aplice această legislație (a se vedea 

Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 186, 72508/13, § 191, 28 noiembrie 2017). 

49. Convenția stabilește obligația de a se conforma normelor materiale și 

procedurale din legislația națională. Totuși, aceasta nu este suficient; 

Articolul 5 § 1 din Convenție prevede, de asemenea, ca dreptul național în 

sine să fie compatibil cu statul de drept. Aceasta înseamnă, în special, că o 

lege care permite privarea de libertate trebuie să fie suficient de accesibilă, 

precisă și previzibilă în aplicarea sa (a se vedea, printre alte autorități, Amuur 

v. Franța, 25 iunie 1996, § 50, Rapoarte 1996-III; Baranowski v. Polonia, nr. 

28358/95, §§ 50-52, CEDO 2000-III; Jėčius v. Lituania, nr. 34578/97, § 50, 

CEDO 2000-IX, și Boicenco v. Moldova, nr. 41088/05, § 149, 11 iulie 2006). 

Totodată, aceasta presupune că o reținere sau o detenție trebuie să fie 

compatibilă cu scopul Articolului 5 § 1, care este de a preveni privarea 

arbitrară de libertate (a se vedea, printre alte autorități, Assanidze v. Georgia 

[MC], nr. 71503/01, § 171, CEDO 2004-II; Buzadji v. Republica Moldova 

[MC] (nr. 23755/07, § 84, CEDO 2016 (extrase); și Merabishvili, citată mai 

sus, § 186). 

50. Curtea a acceptat anterior că un tratat bilateral sau internațional care 

face parte din ordinea juridică internă poate servi drept bază legală pentru 

procedurile de extrădare și pentru detenția în vederea extrădării (a se vedea 

Soldatenko v. Ucraina, nr. 2440/07, § 112, 23 octombrie 2008). 

(b) Aplicarea acestor principii în prezenta cauză 

51.  În prezenta cauză, reclamantul a susținut că, la calcularea perioadei de 

valabilitate a mandatului său de arest, nu s-a ținut cont de detenția sa în 

Belarus pentru o perioadă mai mare de 30 de zile. Curtea reamintește că ea a 

constatat deja că „nici Articolul 5 § 3, nici oricare altă dispoziție din 

Convenție nu creează o obligație generală pentru un Stat parte de a lua în 

considerare durata unei perioade de arest preventiv suportată într-un Stat terț” 

la calcularea duratei totale a arestului preventiv (a se vedea Zandbergs v. 

Letonia, nr. 71092/01, § 63, 20 decembrie 2011). 
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52. Mai mult, Curtea reține că încheierea națională cu privire la arestarea 

reclamantului menționa o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data 

reținerii. În opinia reclamantului, aceasta înseamnă că el a expirat după o lună 

de la privarea sa de libertate în Belarus. Guvernul a susținut că practica 

obișnuită a instanțelor era de a considera că perioada de detenție prevăzută de 

un mandat de arestare emis de către o instanță judecătorească din Moldova 

începea să curgă de la data arestării efective de către autoritățile 

moldovenești, indiferent de durata procedurilor de extrădare. 

53. Curtea reiterează că în primul rând autoritățile naționale trebuie să 

interpreteze și să aplice dreptul național (a se vedea paragraful 48 de mai sus). 

Ea reține că, deși Curtea de Apel Chișinău nu a motivat suficient atunci când 

a respins recursul reclamantului, menținând încheierea primei instanțe prin 

care s-a dispus detenția reclamantului pentru 30 de zile, ea a susținut implicit 

menținerea valabilității mandatului de arestare. Ea consideră că interpretarea 

oferită de către Guvern cuvântului „reținere”, astfel cum este susținută 

implicit prin decizia Curții de Apel Chișinău în prezenta cauză, este atât 

rezonabilă, cât și practică. Ea ține cont de dificultatea deosebită a instanțelor 

naționale – înainte de a putea interoga direct persoana – de a verifica elemente 

precum „caracterul persoanei implicate, morala, bunurile sale, legăturile cu 

Statul în care ea este urmărită penal și contactele internaționale ale persoanei” 

(Buzadji, citată mai sus, § 90).  

54.  Acceptarea poziției reclamantului ar însemna inclusiv că instanțele 

moldovenești ar trebui să prelungească mandatul de arest – iarăși, fără măcar 

a vedea persoana implicată – la intervale regulate. Mai mult, deoarece 

conform legislației moldovenești, o persoană poate fi plasată în arest 

preventiv pentru maxim 12 luni (a se vedea paragraful 26 de mai sus), în cazul 

în care procedura de extrădare depășește această perioadă, autoritățile 

moldovenești ar trebui să solicite autorităților Statului în care persoana este 

arestată în așteptarea extrădării să o elibereze, fără ca instanțele să aibă vreo 

posibilitate de a o interoga. 

55.  Prin urmare, Curtea acceptă că mandatul de arest a constituit, din 

punctul de vedere al legislației moldovenești, o bază suficientă pentru a 

dispune reținerea și arestarea reclamantului în Belarus cu scopul de a fi 

extrădat, și că el a continuat să ofere o asemenea bază până la predarea 

reclamantului către autoritățile moldovenești, moment în care perioada de 30 

de zile a început să curgă. Abia după ce autoritățile moldovenești au avut 

reclamantul sub controlul lor și-au putut asuma întregul spectru de obligații 

față de el în contextul arestării sale preventive în baza Articolului 5 § 1 (c) 

din Convenție, inclusiv cele prevăzute în paragrafele 3 și 4 din Articolul 5 (în 

pofida faptului că reclamantul a putut, de fapt, să inițieze o acțiune în sensul 

paragrafului 4, pentru a contesta mandatul de arest în timp ce încă se afla în 

Belarus). 

56. Respectiv, Curtea consideră că practica instanțelor naționale de a 

calcula perioada „detenției” începând din momentul în care o persoană este 
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privată de libertate de către autoritățile naționale – i.e. din momentul 

extrădării în prezenta cauză – este consecventă cu cerințele Articolului 5 § 1 

din Convenție.  

57. Prin urmare, în prezenta cauză nu a existat nicio încălcare a acestei 

prevederi. 

III. ALTE PLÂNGERI ÎN BAZA ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

58.  Reclamantul s-a plâns că, la momentul reținerii sale în Belarus, art. 

195 din Codul penal, în baza căruia instanța moldovenească a dispus reținerea 

sa, fusese deja exclus din Cod (a se vedea paragraful 27 de mai sus). Astfel, 

detenția sa nu avusese nicio bază legală. 

59. Guvernul a menționat că, o dată cu abrogarea prevederii menționate 

mai sus din Codul penal, Parlamentul a inclus aceeași infracțiune la art. 190 

din același Cod (a se vedea paragraful 28 de mai sus). Astfel, detenția sa 

fusese legală. Procuratura a făcut referire la noul articol atunci când a fost 

prelungit mandatul de arest. 

60.  Curtea consideră că această plângere ar fi putut ridica o problemă doar 

dacă infracțiunea ar fi fost exclusă din Codul penal în perioada în care 

reclamantul era reținut. Simplul fapt că anumite prevederi din Codul penal au 

fost schimbate de la un articol la altul nu pune în discuție constatarea că, pe 

toată durata arestului său, reclamantul a fost acuzat de săvârșirea aceleiași 

infracțiuni care continua să existe în Codul penal. 

61. Rezultă că această parte a cererii trebuie respinsă ca fiind în mod vădit 

nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție.  

62.  În plus, reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 5 § 1 din Convenție, 

că nu fusese informat prompt despre motivele reținerii sale și despre existența 

unei urmăriri penale în privința sa. Curtea consideră că această plângere 

trebuie examinată în baza Articolului 5 § 2 din Convenție. Ea observă că 

argumentele reclamantului s-au concentrat în mod expres pe perioada dintre 

emiterea mandatului de arestare la 1 octombrie 2007 și reținerea sa în Belarus 

la 9 mai 2010. Totuși, în această perioadă autoritățile moldovenești nu 

cunoșteau locul aflării reclamantului și, prin urmare, el nu putea fi informat 

despre motivele expuse în mandatul de arestare. 

După reținerea sa, reclamantul a fost informat cu privire la motivele 

reținerii sale, avocatul său depunând un recurs detaliat împotriva mandatului 

de arest. 

63.  Rezultă că această parte a cererii trebuie respinsă ca fiind în mod vădit 

nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

64. Reclamantul s-a plâns, de asemenea, de eșecul Curții de Apel Chișinău 

de a examina recursul său la 24 iunie 2010, în modul programat inițial, fiind 

privat astfel de dreptul său de a contesta mandatul de arest, prevăzut de 

legislația națională. Ea observă că recursul reclamantului a fost, de fapt, 

examinat la 9 iulie 2010. 
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65.  Rezultă că această parte a cererii trebuie respinsă ca fiind în mod vădit 

nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

IV. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN 

CONVENȚIE 

66.  Reclamantul s-a plâns că mandatul de arest emis în privința sa nu a 

avut la bază motive relevante și suficiente, contrar cerințelor Articolului 5 § 

3 din Convenție, care prevede:  

„3.  Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 

din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat 

împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată 

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

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

A. Admisibilitatea 

67.   Curtea constată că cererea nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

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

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

admisibilă. 

B. Fondul 

1. Observațiile părților 

68.  Reclamantul a susținut că atunci când a fost dispusă reținerea sa la 1 

octombrie 2007, Judecătoria Buiucani nu s-a bazat pe motive relevante și 

suficiente. În special, ea nu s-a referit la circumstanțe concrete care să 

confirme eschivarea sa de la organele de drept. 

69. Guvernul a susținut că instanța națională a examinat toate elementele 

relevante ale cauzei, în mod special lipsa reclamantului și imposibilitatea de 

a-l găsi, ceea ce a fost interpretat de către instanță ca fiind o eschivare. 

Instanța a luat în considerare și gravitatea infracțiunii de care reclamantul era 

acuzat. 

1. Aprecierea Curții 

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

la motivele pe care autoritățile trebuie să le invoce pentru a plasa o persoană 

reținută în arest preventiv (a se vedea Buzadji, citată mai sus, §§ 87-88 și 101-

02, CEDO 2016 (extrase), cu referințele suplimentare; Merabishvili, citată 

mai sus, § 222; și Selahattin Demirtaș v. Turcia (nr. 2) [MC], nr. 14305/17, 

§ 335, 22 decembrie 2020). 

71.  În special, riscul de sustragere nu poate fi evaluat doar sub aspectul 

gravității eventualei sentințe; evaluarea lui trebuie să se refere la o serie de 



 HOTĂRÂREA GILANOV v. REPUBLICA MOLDOVA 

18 

alți factori, precum caracterul persoanei, moralitatea sa, bunurile sale, 

legăturile cu jurisdicția şi contactele sale internaționale. În plus, ultima teză 

din Articolul 5 § 3 din Convenție prevede că, atunci când unicul motiv rămas 

pentru arest este teama că învinuitul va fugi și, astfel, se va eschiva să se 

prezinte la judecare, el sau ea trebuie să fie eliberat din arest preventiv, în 

cazul în care este posibilă obținerea garanțiilor care să asigure această 

prezență (a se vedea Buzadji, citată mai sus, § 90; și Merabishvili, citată mai 

sus, § 223). 

72. În prezenta cauză, trebuie notat că motivele invocate de către instanță 

atunci când a dispus inițial reținerea reclamantului, și anume gravitatea 

infracțiunii și necesitatea protejării ordinii publice, au constituit considerente 

de ordin general, fără a încerca să demonstreze modul în care circumstanțele 

cauzei susțineau concluzia instanței cu privire la necesitatea de a aresta 

reclamantul. Riscul sustragerii era singurul element care se referea la 

circumstanțe specifice despre reclamant, și anume la presupusa lui eschivare 

de la anchetă (a se vedea paragraful 9 de mai sus). 

73.  Cu referire la riscul sustragerii, instanța națională a acceptat 

argumentul procurorului, potrivit căruia reclamantul fugise și nu putea fi 

găsit. Avocatul desemnat de către instanță a susținut că nu exista nicio dovadă 

că reclamantul știa că fusese începută o investigație penală în privința sa (a 

se vedea paragraful 9 de mai sus), ceea ce presupunea că el nu putea să se 

eschiveze de la o investigație despre care el nu cunoștea. Era imposibil ca 

procuratura, care încercase să stabilească locul aflării reclamantului și, prin 

urmare, și instanța să nu cunoască faptul că în anul 2000 reclamantul obținuse 

un permis de ședere temporară și că în anul 2006 el părăsise oficial Republica 

Moldova (a se vedea paragraful 7 de mai sus). În plus, părțile nu au prezentat 

nicio dovadă că autoritățile moldovenești încercaseră să obțină cooperarea cu 

omologii lor din Georgia pentru a localiza reclamantul în țara sa de origine. 

În lumina celor de mai sus, s-ar părea că concluzia cu privire la sustragerea 

reclamantului de la autoritățile moldovenești nu avea o bază faptică.  

74.  Astfel, Curtea consideră că decizia instanței naționale prin care s-a 

dispus reținerea reclamantului a fost luată într-o manieră stereotipă și 

abstractă. Instanța a invocat motivele de detenție, fără a încerca să arate 

modul în care ele se aplicau în mod concret la circumstanțele specifice ale 

cauzei reclamantului (a se vedea Buzadji, citată mai sus, § 122). 

75. Ținând cont de cele menționate, Curtea consideră că nu au existat 

motive relevante și suficiente pentru a dispune arestul preventiv al 

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

Articolului 5 § 3 din Convenție. 
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V. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN 

CONVENȚIE 

76.  Reclamantul s-a plâns că decizia cu privire examinarea cererii sale de 

recurs împotriva mandatului de arest fusese adoptată în lipsa avocatului ales 

de către el. Reclamantul a invocat Articolul 5 § 4 din Convenție, care are 

următorul cuprins: 

„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 

77. Curtea constată că cererea nu este în mod vădit nefondată, în sensul 

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

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

admisibilă. 

B. Fondul 

1. Observațiile părților 

78. Reclamantul a susținut că, din cele șaptezeci și patru de cauze care 

trebuiau examinate la 24 iunie 2010, aproximativ cincizeci de cauze erau 

programate pentru a fi examinate de către instanța de apel la ora 10.00. 

Avocatul reclamantului s-a prezentat la sediul instanței la ora 9.30 și a așteptat 

toată ziua examinarea cauzei clientului său. Sala de ședințe nr. 2, unde urma 

să fie examinat recursul, consta din biroul judecătorului, câte o masă pentru 

fiecare dintre cele două părți la proces și cincisprezece scaune pentru 

audiență. Deoarece în sală nu era suficient spațiu pentru avocat, el și mulți 

alții erau nevoiți să aștepte în afara sălii de ședințe pentru a fi chemați de către 

instanță. Din cauza zgomotului din sală, era dificil de auzit numele celor 

chemați de către instanță. Nu fusese anunțată nicio ordine de examinare a 

cauzelor, ceea ce, împreună cu zgomotul din hol, împiedica orice pregătire 

semnificativă pentru ședință. Avocatul reclamantului s-a apropiat de mai 

multe ori de grefier pentru a întreba despre ora la care va fi examinată cauza 

clientului său, dar nimeni nu a putut să-i dea un răspuns. 

 79.  Reclamantul a susținut că organizarea deficitară a activității Curții de 

Apel Chișinău la 24 iunie 2010, în ziua când a fost programată ședința, l-a 

împiedicat pe avocatul său să participe la ședință, deoarece el așteptase o zi 

întreagă, fără a fi informat despre momentul când urma să fie examinată 

cauza. Ulterior, nici reclamantul, nici avocatul nu au fost informați despre  

decizia instanței de a amâna ședința sau despre înlocuirea avocatului 

reclamantului cu unul numit din oficiu. Ultimul nu l-a contactat niciodată pe 

reclamant și nu a primit instrucțiuni de la acesta. Prin urmare, el nu ar fi putut 
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reprezenta în mod corespunzător poziția reclamantului la ședința din 9 iulie 

2010. 

80.  Guvernul a susținut că, din moment ce avocatul ales de către 

reclamant nu se prezentase la ședința din 24 iunie 2010, Curtea de Apel 

Chișinău desemnase un avocat garantat de stat pentru a reprezenta interesele 

reclamantului la ședința din 9 iulie 2010. Prin urmare, drepturile 

reclamantului fuseseră respectate. 

2. Aprecierea Curții 

81. Curtea reiterează că oportunitatea unui deținut de a fi audiat fie în 

persoană, fie printr-o anumită formă de reprezentare se regăsește printre 

garanțiile procedurale fundamentale aplicate în probleme de privare de 

libertate (Idalov v. Rusia [MC], nr. 5826/03, §§ 161-64, 22 mai 2012, și Venet 

v. Belgia, nr. 27703/16, § 35, 22 octombrie 2019). 

82.  Mai mult, cerința echității procedurale în baza Articolului 5 § 4 nu 

impune un standard uniform, invariabil care să fie aplicat indiferent de 

context, fapte și împrejurări. Deși nu este întotdeauna necesar ca o procedură 

prevăzută de Articolul 5 § 4 să fie însoțită de aceleași garanții ca cele cerute 

de Articolul 6 pentru litigiile penale sau civile, ea trebuie să aibă un caracter 

judiciar și să ofere garanții adecvate tipului de privare de libertate în cauză. 

Astfel, procedura trebuie să fie contradictorie și să asigure întotdeauna 

principiul „egalității armelor” între părți (a se vedea A. și alții v. Regatul Unit 

[MC], nr. 3455/05, §§ 203-204, CEDO 2009, cu referințele ulterioare, și 

Luțenko v. Ucraina, nr. 6492/11, § 96, 3 iulie 2012). 

83.  Cu privire la reprezentarea în cadrul procedurii pre-judiciare de către 

un avocat ales, Curtea consideră se poate referi la principiile privind relația 

de încredere avocat-client, dezvoltate în baza Articolului 6 §§ 1 și 3 (c) din 

Convenție. În acest din urmă aspect, ea a constatat următoarele (Dvorski v. 

Croația [MC], nr. 25703/11, §§ 77 și 79, CEDO 2015): 

„Fără a aduce atingere importanței relației de încredere dintre un avocat și 

clientul său, acest drept nu este unul absolut. Asistența juridică gratuită 

trebuie să facă obiectul unor anumite limitări, inclusiv în situațiile în care 

instanțele de judecată trebuie să decidă dacă interesele justiției impun ca 

persoana acuzată să fie apărată de către un avocat desemnat de către ea (a se 

vedea Croissant v. Germania, 25 septembrie 1992, § 29, seria A nr. 237-B). 

Curtea a stabilit în mod constant că autoritățile naționale trebuie să aibă în 

vedere dorințele persoanei acuzate cu privire la alegerea sa de a fi 

reprezentată juridic, însă acestea pot să nu fie luate în vedere atunci când 

există motive relevante și suficiente pentru a hotărî că interesele actului de 

justiție o cer (ibid., § 29; a se vedea Meftah și alții v. Franța [MC], nr. 

32911/96, 35237/97 și 34595/97, § 45, CEDO 2002-VII; Mayzit v. Rusia, nr. 

63378/00, § 66, 20 ianuarie 2005; Klimentyev v. Rusia, nr. 46503/99, § 116, 

16 noiembrie 2006; Vitan v. România, nr. 42084/02, § 59, 25 martie 2008; 

Pavlenko v. Rusia, nr. 42371/02, § 98, 1 aprilie 2010; Zagorodniy v. Ucraina, 
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nr. 27004/06, § 52, 24 noiembrie 2011; și Martin v. Estonia, nr. 35985/09, § 

90, 30 mai 2013). Atunci când nu există asemenea motive, restricţia impusă 

liberei alegeri a avocatului apărării ar atrage o încălcare a Articolului 6 § 1 și 

a paragrafului 3 (c), în cazul în care apărarea a fost prejudiciată, făcându-se 

referire la procedura privită în ansamblu).” 

84. Instanțele naționale trebuie să se bazeze pe motive relevante și 

suficiente la luarea deciziei cu privire la faptul dacă interesele actului de 

justiție cer ca persoana acuzată să fie apărată de către un avocat numit din 

oficiu (a se vedea, mutatis mutandis, Correia de Matos v. Portugalia [MC], 

nr. 56402/12, §§ 121 și 126, 4 aprilie 2018). 

85.  Curtea consideră că trebuie să fie oferite motive relevante și suficiente 

pentru ca un avocat ales de către partea acuzată să fie înlocuit de un alt avocat. 

Chiar și atunci când există asemenea motive, persoanei acuzate trebuie să i se 

ofere posibilitatea de a numi un alt avocat. Desigur, o instanță ar putea numi 

ea însăși un avocat, în cazul în care a constatat că un acuzat a abuzat de dreptul 

său, de exemplu, înlocuind frecvent avocații și, astfel, provocând întârzieri 

nejustificate în cadrul procesului (a se vedea Dvorski, citată mai sus, § 81, și 

Elif Nazan Şeker v. Turcia, nr. 41954/10, §§ 43 şi 44, 8 martie 2022). 

86. În prezenta cauză, Guvernul nu a prezentat o copie a deciziei relevante 

privind înlocuirea avocatului ales de către reclamant cu altul. Astfel, este 

imposibil de a stabili cu exactitate motivul pentru care s-a numit un alt avocat, 

în special dacă aceasta a fost rezultatul lipsei avocatului reclamantului la 24 

iunie 2010. 

87. Chiar și presupunând că înlocuirea s-a datorat acestei absențe, se 

constată că observatori independenți au confirmat (a se vedea paragraful 33 

de mai sus) poziția reclamantului cu privire la practica Curții de Apel 

Chișinău de a programa simultan un număr mare de cauze. Deși acest lucru 

nu confirmă faptul că avocatul reclamantului a fost, într-adevăr, prezent la 24 

iunie 2010 la sediul instanței și a ratat ședința pentru că așteptase toată ziua 

acolo într-o atmosferă zgomotoasă și haotică, el creează un potențial evident 

pentru astfel de situații. 

88.  Mai mult, este evident că, după ce Curtea de Apel a primit cele două 

scrisori din 29 iunie și 8 iulie 2010 (a se vedea paragraful 17 de mai sus), ea 

cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască, înainte de a judeca recursul la 9 iulie 

2010, despre alegația avocatului că existase o administrare defectuoasă de 

către instanță, care a condus la imposibilitatea lui de a fi prezent la ședința 

din 24 iunie 2010. Deși instanțelor naționale le revine să decidă dacă motivele 

lipsei unui avocat ales de către un acuzat sunt suficient de grave pentru a 

justifica înlocuirea acestuia cu un alt avocat, în prezenta cauză motivele 

hotărârii instanței rămân necunoscute. Prin urmare, nu se știe dacă instanța a 

considerat, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, să ofere reclamantului 

posibilitatea de a alege un alt avocat (a se vedea paragraful 29 de mai sus) sau 

să ofere o explicație pentru presupusa lipsă de la ședința din 24 iunie 2010. 
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89. Curtea notează că rezultatul înlocuirii avocatului reclamantului a 

diminuat considerabil poziția lui, cauza sa fiind prezentată de către un avocat 

pe care nu îl întâlnise niciodată și căruia nu îi oferise niciun fel de instrucțiuni. 

Mai mult, aceasta a condus la situația în care atât mandatul inițial de arest 

emis în privința reclamantului, cât și singura cale de atac posibilă împotriva 

acestui mandat să fie examinate în lipsa reclamantului și a unui avocat ales și 

instruit de către el.  

90. Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că reclamantul 

nu a beneficiat suficient de dreptul său de a „introduce un recurs” pentru a 

obține o decizie cu privire la legalitatea detenției sale. În consecință, a existat 

o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție.   

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

91.  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 

92.  Reclamantul a solicitat 5.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral, 

pentru fiecare lună de detenție ilegală. În observațiile sale actualizate, el a 

pretins 450.000 EUR. 

93.  Guvernul a susținut că suma pretinsă este excesivă. 

94. Având în vedere materialele din dosar și constatarea încălcării 

Articolului 5 §§ 3 și 4 din Convenție, Curtea acordă reclamantului 3.000 

EUR.  

B.  Costuri și cheltuieli 

95.  Reclamantul a solicitat și 6.500 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața Curții. 

96.  Guvernul a contestat numărul de ore lucrate în această cauză și a 

considerat că suma pretinsă este exagerată.   

97.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor numai în măsura în care s-a demonstrat că ele au 

fost efectiv și în mod necesar suportate, și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. În prezenta cauză, având în vedere documentele pe care le deține 

și criteriile de mai sus, Curtea acordă reclamantului 1.500 EUR pentru costuri 

și cheltuieli, minus 850 EUR care au fost deja recepționați prin intermediul 

asistenței juridice.  
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C. Dobânda de întârziere  

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

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, 

1. Declară în unanimitate inadmisibile plângerile referitoare la Articolul 5 § 

1, cu privire la detenția sa în baza unei legi care nu mai era în vigoare, 

neinformarea lui promptă despre motivele reținerii sale și limitarea 

dreptului său de a contesta încheierea de arestare preventivă, iar restul 

cererii admisibil; 

2. Hotărăște, cu patru voturi la trei, că nu a existat nicio încălcare a 

Articolului 5 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște în unanimitate că a existat o încălcare a Articolului 5 § 3 din 

Convenție; 

4. Hotărăște în unanimitate că a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din 

Convenție; 

5. Hotărăște în unanimitate  

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

luni de la data la care hotărârea va deveni definitivă în conformitate 

cu Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 

convertite în lei moldovenești la rata de schimb aplicabilă la data 

transferului: 

(i) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 650 EUR (șase sute cincizeci de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

6. Respinge, cu patru voturi la trei, restul pretenției reclamantului pentru 

satisfacție echitabilă. 
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Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 13 septembrie 2022, 

în baza Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 

În baza Articolului 45 § 2 din Convenție și a Articolului 74 § 2 din 

Regulamentul Curții, opinia separată a judecătorului Grițco, la care s-a 

alăturat judecătorii Lubarda și Ranzoni, se anexează la prezenta hotărâre. 

J.F.K. 

H.B. 
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OPINIA PARȚIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI GRIȚCO, LA 

CARE SE ALĂTURĂ JUDECĂTORII LUBARDA ŞI RANZONI 

 

1. În prezenta cauză, sunt de acord cu constatarea că au existat încălcări 

ale Articolelor 5 § 3 și 5 § 4 din Convenție. Spre regretul meu, nu pot subscrie 

la soluția dată cu privire la Articolul 5 § 1 din Convenție și la raționamentul 

expus în această privință în hotărâre. 

 

A. Observații preliminare 

 

2. Ca regulă generală, în Republica Moldova detenția la faza de urmărire 

penală și până la trimiterea cauzei în instanța de fond se bazează pe un mandat 

de arestare și nu poate depăși 30 de zile. În unele cazuri excepţionale, 

prevăzute de lege, arestarea preventivă poate fi prelungită până la 12 luni. 

Fiecare prelungire separată a duratei de arest preventiv nu poate depăși 30 de 

zile (a se vedea paragrafele 26 și 29 din hotărâre). 

3. Ținând cont de circumstanțele specifice ale prezentei cauze, trebuie 

remarcat că legislaţia din Republica Moldova conţine un mecanism destinat 

să pună în aplicare dispozițiile Codului de procedură penală referitoare la 

asistența juridică internațională în materie penală și prevederile tratatelor 

internaţionale din acest domeniu la care Republica Moldova este parte (a se 

vedea paragraful 30 din hotărâre). 

4. În particular, în cazul în care Republica Moldova este Statul solicitat în 

cadrul procedurilor de extrădare, instanțele naționale trebuie să dispună 

arestarea provizorie a persoanei și, din oficiu, să examineze necesitatea de a 

prelungi detenția la fiecare 30 de zile; cu toate acestea, durata totală a 

arestului provizoriu nu va depăși 180 de zile. Se prevede în mod expres că 

regulile menționate mai sus urmează a fi aplicate în mod corespunzător în 

cazurile în care Republica Moldova este Statul solicitant (a se vedea 

paragraful 30 al hotărârii).  

Exact aceasta a fost situația în prezenta cauză, unde, în cadrul unei 

investigații penale, Republica Moldova a fost Statul solicitant și a inițiat 

procedura de extrădare în scopul executării mandatului de arestare din 1 

octombrie 2007 în privința reclamantului, care la momentul respectiv se afla 

în afara teritoriului Republicii Moldova.  

5. Legalitatea detenției reclamantului în conformitate cu dreptul național 

și în baza mandatului de arestare se află în centrul argumentelor ambelor părți 

la capitolul Articolului 5 din Convenție. De aceea, în opinia mea, cauza se 

referă în primul rând la problema legalității și, mai exact, la „calitatea” legii 

conform căreia reclamantul a fost reținut în așteptarea procedurii de 

extrădare, la cererea autorităților moldovenești. 

 

B. Cu privire la legalitatea detenției reclamantului din 9 mai 2010 până 

la 10 decembrie 2010 și testul „calității legii” 
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6. În prezenta cauză, este cert că detenția reclamantului în Belarus a fost o 

consecință directă a mandatului de arest din 1 octombrie 2007 și că nicio 

privare de libertate în acea țară nu ar fi fost posibilă în lipsa acelui mandat 

emis de către instanţele moldoveneşti. Într-adevăr, în baza legislației 

naționale,  autorităţile moldovenești erau obligate să-şi retragă cererea de 

arestare provizorie în Belarus, în cazul în care reclamantul nu mai era vizat 

de un mandat de arest valabil (a se vedea paragraful 30 din hotărâre). 

7. Prin urmare, în privința conformității legislației interne cu cerințele 

Articolului 5 din Convenție, problema de bază este legalitatea prelungirii 

detenției reclamantului în străinătate, odată ce prima perioadă de 30 de zile 

de privare de libertate expirase, în lipsa oricărei prelungiri sau a unui nou 

mandat de arest. În plus, precum rezultă din jurisprudența citată în paragrafele 

48-49 din hotărâre, legea însăși trebuie să fie suficient de accesibilă, exactă 

și previzibilă în aplicarea sa, pentru a satisface testul „calității legii” conform 

Articolului 5 din Convenție. 

8. Precum rezultă din materialele cauzei, încheierea judecătorească și 

mandatul de arestare a reclamantului stipula ziua reținerii ca fiind momentul 

în care începeau a curge cele 30 de zile de detenție a sa (a se vedea paragrafele 

9-10 din hotărâre). Niciunul dintre cele două documente nu specifica natura 

sau locul reținerii care declanșa curgerea termenului sus-menționat de 30 de 

zile, chiar dacă instanța știa că autoritățile nu reușiseră să localizeze 

reclamantul în Republica Moldova (a se vedea paragraful 9 din hotărâre) și 

că era un străin despre care se putea aștepta în mod rezonabil că s-a întors în 

țara sa de origine, Georgia. Trebuie remarcat faptul că nici autoritățile la nivel 

național, nici Guvernul în observațiile sale, nu au contestat afirmația 

reclamantului, potrivit căreia în 2006 el părăsise oficial Republica Moldova 

pentru Georgia (vezi paragraful 7 din hotărâre); aceasta înseamnă că instanța 

ar fi trebuit să ia în considerare posibilitatea ca el să se fi aflat în străinătate 

în momentul emiterii mandatului de arestare. 

9. În pofida posibilității rezonabile ca reclamantul să se fi aflat în 

străinătate la momentul emiterii mandatului de arestare, atât textul încheierii 

judecătorești, cât și mandatul de arestare se referă pur și simplu la data privării 

reclamantului de libertate în baza acelui mandat, fără nicio referire la locul în 

care aceasta ar putea avea loc. 

10. Prin urmare, punctul exact de pornire a perioadei de detenție de 30 de 

zile este predispus către mai multe interpretări, deoarece ar putea însemna fie 

„reținerea, oriunde s-ar întâmpla asta” (viziunea susținută de către reclamant), 

fie „reținerea după transferul către autoritățile moldovenești” (poziția 

Guvernului). Dacă prima opinie este acceptată, în absența unei decizii de 

prelungire a mandatului de arestare iniţial sau a unui nou mandat emis, rezultă 

că mandatul ar fi expirat după 30 de zile de la data privării de libertate. Prin 

urmare, detenția ulterioară a reclamantului ar fi lipsită de orice bază legală 

validă conform legislației Republicii Moldova. Dacă se acceptă cea de-a doua 

opinie, atunci perioada relevantă a început să curgă numai după extrădarea 
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reclamantului, în momentul transferului lui sub controlul autorităților 

moldovenești, și nu includea perioada de aproximativ șase luni în care 

reclamantul a fost reținut, după prima perioadă de privare de libertate de 30 

de zile în așteptarea procedurii de extrădare. 

11. În concluziile prezentate în fața Curții, Guvernul a reiterat faptul că 

punctul de pornire al perioadei de valabilitate de 30 de zile a încheierii 

judecătorești nu era data privării de libertate a reclamantului (9 mai 2010), ci 

data reținerii sale de către autoritățile moldovenești, i.e. data extrădării (10 

decembrie 2010). 

12. Majoritatea a acceptat acest punct de vedere fără critici, în pofida 

faptului că Guvernul nu s-a referit la nicio prevedere legală care să susțină o 

asemenea interpretare. Mai mult, chiar dacă Procuratura Generală din 

Republica Moldova a informat instituția omoloagă din Belarus, în răspuns la 

întrebarea celeia din urmă anume referitoare la această chestiune, că perioada 

de 30 de zile trebuia calculată din data extrădării în Republica Moldova, nu 

s-a făcut referire la nicio prevedere legală sau practică judiciară specifică 

Republicii Moldova în sprijinul acestei afirmații (a se vedea paragraful 12 din 

hotărâre). Referire s-a făcut doar la Articolele 58, 60 și 61 din Convenția de 

la Minsk, care, în mod evident, nu oferă o bază pentru o astfel de concluzie 

(a se vedea paragrafele 12 și 32 din hotărâre). 

13. Cu referire la afirmațiile Guvernului, majoritatea a considerat că 

practica uzuală a instanțelor naționale de a începe calcularea perioadei de 

detenţie de 30 de zile în baza mandatelor de arestare de la data la care 

persoana respectivă a fost plasată în custodia autorităților moldovenești, i.e. 

de la data extrădării către Republica Moldova, este conform cerințelor 

Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea paragrafele 52-53 și 55-56 din 

hotărâre). 

14. Este regretabil că majoritatea nu a atras atenție la faptul că Guvernul 

nu a prezentat niciun exemplu de jurisprudență în sprijinul poziției sale. În 

acest context, aș dori să reiterez că, chiar și existența unei practici judiciare 

bine-stabilite tot nu ar fi suficientă pentru a compensa o lacună în legislație 

atunci când este în joc libertatea unei persoane. De exemplu, Curtea a 

constatat o încălcare a Articolului 5 § 1 în cazurile în care, în lipsa unei 

prevederi legale clare, o persoană continua să fie privată de libertate fără o 

prelungire a mandatului de arestare după ce cauza fusese trimisă în instanța 

de judecată, în pofida existenței unei practici judiciare bine-stabilite care nu 

cerea o astfel de prelungire (a se vedea, de exemplu, Baranowski v. Polonia, 

nr. 28358/95, §§ 42-58, CEDO 2000-III, și Boicenco v. Moldova, nr. 

41088/05, §§ 146-54, 11 iulie 2006). 

15. Cu referire la interpretarea de către reclamant a valabilității mandatului 

respectiv de arest, majoritatea susține, în același context, că acceptarea 

poziţiei sale ar însemna că instanţele moldoveneşti ar trebui să extindă 

mandatul de arest la intervale regulate, fără a vedea vreodată persoana în 

cauză. Totodată, abordarea în acest sens menționată de către Guvern și 
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aplicată în mod obișnuit de către instanțele interne este descrisă ca fiind „atât 

rezonabilă, cât și practică” (a se vedea paragrafele 53-55 din hotărâre). 

16. Nu intenționez să contrazic acest argument: este, într-adevăr, foarte 

rezonabil și practic ca o instanță să vadă un acuzat în persoană înainte de a 

decide dacă să-l plaseze în arest preventiv sau nu. Singura mea obiecție este 

că, oricât de rezonabilă sau practică ar fi o soluție, ea nu poate constitui o 

bază legală pentru privarea de libertate, cu excepția cazului în care este 

prevăzută de lege. Instanțele nu pot crea noi motive de detenție doar pentru 

că le consideră rezonabile sau practice.  

Mai mult, situația descrisă în paragraful 54 din hotărâre nu este nici 

teoretică, nici neașteptată, având în vedere anumite prevederi din Legea cu 

privire la asistența juridică internațională în materie penală, care a fost 

adoptată – după cum rezultă din art. 1 – cu scopul de a stabili un mecanism 

de realizare a reglementărilor Codului de procedură penală și ale altor acte 

normative referitoare, în special, la asistența juridică internațională în 

domeniul extrădării (a se vedea paragraful 30 din hotărâre și punctul 4 din 

prezenta opinie). 

17. În acest context, aș dori să menționez, în mod special, art. 10 din Lege 

(care prevede că durata detenției în străinătate trebuie luată în calcul în cadrul 

procedurii penale a Republicii Moldova), art. 55 (care prevede reexaminarea 

automată, la fiecare 30 de zile, a necesității menținerii arestului provizoriu al 

persoanei în așteptarea extrădării în altă țară) și art. 75 (care obligă autoritățile  

moldovenești să retragă cererea de arest provizoriu în cazul în care asupra 

persoanei nu se mai răsfrâng prevederile mandatului de arest). Citind 

prevederile de mai sus, coroborate cu art. 1, la care se face referire mai sus, 

și art. 73 (care impune, în mod corespunzător, aceleași reguli pentru ambele 

situații, i.e. atunci când Republica Moldova este fie Stat solicitant, fie Stat 

solicitat în procedura de extrădare), se pare că aceste prevederi legale ar putea 

susține argumentele invocate de către reclamant cu privire la interpretarea 

cadrului legal care reglementează detenția în așteptarea procedurii de 

extrădare. 

18. În opinia mea, dispozițiile legale menționate mai sus pot fi relevante și 

în abordarea problemei detenției pentru o perioadă maximă de 12 luni, astfel 

cum a fost invocat de către majoritate (a se vedea paragraful 54 din hotărâre). 

Eu nu voi continua, totuși, cu o analiză ulterioară a acestor chestiuni, deoarece 

nu este rolul Curții de a interpreta dreptul intern într-o manieră abstractă, 

această chestiune fiind, în primul rând, de competența autorităților naționale, 

care trebuie să găsească răspunsuri la aceste întrebări.  

 

C. Cu privire la motivarea deciziilor instanțelor naționale 

 

19. Permiteți-mi să reiterez că, așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în 

hotărâre, este în primul rând de competența autorităților naționale să 

interpreteze și să aplice dreptul intern (a se vedea paragrafele 48-49 din 
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hotărâre și jurisprudența citată acolo). În plus, ținând cont de obiectul cauzei 

în discuție, constat că este relevant de menționat un principiu din 

jurisprudența Curții, referitor la calitatea mandatelor de arest, potrivit căruia 

defectele dintr-un mandat de arest pot fi remediate de către curțile de apel 

naționale în cadrul procedurilor de control judiciar, cu excepția situației în 

care ele reprezintă o neregulă gravă și evidentă (a se vedea Mooren v. 

Germania [MC], nr. 11364/03, § 75, 9 iulie 2009, și Baș v. Turcia, nr. 

66448/17, § 143, 3 martie 2020). 

20. În prezenta cauză, defectele de acest fel, deja menționate mai sus (a se 

vedea punctele 9-10 din opinie), sunt strâns legate de plângerea de bază a 

reclamantului cu referire la faptul că valabilitatea mandatului de arest a 

expirat după 30 de zile de la data reținerii sale în Belarus și că, din acest 

motiv, detenția sa în așteptarea procedurii de extrădare a fost ilegală. 

21. În acest context, este de reținut că, de fapt, Curtea de Apel Chișinău nu 

a abordat în niciun fel argumentele avocatului reclamantului care a contestat 

în mod expres valabilitatea mandatului de arestare după scurgerea perioadei 

de 30 de zile și detenția continuă a reclamantului în Belarus în așteptarea 

procedurii de extrădare; astfel, instanța nu a efectuat niciun controlul judiciar 

asupra acestui aspect al plângerii. Ea nici nu a remediat detenția reclamantului 

în baza unui mandat de arestare presupus expirat, prin argumentarea unei 

eventuale constatări că încheierea judecătorească din 1 octombrie 2007 era 

încă valabilă, prin emiterea unui nou mandat de arestare a acestuia sau prin 

dispunerea eliberării lui. Mai mult, Curtea de Apel Chișinău nu a interpretat 

și/sau nu a făcut referire la vreo prevedere legală națională relevantă care 

reglementează situațiile în care Republica Moldova este Statul care solicită 

extrădarea. De fapt, ea a respins argumentele invocate de către avocatul 

reclamantului, prin simpla mențiune că „nu [aveau] niciun temei de fapt și de 

drept”, fără a oferi detalii suplimentare (a se vedea paragraful 20 din 

hotărâre). 

22. Având în vedere cele menționate mai sus, discutăm despre o situație 

complexă în care modul exact în care ar fi trebuit să fie aplicată legea este 

neclar și nu au fost prezentate exemple de jurisprudență națională. În acest 

context, trebuie reiterat că este bine-stabilit în jurisprudența acestei Curți, că 

atunci când se are în vedere libertatea unei persoane, este deosebit de 

important ca principiul general al certitudinii juridice să fie respectat (a se 

vedea Mooren, citată mai sus, § 76, și Baș, citată mai sus, § 143) și că nu ar 

trebui permisă o interpretare extensivă (a se vedea, de exemplu, S., V. și A. v. 

Danemarca [MC], nr. 35553/12 și altele 2, § 73, 22 octombrie 2018). 

23. Din această perspectivă și ținând cont de eșecul Curții de Apel 

Chișinău de a oferi o motivare detaliată pentru respingerea recursului 

reclamantului, majoritatea, în opinia mea, nu a avut la dispoziție toate 

elementele necesare pentru a susține constatarea că, prin respingerea tuturor 

argumentelor reclamantului, Curtea de Apel Chișinău a ales în mod tacit o 

interpretare a dreptului național care era diferită de cea susținută de către 
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reclamant și că, astfel, și-a îndeplinit sarcina de a clarifica problema 

presupusei ilegalități a detenției reclamantului în așteptarea procedurii de 

extrădare.  

De fapt, după cum s-a menționat deja, ea nu a reușit să facă acest lucru și, 

prin urmare, a lăsat deschisă o problemă care era decisivă pentru finalitatea 

cauzei. 

24. De asemenea, merită menționat faptul că la 28 mai 2012 Plenul Curții 

Supreme de Justiție a interpretat diverse aspecte ale aplicării legislației 

privind extrădarea în practica judiciară, dar nu a abordat problema în discuție 

(a se vedea paragraful 31 din hotărâre). 

 

D. Concluzie 

 

25. Nu este sarcina Curții să exprime o opinie cu privire la oportunitatea 

metodelor alese de către legiuitorul unui Stat pentru a reglementa un anumit 

domeniu; sarcina Curții se limitează la a determina dacă metodele adoptate și 

efectele pe care le atrag sunt în conformitate cu Convenția (a se vedea Denis 

și Irvine v. Belgia [MC], nr. 62819/17 și 63921/17, § 133, 1 iunie 2021, și 

jurisprudența citată acolo). 

26. Având în vedere acest lucru, nu sugerez că dreptul național nu poate 

prevedea ca perioada de detenție să fie calculată din momentul extrădării sau 

în orice alt mod. Cu toate acestea, pentru a se conforma garanțiilor prevăzute 

la Articolul 5 din Convenție, prevederile legale relevante trebuie să fie 

suficient de accesibile, precise și previzibile în aplicare, astfel încât să se evite 

orice risc de arbitrariu. 

27. În lumina celor menționate mai sus, având în vedere faptul că 

însemnătatea hotărârilor instanțelor naționale și a mandatului de arestare în 

probleme legate de valabilitatea lui este deschisă mai multor interpretări, iar 

în lipsa unei interpretări exprese și oficiale a dispozițiilor legale relevante sau 

a exemplelor de jurisprudență națională cu privire la această chestiune, care 

să poată clarifica modul în care trebuie aplicată legea, cuplată cu lipsa unui 

control judiciar adecvat, consider că cerința „calității legii” nu a fost 

îndeplinită în prezenta cauză și că, prin urmare, a existat o încălcare a 

Articolului 5 § 1 din Convenție.  

 


