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În cauza Sirenco v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită la 12 

februarie 2019 într-un Comitet compus din: 

 Julia Laffranque, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 4 decembrie 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 52053/15) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în temeiul Articolului 34 din Convenție pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de 

către o cetățeană a Republicii Moldova, dna Tatiana Sirenco („reclamanta”), 

la 14 decembrie 2015. 

2.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către  

Agentul său, dl O. Rotari. 

3.  La 13 iunie 2017 plângerile în baza Articolului 5 §§ 1 și 3 au fost 

comunicate Guvernului, iar restul cererii a fost declarat inadmisibil în 

conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4.  Reclamanta s-a născut în anul 1977 și locuiește în Chișinău. 

5.  La momentul producerii evenimentelor, care au dus la apariția prezentei 

cereri, reclamanta activa în calitate de casier în oficiul central al unei bănci. 

Ea avea sarcina de a număra banii aduși în saci de la filialele băncii. 

6.  La 18 septembrie 2015 reclamanta a venit la serviciu la ora 07:40 și a 

început să numere banii din saci. După ce a numărat banii din patru saci, ea a 

mers la toaletă, iar la revenire a auzit o colegă de-a sa, zicând că la unul din 

sacii nenumărați lipsea sigiliul. Ea nu a acordat multă atenție acestui fapt pe 

motiv că nu a fost prima dată când lipsea sigiliul. Șefa colegei care a găsit 

sacul fără sigiliu i-a solicitat acesteia să numere banii din sac. Aparent, 47 de 

mii de euro (EUR) lipseau din acel sac. 

7.  De asemenea, a fost invitat un alt șef, iar încăperile au fost 

percheziționate. A fost contactată filiala de unde au fost transmiși banii și 

angajații de la acea filială au susținut că sacul respectiv fusese sigilat la 
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momentul expedierii. Ulterior, reclamanta a mers din nou la toaletă și apoi a 

plecat la pauza de masă. 

8.  La 2 octombrie 2015 a fost efectuată percheziția locuinței reclamantei, 

însă nu a fost depistat nimic ce ar fi prezentat interes pentru anchetă.  

9. În aceeași zi reclamanta a fost arestată. 

10. La 5 octombrie 2015 reclamanta a fost pusă sub învinuire pentru furtul  

sumei de 47 mii euro. Ea a fost învinuită că, împreună cu alți angajați ai 

băncii, ar fi sustras din sac suma respectivă de bani. Ordonanța de punere sub 

învinuire nu conținea nicio probă care ar fi demonstrat implicarea reclamantei 

în comiterea infracțiunii. Aparent, unul din colegii reclamantei, de asemenea, 

a fost acuzat de aceeași infracțiune. 

11.  În aceeași zi, id est la 5 octombrie 2015, procuratura a solicitat 

Judecătoriei Buiucani eliberarea mandatului de arest pentru o perioadă de 30 

de zile pe numele reclamantei. Procurorul a invocat existenta riscului că 

reclamanta ar fi putut să distrugă probele, să influențeze martorii sau să 

recidiveze, fapt ce justifica plasarea reclamantei în arest preventiv. 

12.  La 5 octombrie 2015 Judecătoria Buiucani a constatat că procurorul 

care investiga cazul nu a specificat în demersul său motivele de a suspecta 

reclamanta de comiterea infracțiunii imputate. Cu toate acestea, instanța a 

notat că în cadrul audierilor, procurorul a menționat că un coacuzat  declarase 

că banii ar fi putut fi sustrași de către reclamantă, deoarece aceasta  preluase 

toți sacii din stocul în care a fost găsit sacul nesigilat și că reclamanta ar fi 

avut un comportament suspect. Mai mult decât atât, camerele de 

supraveghere erau întoarse în altă direcție decât locul aflării reclamantei. 

Instanța a concluzionat că exista o suspiciune rezonabilă că reclamanta ar fi 

comis infracțiunea. Instanța a notat că trecuseră aproximativ treisprezece zile 

din ziua furtului. Reclamanta dispunea de domiciliu permanent, serviciu, 

familie și nu avea antecedente penale. Nu existau motive de a considera că ea 

ar fi putut periclita desfășurarea anchetei, în condițiile în care implicarea 

acesteia în comiterea infracțiunii era neclară. Instanța a considerat că 

procurorul nu a demonstrat riscul recidivei care ar fi determinat plasarea 

reclamantei în detenție. Astfel, instanța a dispus aplicarea arestului la 

domiciliu în privința reclamantei pentru o durată de 20 de zile. 

13.  Reclamanta a declarat recurs, invocând că măsura arestului la 

domiciliu nu era necesară, întrucât chiar prima instanță a constatat că 

motivele invocate de către procuror nu fuseseră convingătoare. Procurorul de 

asemenea a declarat recurs. 

9.  La 15 octombrie 2015 Curtea de Apel Chișinău a admis recursul 

procurorului, a casat încheierea din 5 octombrie 2015 și a dispus aplicarea 

arestului preventiv pentru o durată de 30 de zile. Curtea a considerat că 

reclamanta prezenta riscul de a se eschiva și de a interveni în buna desfășurare 

a investigației, neexcluzându-se coluziunea cu alți coacuzați. Instanța a 

observat că manifestările nejustificate de clemență puteau încuraja un 

comportament antisocial și afecta încrederea oamenilor în organele de forță 
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și că măsura preventivă era chemată să pedepsească și să descurajeze 

comportamentul antisocial. Instanța a notat că reclamanta nu a contestat 

suspiciunea rezonabilă de comitere a infracțiunii imputate. 

15. În ziua următoare reclamanta a fost arestată și plasată în detenție. 

106.  La 26 octombrie 2015 Curtea de Apel Chișinău a examinat recursul 

declarat de către reclamantă, admițându-l și dispunând eliberarea provizorie 

sub control judiciar. Curtea a constatat că nu au existat motive de a crede că 

reclamanta putea să se eschiveze, să pericliteze investigația sau să recidiveze. 

11.  Aparent, urmărirea penală cu privire la circumstanțele presupusului 

furt din 18 septembrie 2015 este încă pendinte.  

II.  DREPTUL INTERN PERTINENT 

18.  Potrivit articolului 176 din Codul de procedură penală, măsurile 

preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea 

organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată 

numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune 

că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de 

urmărire penală sau de instanță, să împiedice stabilirea adevărului în procesul 

penal ori să săvârșească alte infracțiuni. 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 DIN CONVENȚIE 

19. Reclamanta s-a plâns că arestul său preventiv nu s-a bazat pe o 

suspiciune rezonabilă că ea ar fi comis infracțiunea și că instanțele au eșuat 

să-și motiveze în mod suficient și relevant deciziile, contrar Articolului 5 §§ 

1 și 3 din Convenție. Pasajele relevante ale Articolului 5 prevăd următoarele: 

“ Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din 

prezentul articol are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în 

cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure 

prezentarea persoanei în cauză la audiere.” 

A.  Admisibilitatea 

12.  Curtea reiterează că scopul normei cu privire la epuizarea căilor de 

atac interne este de a acorda statelor contractante posibilitatea de a preveni 

sau de a repara – de regulă prin intermediul instanțelor judecătorești – 

pretinsele încălcări care le sunt imputate, înainte ca acestea să fie înaintate 

Curții. În consecință, în fața unui organism internațional, statele sunt scutite 

de răspundere pentru actele lor înainte să fi avut posibilitatea de a remedia 
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încălcările prin intermediul propriului sistem juridic (a se vedea Balan v. 

Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012). 

21. Curtea a notat că în recursul reclamantei împotriva încheierii 

Judecătoriei Buiucani din 5 octombrie 2015 cu privire la plasarea ei în arest 

la domiciliu, aceasta nu a invocat plângerea cu referire la lipsa unei suspiciuni 

rezonabile că ar fi comis o infracțiune. În aceste circumstanțe, plângerea sa 

în baza Articolului 5 § 1 al Convenție trebuie să fie respinsă în conformitate 

cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție pentru neepuizarea căilor de atac 

interne. 

132.  Curtea notează că restul plângerii reclamantei în baza Articolului 5 

§ 3 nu este în mod vădit nefondat în sensul Articolului 35 § 3 (a) din 

Convenție. De asemenea, Curtea constată că plângerea nu este inadmisibilă 

pe niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B.  Fondul 

143.  Reclamanta a susținut că detenția sa nu a fost justificată, deoarece 

motivele invocate de către instanțele judecătorești naționale cu privire la 

plasarea sa în arest la domiciliu și arest preventiv în perioada 2 - 26 octombrie 

2015 nu fusese relevante și suficiente. 

154.  Guvernul nu a fost de acord și a susținut că plasarea reclamantei în  

arest la domiciliu și plasarea sa în arest fuseseră justificate de către riscurile 

de eschivare, de intervenție în buna desfășurare a anchetei și de recidivă. 

25.  Curtea reiterează că autoritățile trebuie să demonstreze într-un mod 

convingător că fiecare perioadă de detenție, indiferent de durata acesteia, 

trebuie să fie demonstrată în mod convingător de către autorități. Cerința 

pentru magistrat de a aduce motive pertinente și suficiente pentru aplicarea 

arestului, adițional la prezența unei suspiciuni rezonabile, se aplică de la 

prima încheiere cu privire la plasarea persoanei în arest preventiv, id est „în 

mod prompt” după arest (a se vedea Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 

23755/07, §§ 87 și 102, ECHR 2016 (extrase)). Mai mult, atunci când se 

decide dacă o persoană ar trebui să fie eliberată sau plasată în arest, 

autoritățile sunt obligate să ia în considerare măsurile alternative pentru a 

asigura prezența acesteia în proces (a se vedea, e.g., Idalov v. Rusia [MC], 

nr. 5826/03, § 140, 22 mai 2012). 

26.  Justificările considerate „relevante” și „suficiente” în jurisprudența 

Curții au inclus motive ca pericolul eschivării, riscul de influențare a 

martorilor sau de alterare a probelor, riscul de coluziune, riscul de recidivă, 

riscul provocării de dezordini în masă și necesitatea de a proteja deținutul (a 

se vedea, Wemhoff v. Germania, 27 iunie 1968, § 14, Seria A nr. 7; Stögmüller 

v. Austria, 10 noiembrie 1969, § 15, Seria A nr. 9; Letellier v. Franța, 26 iunie 

1991, § 51, Seria A nr. 207; Toth v. Austria, 12 decembrie 1991, § 70, Seria 

A nr. 224; Tomasi v. Franța, 27 august 1992, § 95, Seria A nr. 241-A; și I.A. 
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v. Franța, 23 septembrie 1998, § 108, Rapoarte de Hotărâri și Decizii 

1998-VII). 

167. Prezumția este mereu în favoarea eliberării. Ținând cont de în mod 

corespunzător de principiul prezumției nevinovăției, instanțele judecătorești 

naționale trebuie să examineze toate circumstanțele de natură să afirme sau 

infirme existența unui interes public care ar justifica derogarea de la regula 

stabilită de către Articolul 5 și să le includă în deciziile lor cu privire la 

demersurile de eliberare din arest. În esență, Curtea este chemată să decidă 

cu privire la existența unei încălcări a Articolului 5 § 3 din Convenție  pe baza 

motivelor aduse în aceste decizii și a faptelor bine-documentate indicate de 

către reclamant în recursurile sale (a se vedea, printre altele, Buzadji, pre-

citată, §§ 89 și 91). Argumentele în favoarea sau contra eliberării nu trebuie 

să fie „generale și abstracte” (a se vedea Smirnova v. Rusia, nr. 46133/99 și 

48183/99, § 63, ECHR 2003-IX (extrase)). 

178.  În conformitate cu jurisprudența Curții, ținând cont de severitatea și 

intensitatea sa, arestul la domiciliu este echivalat cu privațiunea de libertate 

în sensul Articolului 5 din Convenție (Buzadji, citat mai sus, § 104). 

189.  Revenind la circumstanțele prezenta cauză, Curtea notează că, în 

decizia sa din 5 octombrie 2015 Judecătoria Buiucani a constatat că motivele 

invocate de către procuror pentru justificarea arestului preventiv al 

reclamantei nu fuseseră convingătoare. Astfel, Curtea a constatat că nu 

existau motive de a considera că reclamanta ar fi putut să se ascundă, să 

intervină în buna desfășurare a urmăririi penală sau să recidiveze. Cu toate 

acestea, în pofida lipsei probelor pentru lipsirea reclamantei de libertate, 

instanța națională a dispus aplicarea arestului la domiciliu. 

30. După ce a petrecut mai mult de 10 zile în arest la domiciliu, Curtea de 

Apel Chișinău a admis recursul procurorului și a dispus arestul preventiv în 

privința reclamantei. Curtea notează că motivele în favoarea detenției 

reclamantei a fost aceleași pe care Judecătoria Buiucani le-a considerat 

neconvingătoare în decizia sa din 5 octombrie 2015. Curtea de Apel nu a adus 

nicio explicație cu referire la faptul dacă ea a considerat acele motive 

relevante și suficiente și motivul pentru care nu a fost de acord cu instanța 

inferioară. Dispunând plasarea reclamantei în arest preventiv, Curtea de Apel 

nu a efectuat vreo evaluare a personalității reclamantei, a moralității sale, a 

bunurilor sale și legăturilor acesteia cu țara, precum și a comportamentului 

reclamantei pe parcursul urmăririi penale. Ea nu a acordat atenție faptului că, 

în perioada din momentul presupusului furt și aplicarea arestului preventiv, 

reclamanta s-a aflat în libertate și că nici unul din riscurile invocate de către 

procuror nu s-a materializat. 

31.  Mai mult decât atât, Curtea notează cu îngrijorare că în decizia cu 

privire la aplicarea arestului preventiv în privința reclamantei, Curtea de Apel 

a menționat că arestul preventiv trebuia să pedepsească și să descurajeze un 

comportament antisocial și că manifestările nejustificate de clemență puteau 

încuraja un comportament antisocial și puteau afecta încrederea oamenilor în 
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organele de forță (a se vedea paragraful 14 de mai sus). În acest context, 

Curtea consideră necesar să reitereze că scopul arestului preventiv este să 

promoveze interesele justiției prin aducerea bănuitului în fața organelor 

legale competente, și nu să-l pedepsească pe acesta sau să descurajeze alte 

persoane de la activitate criminală. 

32. În lumina celor menționate, Curtea consideră că instanțele naționale au 

eșuat să prezinte motive suficiente și relevante pentru aplicarea arestului 

preventiv și privarea de libertate a reclamantei în perioada 5-26 octombrie 

2015. Astfel, rezultă că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 3 din 

Convenție. 

II.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

193. Articolul 41 din Convenție prevede: 

“În cazul în care Curtea declară că a avut o încălcare a Convenției sau a protocoalelor 

sale și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incomplete a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă e cazul, o 

reparație echitabilă.” 

 

204.  Reclamanta nu a pretins acordarea unei satisfacții echitabile.  Prin 

urmare, Curtea consideră că nu e necesar să i se acorde vreo despăgubire în 

acest sens. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolului 5 § 3 admisibilă, iar restul cererii 

inadmisibil; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc încălcare a Articolului 5 § 3 din Convenție.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 ianuarie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı Julia Laffranque

 Grefier adjunct Președinte 

 

 


