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Descrierea cauzelor : Acest grup de cauze se referă, în principal, la încălcările drepturilor reclamanților la 
libertate și siguranță (articolul 5), care rezultă în: 

Încălcări ale articolului 5 § 1: 

a) practica generală de detenție ilegală în absența unui mandat judecătoresc, doar pe motivul că dosarul a 
fost trimis la o instanța de judecată (cauzele Modîrcă, Gorea, Stici, Ursu, Boicenco și Ţurcan); 

b) detenția ilegală continuă a reclamantului, în pofida existenței unei decizii a instanței superioare cu privire la 
anularea hotărîrii prin care s-a dispus arestul (cauza Danalachi); 

 
Încălcări ale articolului 5 § 3: 

a) nerespectarea de către instanțele judecătorești naționale a obligației de a prezenta motive relevante și 
suficiente pentru arestul preventiv a reclamanților și prelungirea acestuia (cauzele Şarban, Modîrcă, 
Castraveţ, Ţurcan și Ţurcan, Stici, Ursu, Ignatenko, Feraru și Boicenco); 

b) imposibilitatea reclamantului de a obține eliberarea sa pe motivul interdicției impuse de lege privind 
eliberarea persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă mai 
mare de 10 ani privațiune de libertate (cauza Boicenco); 
 

Încălcări ale articolului 5§4: 

a) durata excesivă a controlului judiciar al legalității detenției reclamantului (cauza Şarban); 
b) imposibilitatea de a discuta confidențial cu avocații, separați de un paravan de sticlă în cadrul izolatorului 

CCCEC (în prezent Centrul National Anticorupție)(cauza Modîrcă, Castraveţ); 
c) diverse încălcări ale principiului egalității armelor, din cauza: 

i) refuzului nejustificat al instanțelor judecătorești naționale de a-i permite reclamantului accesul la 
dosar, astfel încît el să poată contesta legalitatea detenției sale (cauza Ţurcan și Ţurcan) ; 

ii)  refuzul nejustificat al instanțelor judecătorești naționale de a audia martorul ale cărui presupuse 
declarații au fost utilizate pentru justificarea arestului preventiv al reclamanților (cauzele Ţurcan și 
Ţurcan și Feraru). 

Curtea a constatat, de asemenea o încălcare a articolului 3 cauzată de condițiile precare de detenție (cauzele 
Modîrcă Țurcan și Feraru), rele tratamente și lipsa asistenței medicale în timpul detenției (cauzele Șarban și 
Țurcan) precum și încălcarea articolului 34, din cauza inaccesibilității a unui medic pentru o estimare a 
prejudiciului material la Curtea Europeană (Boicenco). 

Etapa de executare: Măsuri individuale : Reclamanții din acest grup de cauze fie au fost condamnați (doi 
reclamanți) fie eliberați (restul reclamanților). Prin urmare, nici un reclamant nu mai este în arest. În cauzele 
Şarban, Modîrcă, Gorea, Castraveţ și Ţurcan, reclamanții au solicitat despăgubiri în fața instanțelor naționale 
în baza hotărîrilor Curții Europene din cauza detenției lor ilegale și au primit o compensație în conformitate cu 
legea nr. 1545.1 

Măsuri generale : 

 Modificări ale legislației 
 

Măsurile de prevenire a încălcărilor articolului 5§1: 

                                                           
1 Legea nr. 1545 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale 
instanțelor judecătorești  
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Practica generală a detenției persoanelor urmărite în lipsa unei decizii judecătorești: În noiembrie 2006, Codul 
de procedură penală (CPP) a fost modificat în scopul prevenirii acestei practici generale. În urma acestor 
amendamente, procurorii sunt obligați să solicite o prelungire a arestului după trimiterea cauzei în judecată 
(articolul 186 CPP). 

Măsuri de prevenire a încălcărilor articolului 5§3: 

Lipsa motivelor relevante și suficiente : O serie de amendamente au fost introduse în aprilie 2012 în CPP pentru 
a asigura motivarea eficientă de către instanțele naționale a deciziilor lor de aplicare sau prelungire a arestului. 
Mai exact, instanțele sunt acum obligate să motiveze în detaliu deciziile lor de aplicare sau prelungire a 
arestului preventiv, precizînd motivele aplicării unei măsuri privative de libertate, precum și argumentele 
apărării, motivele acceptării sau respingerii lor (articolul 177). Articolele 307 și 308 au fost modificate cu scopul 
de a include obligația pentru procurori de a motiva cererile de plasare în arest preventiv și de a anexa 
documentele justificative. 

Interzicerea eliberării unor categorii de acuzați : Articolul 191 din CPP a fost modificat în scopul excluderii 
interdicției privind eliberarea unei persoane acuzate de o infracțiune pasibilă de o pedeapsă mai mare de 10 
ani privațiune de libertate. 

Măsuri vizînd prevenirea încălcărilor articolului 5§4: 

Durata excesivă a procedurii de apel: Articolul 312 din CPP a fost modificat în vederea definirii în mod clar a 
termenelor aplicabile în cadrul procedurii de contestare a legalității privării de libertate. Ca urmare a acestei 
modificări, CPP oferă acum o perioadă de trei zile pentru ca instanța de apel să se pronunțe cu privire la 
legalitatea detenției. 

Accesul la documentele dosarului : Articolele 307/308 din CPP au fost modificate în vederea prevenirii 
încălcărilor din cauza refuzului nejustificat al instanțelor judecătorești naționale de a acorda acces la 
documentele din dosar. Noile prevederi stabilesc obligația procurorului de a pune la dispoziția apărării dosarul 
cu toate materialele și dovezile relevante. 

Ate măsuri legislative preconizate : În scopul ajustării legislației naționale la cerințele articolului 5, în cadrul 
Strategiei 2011-2016 pentru reforma justiției, autoritățile moldovenești au efectuat un studiu asupra legii și 
practicii de aplicare a măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale restrictive, punînd accentul pe arestul 
preventiv, arestul la domiciliu și eliberarea pe cauțiune; de asemenea, ele au efectuat un studiu privind 
conformitatea CPP cu articolul 5. În urma acestor activități, a fost elaborat un proiect de lege de modificare a 
CPP. Modificările propuse urmăresc scopul consolidării mecanismului de limitare a utilizării măsurilor 
preventive privative de libertate, precum și obligația judecătorului să ia în considerare posibilitatea aplicării unor 
măsuri alternative și consolidarea dreptului persoanei aflate în arest de a contesta legalitatea aplicării unor 
asemenea măsuri preventive. La cererea autorităților moldovenești, expertiza juridică 2  a proiectelor de 
amendamente la CPP în partea ce reglementează arestul preventiv a fost realizată în luna octombrie 2014 de 
către experții Consiliului Europei în cadrul proiectului de cooperare "Suport pentru punerea în aplicare coerentă 
a Convenției europene a drepturilor omului în Republica Moldova"3, finanțat cu sprijinul Fondului fiduciar pentru 

Drepturile Omului. 

 Dezvoltarea practicii judiciare și administrative 
 

La 15 aprilie 2013, Curtea Supremă de Justiție în componență sa plenară a adoptat o nouă decizie explicativă 
nr. 1 cu privire la arestul preventiv și arestul la domiciliu. În decizia sa, Curtea Supremă de Justiție, referindu-
se la jurisprudența Curții Europene, a reafirmat aplicabilitatea directă a Convenției Europene și a jurisprudenței 
Curții în ordinea juridică internă. Curtea Supremă de Justiție a făcut referire la cele patru motive fundamentale 
pentru care ținerea sub arest ar putea fi justificată (adică, riscul că acuzatul, în caz de eliberare, să se ascundă, 
că el să afecteze funcționarea justiției, că va comite alte infracțiuni sau va tulbura ordinea publică). Curtea 
Supremă a subliniat că deciziile judecătorești privind arestul preventiv nu ar trebui să fie stereotipice și nici să 
fie formulate sumar, dar să se refere detaliat la situația individuală a reclamantului. Ea a subliniat în continuare 
necesitatea de a întemeia motivul arestării preventive pe dovezile furnizate de către procuror și a declarat că 
instanțele ar trebui să ia în considerare cerințele apărării, cînd vine vorba de examinarea probelor legalității 
prelungirii arestului. În cele din urmă, Curtea Supremă de Justiție a explicat procedura de examinare a cererilor 
de arest preventiv și prelungirea arestului în timpul desfășurării urmăririi penale și pînă la demararea procesului, 
precum și cererile de revocare a arestului și înlocuirea acestuia cu altă măsură preventivă. 

                                                           
2 Link la expertiză (http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/Source/Expert_opinion_Amendments_CPC_Moldova.pdf) 
3 Link la pagina web a proiectului (http://www.coe.int/t/DGI/HR-NATIMPLEMENT/projects/moldova_support_implementation_echr_en.asp) 
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 Formarea și sensibilizarea 
 

Institutul Național al Justiției organizează activități de formare continuă pentru judecători și procuror i, inclusiv 
cu privire la dispozițiile articolului 5 și aplicarea acestora în practică. În ianuarie 2013, au fost elaborate Directive 
privind arestul preventiv pentru practicieni și au fost publicate de către Fundația Soros-Moldova în colaborare 
cu Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Institutul Național al Justiției. Aceste 
orientări sunt destinate în primul rînd judecătorilor, ca un instrument practic pentru adoptarea deciziilor care 
trebuie motivate în mod corespunzător, dar și pentru procurori și avocați. Ele descriu metodele folosite pentru 
a motiva hotărîrile judecătorești și includ exemple de cereri privind aplicarea arestului preventiv și decizii ale 
instanțelor în această privință. 

Alte aspecte 
 

Paravanul de sticlă din incinta fostului CCCEC a fost demontat în 2007. 

Măsuri generale privind încălcarea articolului 3 sunt examinate în cadrul grupurilor de cauze Ciorap, Becciev 
și Paladi, în timp ce încălcarea articolului 34 este examinată separat, în contextul cauzei Boicenco. 

Cererea Cauza Hotărîrea din Definitivă la 

3456/05 SARBAN  04/10/2005 04/01/2006 

41088/05 BOICENCO 11/07/2006 
10/06/2008 

11/10/2006 
10/09/2008 

23393/05 CASTRAVET  13/03/2007 13/06/2007 

25664/09 DANALACHI 17/09/2013 17/12/2013 

55792/08 FERARU 24/01/2012 24/04/2012 

21984/05 GOREA  17/07/2007 17/10/2007 

36988/07 IGNATENCO 08/02/2011 08/05/2011 

14437/05 MODARCA  10/05/2007 10/08/2007 

35324/04 STICI  23/10/2007 23/01/2008 

10809/06 TURCAN  27/11/2007 27/02/2008 

39835/05 TURCAN ET TURCAN  23/10/2007 23/01/2008 

3817/05 URSU  27/11/2007 27/02/2008 

 
Cea de a 1214-a reuniune - Note:  
 

Măsuri individuale 

În prezent nici unul dintre reclamanți nu se mai află în arest (doi dintre ei au fost condamnați și ispășesc 
pedeapsa în instituțiile penitenciare, ceilalți au fost eliberați) și sumele acordate de Curte în ceea ce privește 
satisfacția echitabilă au fost plătite. De asemenea, cadrul legal moldovenesc permite solicitarea despăgubirilor 
pentru detenție ilegală (cinci reclamanți au obținut despăgubiri în acest sens). Prin urmare, alte măsuri 
individuale în acest grup de cauze nu se impun.  

Măsuri generale 

 A. Cu privire la încălcările articolului 5§1 

a) Arestul preventiv fără existența unui temei legal: Se observă că dispozițiile relevante ale CPP, revizuite și 
intrate în vigoare în noiembrie 2006, prevăd norme și o procedură clară de aplicare și menținere în arest 
preventiv și sunt susceptibile de a împiedica practica generală de arestare a persoanelor fără o hotărîre 
judecătorească. În afară de măsurile legislative, hotărîrea explicativă nr. 1 al Curții Supreme din 15 aprilie 2013 
a acordat judecătorilor și procurorilor orientări clare cu privire la punerea în aplicare a condițiilor legii din 2006, 
în conformitate cu jurisprudența Curții Europene. Astfel așa cum Curtea Europeană n-a comunicat și nici nu a 
stabilit încălcări în cauzele în care evenimentele s-au desfășurat după 2007, rezultă că măsurile luate pînă în 
prezent sunt capabile de a preveni astfel de încălcări în viitor. 

b) Detenție ilegală în pofida existenței unei decizii a instanței superioare de anulare a ordonanței de aplicare a 
arestului preventiv: În conformitate cu Planul de acțiuni, rezultă că această problemă nu a fost încă soluționată. 
Cu toate acestea, autoritățile moldovenești intenționează să trateze problema în cauză în cadrul noului proiect 
de lege pentru revizuirea CPP, care este deja elaborat. Autoritățile moldovenești ar trebui să pună în aplicare 



promptă măsurile legislative propuse ținînd cont de avizul experților Consiliului Europei prezentat autorităților 
în octombrie 2014. În acest sens sunt așteptate informații actualizate privind progresele înregistrate. 

 B. Cu privire la încălcările articolului 5§3 

a) Lipsa motivelor relevante și suficiente: Sunt salutabile modificările legislative care impun instanțele 
judecătorești să motiveze relevant și suficient plasarea sau menținerea în arest a persoanei și să ia în 
considerare argumentele apărării, precum și cele ale acuzării, să prezente apărării cererea de arest preventiv 
și materialele justificative. Hotărîrea explicativă nr. 1 al Curții Supreme din 15 aprilie 2013, cu privire la detenția 
preventivă, este, de asemenea, o evoluție pozitivă și demonstrează atenția sistemul judiciar față de această 
problemă. Cu toate acestea, din hotărîrile Curții rezultă că lipsa motivării pertinente și suficiente care 
caracterizează deciziile instanțelor este în primul rînd o chestiune de practică. După cum se poate observa în 
cazurile comunicate Guvernului de către Curte și în studiile întreprinse pentru punerea în aplicare a Strategiei 
de reformă judiciară, problema continuă să persiste. Prin urmare, este esențială aplicarea strictă în practică a 
acestor cerințe, care să fie garantată și monitorizată de către autoritățile moldovenești precum și completată 
cu cursuri de formare a judecătorilor și procurorilor, punînd accentul necesar pe cerințele articolului 5 și 
exigențele jurisprudenței Curții. Autoritățile moldovenești ar trebui să furnizeze mai multe informații cu privire 
la impactul măsurilor adoptate și evoluția practicii judiciare, inclusiv exemple de decizii ale instanțelor naționale 
cu privire la plasarea sau menținerea în detenție provizorie. 

b) Interzicerea eliberării unor categorii de acuzați : Revizuirea articolului 191 din CPP este o măsură salutabilă, 
în măsura în care ea a eliminat interdicția de a elibera o persoană acuzată de o infracțiune pasibilă de pedeapsă 
cu privațiune de libertate mai mare de 10 ani. Cu toate acestea, dispozițiile referitoare la eliberarea pe cauțiune 
sau sub control judiciar limitează în continuare dreptul altei categorii de persoane, aflate sub urmărirea penală, 
de a fi eliberate, și anume cele cazierele judiciare ale cărora include mențiunea de infracțiuni grave, deosebit 
de grave sau excepțional de grave (articolele 191 și 192 din CPP). Potrivit jurisprudenței constante a Curții 
Europene (a se vedea de exemplu. SBC v. Regatul Unit, nr. 39360/98, hotărîrea din 19 iunie 2001), un 
judecător necesită de a fi împuternicit să dispună eliberarea unei persoane acuzate. Interdicția de blanchetă, 
în temeiul legislației, a oricărei posibilități de eliberare este echivalentă cu lipsa de control jurisdicțional al 
arestului preventiv. În aceste condiții, autoritățile moldovenești trebuie să fie încurajate să ia măsuri pentru 
extinderea dreptului de a fi eliberat asupra tuturor categoriilor de acuzați.  

 C. Cu privire la încălcările articolului 5§4 

a) Durata procedurilor cu privire la deciziile de arest preventiv: Cu toate că CPP a fost revizuit pentru a impune 
termene stricte de examinare a recursurilor cu privire la arestul preventiv, autoritățile moldovene sunt invitate 
să furnizeze informații cu privire la punerea în aplicare a acestor prevederi legale, luînd în considerație că în 
cazul Lupacescu c. Republicii Moldova procedura de recurs a durat douăzeci zile (șaptesprezece zile mai mult 

decît timpul prevăzut de lege). 

b) Lipsa confidențialității comunicărilor avocat – client : În ceea ce privește lipsa confidențialității comunicațiilor 
avocat – client, în cadrul izolatorului de detenție provizorie a fostului CCCEC, autoritățile moldovenești au 
indicat că au demontat paravanul de sticlă în 2007. Nici o încălcare în această privință nu a fost constatată în 
cu referință la evenimentele de după 2007. Astfel, nu pare a fi necesară întreprinderea unor careva măsuri cu 
caracter general în acest sens. 

c) Încălcarea principiului egalității armelor : 

 i) Refuzul nejustificat de a permite accesul la dosar: În pofida modificărilor aduse CPP, în vigoare din 
octombrie 2012, nu au fost furnizate informații cu privire la aplicarea acestor noi dispoziții în practică. 
În acest sens, se observă că noile cereri recent comunicate autorităților moldovenești includ acuzații 
de încălcări similare. Prin urmare, este esențial să se asigure aplicarea strictă a noilor dispoziții în 
practică. În acest sens sunt așteptate informații despre măsurile întreprinse. 

 ii) Refuzul nejustificat de către o instanța națională de audiere a martorilor cu privire la aspecte legate 
de arestul preventiv: Este important să se asigure punerea în aplicare strictă a recomandărilor făcute 
de Curtea Supremă în aprilie 2013. în acest sens, de asemenea, sunt așteptate Informații. 

 

 

 



 

Decizii 

Delegații: 

1. Salută eforturile autorităților moldovenești de a aduce legislația și practica Republicii Moldova în 
conformitate cu cerințele Convenției și jurisprudența Curții în materie de detenție provizorie; 

2. În privința măsurilor individuale, iau act de măsurile adoptate de autoritățile Republicii Moldova și 
consideră că nu este necesară întreprinderea altor măsuri de acest fel; 

3. În ceea ce privește măsurile generale, consideră cu satisfacție că următoarele aspecte au fost 
rezolvate: 

-  arestul preventiv fără temei legal, încălcare a articolul 5§1 ; 

-  lipsa confidențialității comunicării între avocat - client din cauza paravanului de sticlă instalat la 
fostul Centru de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției (CCCEC) încălcare a articolul 
5§4 ; 

4. Invită autoritățile moldovenești să furnizeze informații pînă la 1 octombrie 2015 în ce privește 
progresele înregistrate cu privire la următoarele aspecte restante: 

-  măsurile legislative preconizate cu privire la ilegalitatea detenției continue în pofida deciziei unei 
instanțe superioare de anulare a arestului preventiv; 

-  evoluția practicii judiciare, în conformitate cu cerințele Convenției și jurisprudenței Curții, ca 
urmare a revizuirii legislației adoptate în ultimii ani cît și a recomandărilor Curții Supreme, din 
aprilie 2013, în ceea ce privește necesitatea de a oferi motive suficiente și relevante în deciziile 
referitoare la arestul preventiv; 

-  modificările legislative necesare pentru eliminarea interdicției de eliberare a unor acuzați aflați în 
arest preventiv, în scopul asigurării dreptului oricărei persoane arestate de a fi eliberată; 

-  impactul revizuirii legislației și a recomandărilor Curții Supreme din aprilie 2013, asupra prevenirii 
și duratei excesive a procedurilor de emitere a ordonanțelor privind aplicarea arestului și 
prevenirea încălcării principiului egalității armelor. 

 


