
Dosarul nr.10-9/17

ÎNCHEIERE

în  numele  legii

 

26 iunie 2017                                                                             or. Anenii Noi

 

Judecătoria Anenii Noi

Instanţa compusă din :

            Preşedinte: I.Brai

            Grefier: N.Renchez. S.Rusu

Cu  participarea:

Procurorul: XXXXXXXXX

Apărătorii : Ploțnița Emanoil  

                     Organ Elena

 

Examinînd în şedinţa secretă plângerea înaintată în temeiul art.313 CPP, de  avocatul
XXXXXXXXX în interesele petiționarului Ghervaziuc Iuri asupra Ordonanței din XXXXXXXXX
privind  respingerea plîngerii în ordinea art.298-299/2 și Ordonanței din 06.04.2017, de
refuz în pornirea urmăririi penale și clasarea procesului penal nr. 20172500114,-

                                                           A   CONSTATAT :

 

La data de 22.05.2017, în instanță de judecată a  fost înregistrată plângerea depusă
de avocatul Ploșnița Eugen în interesele petiționarului Ghervaziuc Iuri, în temeiul art.313
CPP.

Potrivit  plângerii  înaintate:  La  data  de  15.02.2017  aproximativ  la  ora  19,30
Ghervaziuc Iuri, se deplasa pe traseul Odesa -Chișinău , intrând pe teritoriul Republicii
Moldova  prin  punctul  de  trecere  Starokazaci-Tudora.  După  localitatea  Căușeni  ,  lîngă
indicatorul  Direcția de deplasare spre localitatea Anenii Noi, Ghervaziuc Iuri,  a fost stopat 
de agenții Inspectoratului Național de Patrulare. Unul dintre cele două persoane a cărui
nume nu-l cunoaște, l-a rugat pe Ghervaziuc să prezinte actele de identitate, certificatul de
înmatriculare. Permisul de conducător auto, etc. Din automobilul Nissan, au coborît cîteva
persoane mascate și în mod forțat l-au coborît pe Ghervaziuc din automobilul pe care-l



conducea, aplicîndu-i  numeroase lovituri  cu picioarele și  pumnii,  peste diferite păți  ale
corpului. Aproximativ la ora 22,00 fiind adus la miliția din or. Tiraspol, Ghervaziuc Iuri, a
fost  examinat    de  felcerul  izolatorului  de  detenție  provizorie.  Totodată,  răpirea  și
maltratarea  lui  Ghervaziuc  Iuri,  a  avut  loc  cu  participarea  și  suportul  agenților
Inspectoratului  Național  de  Patrulare   al  Republicii  Moldova.  La  data  de  16.03.2017,
avocații Emanoil  Ploșnița și Organ Elena, au sesizat procuratura Generală, solicitîndu-se
investigarea circumstanțelor cauzei. Potrivit informației parvenite, plângerea înaintată  a
fost remisă conform competenței  Procuraturii Anenii Noi, la data de 21.03.2017. Urmare
acestei sesizări, s-a pornit procesul penal, atribuindu-se nr.20172500114. Prin ordonanța
din 06.04.2017, procurorul în Procuratura r. Anenii Noi , Viorel Gaina, a dispus refuzul   în
pornirea urmăririi penale și clasarea cauzei, deoarece nu există faptul infracțiunii. Efectiv,
concluzionează procurorul Viorel Gaina, neavînd probe pertinente care ar confirma poziția
stipilată de soția lui Ghervaziuc Iuri, care la fel nu a fost martor ocular al pretinsei fapte
infracționale de răpire a persoanei, urmărirea penală nu urmează a fi pornită și procesul
penal urmează a fi clasat. Considerând că aceasta ordonanță este absolut ilegală, a solicitat
anularea acesteia  de către Procurorul Ierarhic -Superior și prin ordonanța din 10.05.2015 a
fost  respinsă   plîngerea  avocatului  Emanoil  Ploșnița  în  interesele  lui  Ghervaziuc  Iuri.
Ordonanțele din 06.04.2017 și  XXXXXXXXX sunt neîntemeiate și  ilegale, fiind emise cu
încălcarea vădită a prevederilor legale. Efectiv, organul de urmărire penală nu a cercetat
sub toate aspectele complet și obiectiv ,circumstanțele cauzei. Scopul urmării penale este
de a identifica făptuitorul, indiferent de persoana acestuia. Faptul maltratării lui Ghervaziuc
Iuri, pe teritoriul Republicii Moldova, este incontestabil confirmat inclusiv prin certificatul
nr.7/736 din  01.03.2017 care a fost anexat la plângerea avocatului Emanoil Ploșnița în
interesele lui Ghervaziuc Iuri. Au fost emise  două acte de dispoziție ilegale și lipsite  de
suport probant, care urmează a fi integral anulate. Mai mult ca atât, cele relatate supra, cu
certitudine confirmă că plângerile avocaților Emanoil Ploșnița și Organ elena din 16.03.2017
și  25.04.2017, nu au fost examinate.  Se solicită  anularea Ordonanței  din XXXXXXXXX
privind  respingerea plîngerii în ordinea art.298-299/2 și Ordonanței din 06.04.2017, de
refuz în pornirea urmărirrii penale și clasarea procesului penal.

În ședință de judecată, apărătorii XXXXXXXXX, Organ Elena   au susținut integral
plîngerea  înaintată.  Au  cerut  instanței,  anularea  Ordonanței  din  XXXXXXXXX privind  
respingerea plîngerii în ordinea art.298-299/2 și Ordonanței din 06.04.2017, de refuz în
pornirea urmărirrii penale și clasarea procesului penal.

            Procurorul XXXXXXXXX  în ședință de judecată a cerut ca plîngerea înaintată să fie
respinsă ca neîntemeiată. A declarat că, cercetarea cazului a fost  una  completă  și  
obiectivă. Temeiuri  de a reexamina lipsesc.

Luând cunoștință de materialele prezentate instanţei, argumentele părţilor şi însuşi
de plângerea depusă de avocatul Ploșnița Eugen, instanţa ajunge la concluzia, că  plângerea
necesită a fi admisă, fiindcă de  către  procuratura r. Anenii Noi nu au  fost  întreprinse
toate măsurile  necesare spre  verificarea cauzelor şi  circumstanțelor, expuse  în  plângere. 

 Ținînd  cont de  prevederile  legale,  instanța  concluzionează  că  actele  emise  de 
procuratura  r. Anenii Noi ,  au  fost  contestate  în  instanța de  judecată , în  termen.



Conform art. 313 alin. (1) din CPP, plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale
organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii
pot  fi  înaintate  judecătorului  de  instrucţie  de  către  bănuit,  învinuit,  apărător,  partea
vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele
legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de
acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la
plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.

Articolul 23 din Codul de procedură penală garantează asigurarea drepturilor victimei
în  urma infracţiunilor,  abuzurilor  de  serviciu  şi  erorilor  judiciare  potrivit  căruia  legea
procesuală penală asigură drepturile victimei în urma infracţiunilor; victima unei fapte care
constituie componentă de infracţiune este în drept să ceară, în condiţiile prezentului cod,
pornirea unei cauze penale, să participe la procesul penal în calitate de parte vătămată şi
să-i fie reparate prejudiciile morale, fizice şi materiale.

Iar, conform art. 1 alin. (2) CPP,  procesul penal are ca scop protejarea persoanei,
societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele
ilegale ale persoanelor cu funcţii  de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea
infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune
să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi condamnată.

Prevederile  art.  254  alin.  (1)  din  Codul  de  procedură  penală,  obligă  organul  de
urmărire  penală   să  ia  toate  măsurile  prevăzute  de  lege  pentru  cercetarea  sub  toate
aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului.

            Instanța  reține     că  petiționarul  pretinde  precum că  a  fost  săvîrșită  o 
infracțiune,  prezentînd  un  șir de  probe în  acest  sens.

  Nu  a  fost  identificat  cu  precizie  locul  unde  se  pretinde  că  a  fost  răpit
Ghervaziuc Iuri și  nu  au  fost  audiate  persoanele  ce  locuiesc,  activează în  vecinătate, 
pentru  a  stabili  martorii oculari.

De  către  procuror  nu  a  fost verificată  informația  prezentată  de  petiționar,  cu 
privire  la  locul  de  traversare  a  frontierei RM(sau  postul  vamal) de  către  Ghervaziuc
Iuri.  Nu  au  fost  ridicate  imaginile  video  de  la  camerele  de  luat  vederi  de  la  posturi 
vamale, stații de  alimentare  cu  benzină,  alte  obiecte,  pentru  a  urmări  ruta de
deplasare a automobilului lui  Ghervaziuc Iuri.  Nu se exclude  posibilitatea  urmăririi  după 
celula antenă a numărului telefonului  victimei.

Nu s-au cercetat  sursele  masmedia,  care  au   plasat  informația despre reținere, 
pentru a  identifica inițiatorul  și autorul  acestei  informații.

Nu  au  fost  întreprinse  măsuri  în  vederea audierii  colaboratorul organelor de 
forță  ale  autoproclamatei  republici Nistrene cu  familia Ișcenco,  care  din  spusele 
petiționarului a participat  la reținere.

La dosar  lipsește  plîngerea depusă  de soția  persoanei  reținute Ghervaziuc Iuri .

Pe cauză  a  fost  audiată  doar  o  singură  persoană- Ghervaziuc Reghina- soția  celui



  răpit.

OUP a  ignorat informația prezentată  de  petiționar că  la  răpire a participat  un 
echipaj  al Poliției Rutiere. Nu  s-a  ridicat  informația de  la INP MAI RM,  privind graficul 
de activitate  ale echipajelor în  locul  dat.  Nu  au  fost  întreprinse  măsuri  în  vederea 
stabilirii  celulelor- antenă  și  ridicarea descifrării  apelurilor telefonice efectuate,  presupus,
  de către  colaboratorul INP,  la fața  locului,  către persoanele  responsabile  de  răpire.

Din cele expuse mai sus, și  analizînd  probatoriul  prezentat,  instanța  consideră 
absolut  întemeiată  poziția  petiționarului,  prin  care  se concluzionează că: pretinsa
„investigaţie” petrecută  de  organul de  urmărire penală a fost desfăşurată cu  încălcări ale
prevederilor  legale    şi  ale  principiilor  consacrate  de  CEDO.  Ancheta  efectuată   nu  
întrunește  condiţiile unei investigaţii eficiente. Concluziile procurorului sunt vădit arbitrare,
din care rezultă  că plîngerea a fost  examinată unilateral  şi  superficial.  Circumstanţele
expuse  de  persoana  care  a  depus  plîngere,  cît  și  probele  aduse  de  aceasta, au fost
neglijate  de organul de urmărire penală. 

Reieșind din  cele  expuse mai  sus,  instanța a  concluzionat,  că  prin   acțiunile și inacțiunile
contestate  au  fost    încălcate  drepturile părților la un proces echitabil,  garantat de  art.  6 CEDO.

Judecătorul de instrucție, considerând plângerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă
procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei
juridice şi, după caz, declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. 

În baza art.10, 33, 274-275, 298-313  CPP al RM,   judecătorul de  instrucție

 

DISPUNE :

 

Se admite ca fiind întemeiată  plângerea  înaintată de către  avocatul XXXXXXXXX în
interesele  petiționarului  Ghervaziuc  Iuri,  și   se  anulează  ordonanțele   adoptate  de  
procuratura Anenii Noi din 06.04.2017 (privind refuzul de a porni procesul penal) și din
XXXXXXXXX  (privind  respingerea  plîngerii  înaintate),  în  cadrul  procesului  penal
20172500114.

Cauza se restituie  către  procuratura r. Anenii Noi,  și  se  obligă  procurorul  să 
înlăture  încălcările depistate.

Încheierea este cu  drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în  termen de 15 zile.

            Copia încheierii se expediază persoanei  care  a  depus  plângerea  şi procurorului r.
Anenii Noi.

 

Judecătorul                                                              Igor Brai 



 


