
ȘARBAN versus Republica Moldova 

 

Descrierea cauzei: 
 
Aceste cauze se referă, în special, la încălcări ale dreptului la libertate și siguranță, care rezultă din:1 

 
Articolul 5 § 3: lipsa unor motive relevante și suficiente în hotărârile judecătorești prin care se dispune 
sau se prelungește arestarea preventivă; 
 
Articolul 5 § 4: neasigurarea unei examinări prompte a legalității detenției; necitarea în timp util a 
avocatului reclamanților la ședința de judecată privind prelungirea arestării lor preventive; refuzul 
nejustificat al instanțelor naționale de a permite accesul reclamanților la dosarele cauzei și de a audia 
martorii; 
 
Articolul 5 § 1, Articolul 5 § 5 și Articolul 13 coroborat cu Articolul 5: lipsa unei căi de atac pentru a 
obține despăgubiri în privința privării ilegale de libertate. 
 
Cauza Petrenco și alții se referă, de asemenea, la o interdicție ilegală de a participa la adunări publice 
(Articolul 11). 

 
Starea executării: 
 
Comitetul de Miniștri a examinat ultima dată executarea acestei cauze în cadrul celei de-a 1419-a 
reuniuni DH (decembrie 2021) (a se vedea mai jos deciziile adoptate). 
 
Se reamintește că, anterior, Comitetul de Miniștri a examinat grupul de cauze Șarban în decembrie 
2014, septembrie 2017, iunie 2019 și iunie 2020. 
 
Cu ocazia examinărilor sale anterioare, Comitetul a încetat monitorizarea măsurilor individuale în 
toate cauzele. 
 
În ceea ce privește măsurile generale, la ultima sa examinare a acestui grup, Comitetul a salutat 
scăderea considerabilă a numărului de persoane aflate în arest preventiv în 2019, în comparație cu 
anii precedenți. În același timp, el și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la faptul că problema 
motivării inadecvate a demersurilor de arest și a încheierilor privind aplicarea arestului, precum și 
utilizarea insuficientă a măsurilor alternative, persistă. Prin urmare, a îndemnat cu fermitate 
autoritățile să își intensifice eforturile pentru a se asigura că practica națională a procuraturii și a 
instanțelor judecătorești este adusă în conformitate cu cerințele Convenției.  
 
Cu referire la aspectele privind Articolul 5 § 4, Comitetul a invitat autoritățile să prezinte exemple de 
hotărâri judecătorești interne adoptate de instanțele de fond cu privire la cererile de habeas corpus, 
care să arate durata examinării acestor cereri și să ofere informații cu privire la practica actuală în 
ceea ce privește citarea avocaților la ședințele privind arestul preventiv. În cele din urmă, el a 
îndemnat autoritățile să adopte fără întârziere modificările necesare la Legea nr. 1545 privind modul 
de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. 
 
Drept răspuns la ultima decizie, la 5 octombrie 2021 autoritățile au prezentat un raport de acțiuni 
actualizat [a se vedea DH-DD(2021)981], care poate fi rezumat astfel: 
 
Măsurile generale: 
 

a) Date statistice 
 

                                                           
1 Descrierea cauzei conține doar aspectele care sunt încă în procedura de supraveghere de către Comitet. Pentru alte 
chestiuni ridicate de acest grup, a se vedea Rezoluția finală CM/ResDH(2017)290, CM/Note/1318/H46-15, CM/Note/1294/H46-
18, CM/Del/Dec(2014)1214/13 și Rezoluția finală CM/ResDH(2019)144. 



Autoritățile au prezentat date statistice de la Procuratura Generală (PG), care arată că, în 2020, 
numărul persoanelor arestate și reținute de poliție pentru o perioadă de până la 72 de ore și cel al 
persoanelor aflate în arest preventiv a scăzut în comparație cu anii precedenți.  
 

 2017 2018 2019 2020 

Numărul persoanelor reținute 
(până la 72 ore) 

4 410 3 363 2 956 2 694 

Numărul persoanelor în privința 
cărora procurorii au solicitat 
arestarea preventivă 

2 843 1 936 1 600 1 401 

Numărul de persoane aflate în 
arest preventiv 

2 430 1 592 1 403 1 174 

 
În 2020, arestul preventiv (inclusiv arestul la domiciliu) a fost aplicat în cazul a 8,08 % din numărul 
total de persoane acuzate de o infracțiune2.  Aproximativ 16,2 % din demersurile de arest ale 
procurorilor au fost respinse de către instanțele naționale. Din numărul total al persoanelor acuzate de 
o infracțiune, 5,1 %, i.e. 767 de persoane, au fost trimise în instanță în timp ce se aflau în arest 
preventiv3.  Majoritatea acestor cazuri se refereau la infracțiuni grave, deosebit de grave și 
excepțional de grave. 
 
În 110 cazuri, procuratura a contestat respingerea demersului de aplicare sau de prelungire a 
arestului preventiv de către judecătorii de instrucție, dintre care 22,7% au fost admise de către 
instanța de apel. Apărarea a contestat încheierile judecătorilor de instrucție în 360 de cazuri, dintre 
care 13,6% au fost admise de către instanța de apel.4     
 

b) Citarea avocaților la ședințele de judecată privind arestul preventiv 
 
Codul de procedură penală prevede că procurorul trebuie să înștiințeze avocatul cu privire la ședința 
de judecată. Pentru a asigura promptitudinea, în practică, citarea are loc prin telefon sau e-mail. 
 

c) Formare profesională și conștientizare 
 
Autoritățile organizează în mod regulat activități de formare pe teme legate de dreptul la libertate și 
siguranță și de jurisprudența Curții Europene, inclusiv în cooperare cu Consiliul Europei (CoE). Astfel, 
în 2020 au fost organizate o serie de cursuri de formare și o școală de vară cu asistența Programului 
CoE „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica 
Moldova", care au acoperit, printre altele, subiecte legate de motivarea juridică a hotărârilor 
judecătorești prin care se dispune sau se prelungește arestul preventiv, bănuiala rezonabilă, motivele 
arestării și probele în procedurile legate de arestul preventiv. Aproximativ 101 judecători de instrucție, 
procurori și avocați care acordă asistență juridică garantată de stat au beneficiat de aceste activități. 
 

Comunicare în baza Regulii 9: 
 
La 12 octombrie 2021 a fost recepționată o comunicare (a se vedea DH-DD(2021)1086) din partea 
ONG-ului Centrul de Resurse Juridice din Moldova, care susținea argumentul prezentat în 
comunicarea sa anterioară, potrivit căruia modificările legislative din 2016 nu au condus la o 
îmbunătățire substanțială a practicii de solicitare și aplicare a arestului preventiv. 
 
ONG-ul a prezentat date statistice de la Agenția de Administrare a Instanțelor judecătorești (AAIJ), 
care diferă de datele statistice ale Procuraturii Generale prezentate în raportul de acțiune al 
Guvernului5.  ONG-ul și-a reiterat preocupările cu privire la, inter alia, rata ridicată a demersurilor de 
arestare preventivă admise de către instanțe, utilizarea sporadică a alternativelor la arestarea 
preventivă, lipsa de promptitudine la examinarea cererilor habeas corpus, aspectele legate de 
egalitatea armelor în procedurile de detenție și de despăgubirile pentru arestarea ilegală. Potrivit 

                                                           
2 În anul 2019 arestarea preventivă a fost aplicată în privința a 9,46 % din numărul total de persoane acuzate de o infracțiune. 
3 În anul 2019, din numărul total de persoane învinuite, 6,2 % au fost trimise în judecată în timp ce se aflau în arest preventiv. 
4 În anul 2019 7,7 % dintre recursurile depuse de apărare au fost admise de către instanța de apel. 
5 Potrivit datelor AAIJ, în anul 2020 instanțele au recepționat 1533 de demersuri cu privire la arestul preventiv, dintre care 91,7 
% au fost admise. În anul 2019 instanțele au recepționat 1993 de demersuri cu privire la arestul preventiv, dintre care 93,5 % 
au fost admise.  



ONG-ului, aceste probleme sunt cauzate de independența insuficientă a judecătorilor și a procuraturii, 
de pregătirea profesională a judecătorilor de instrucție și de volumul foarte mare de muncă al 
acestora. 

 
Ultima examinare de către Comitetul de Miniștri: 
 
Texte de referință: 
 
DH-DD(2021)981, DH-DD(2021)1086, CM/Del/Dec(2020)1377/H46-22 

 

Note/Aspecte: 
 
Cererea nr. Cauza Hotărârea din Definitivă din Indice de clasificare 

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

 
Cea de-a 1419-a reuniune (30 noiembrie – 02 decembrie 2021) – Note: 
 
Măsuri generale 
 

a) Măsuri de prevenire a încălcării Articolului 5 § 3 
 

Se reamintește că principala problemă evidențiată de hotărârile din acest grup a fost utilizarea unui 
raționament stereotip și abstract de către instanțele naționale atunci când au dispus și prelungit 
arestul preventiv, fără a arăta modul în care motivele invocate se aplică în mod concret la 
circumstanțele specifice ale cauzei. În acest context, este pozitiv faptul că, așa cum rezultă din datele 
statistice furnizate de către autorități și de ONG, numărul de demersuri de arest preventiv depuse 
de către procurori și numărul de persoane reținute a continuat să scadă în 2020.6 Autoritățile ar 
trebui să fie încurajate să mențină această dinamică încurajatoare. Cu toate acestea, ar trebu i 
remarcat faptul că alternativele neprivative de libertate, cum ar fi eliberarea sub control judiciar sau 
eliberarea pe cauțiune, par a fi rar aplicate. Acest lucru este confirmat de observațiile făcute de către 
Oficiul Ombudsmanului în raportul său privind vizita la Penitenciarul nr. 13 în mai 2021.7 Astfel, 
autoritățile sunt ferm încurajate să reflecteze asupra impedimentelor care previn utilizarea 
alternativelor neprivative de libertate și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procurorii 
și instanțele de judecată iau în considerație în mod corespunzător utilizarea acestora, având în 
vedere principiul prezumției în favoarea libertății prevăzut la Articolul 5 din Convenție și în 
jurisprudența Curții în această privință. Astfel de măsuri, pe lângă abordarea încălcărilor Articolului 5, 
vor contribui la reducerea supraaglomerării închisorilor, care continuă să fie o preocupare majoră în 
Republica Moldova. Informații cu privire la acest aspect sunt așteptate. De asemenea, este important 
ca autoritățile să continue să furnizeze statistici actualizate pentru anii viitori, pentru a permite 
Comitetului să continue să urmărească evoluțiile și să ateste dacă scăderea numărului de persoane 
aflate în arest preventiv este o tendință durabilă. 
 
În timp ce datele statistice sunt utile pentru a observa tendințele cu privire la utilizarea arestului 
preventiv, acestea nu sunt concludente atunci când vine vorba de motivarea hotărârilor 
judecătorești. În acest context, se reamintește că studiul privind aplicarea arestului preventiv în 
Republica Moldova, realizat în 2020 în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui 
sistem de justiție în materie penală care respectă drepturile omului în Republica Moldova", a examinat 
hotărârile judecătorești interne pronunțate până în 2017 și a identificat deficiențe importante în 
practica procurorilor și a instanțelor cu referire la motivare8. Pentru a permite Comitetului să evalueze 
situația actuală în acest domeniu, autoritățile ar trebui să fie invitate să furnizeze informații bazate pe 

                                                           
6. Datele statistice furnizate de către autorități, care se bazează pe informații de la PG, diferă în cifre de datele statistice 
furnizate de către ONG, care se bazează pe informații de la AAIJ. Din Studiul CoE privind aplicarea arestului preventiv în 
Republica Moldova rezultă că această diferență se datorează metodologiei specifice aplicate de către fiecare instituție. Datele 
PG se referă doar la perioada de până la începerea unui proces judiciar (a se vedea https://rm.coe.int/report-research-pre-trial-
detention-eng-final/16809cbe15, p. 71).   
7. A se vedea http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/Raport_P13_21.05.21_FINAL_pe-site.pdf (doar în limba 
română).  
8 A se vedea https://rm.coe.int/report-research-pre-trial-detention-eng-final/16809cbe15.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2021)981
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2021)1086
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Del/Dec(2020)1377/H46-22
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=al/16809cbe15
http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/Raport_P13_21.05.21_FINAL_pe-site.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=al/16809cbe15


date concrete cu privire la practicile actuale în materie de motivare a hotărârilor judecătorești și a 
demersurilor de arest preventiv din ultimii ani. 
 
În același timp, se remarcă faptul că, deși numărul de cauze similare comunicate autorităților 
moldovenești de către Curtea Europeană a scăzut în ultimii ani, noi plângeri privind presupuse 
încălcări ale Articolului 5 § 3 continuă să fie comunicate. Acest lucru indică faptul că problema 
persistă. Prin urmare, Comitetul ar putea reitera apelul său ferm către autorități de a continua să 
întreprindă acțiuni viguroase pentru a asigura că privarea de libertate este utilizată doar ca măsură de 
ultimă instanță și că încheierile de aplicare a arestului sunt motivate corespunzător. 
 

b) Acțiuni de prevenire a încălcării Articolului 5 § 4 
 
În ceea ce privește necitarea în timp util a avocatului apărării, se pare că legislația internă prevede 
în mod clar obligația procurorului de a cita avocatul și permite utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare pentru a asigura promptitudinea. Totodată, având în vedere că această încălcare a fost 
constatată de către Curtea Europeană într-un singur caz9 care se referă la evenimente care datează 
din 2010 și că aceasta nu pare să fie o problemă în cauzele recente comunicate de către Curtea 
Europeană, Comitetul ar putea dori să încheie examinarea acestui aspect.   
 
Nu au fost transmise informații cu privire la promptitudinea examinării cererilor habeas corpus de 
către instanțele de fond. Prin urmare, se așteaptă în continuare informații care să prezinte practicile 
recente relevante. Se așteaptă, de asemenea, confirmarea instrucțiunilor date judecătorilor și 
procurorilor cu privire la obligația acestora de a prezenta apărării o copie a dosarului referitor la 
demersul de arest și de a trata în mod corespunzător cererile de examinare a probelor. 
 

c) Absența unui remediu național pentru a obține despăgubiri pentru arestările ilegale 
 

În pofida solicitărilor anterioare ale Comitetului, nu a fost furnizată nicio informație cu privire la 
progresele înregistrate la adoptarea modificărilor legislative la Legea nr. 1545, care să asigure că 
posibilitatea de a obține despăgubiri referitoare la o privare ilegală de libertate este deschisă tuturor 
celor deținuți contrar Articolului 5. Prin urmare, Comitetul ar putea dori să îndemne în mod repetat 
autoritățile să adopte rapid măsurile necesare și să îl informeze cu privire la progresele înregistrate. 

 
Decizii: 
 
Deputații 
 
1. au reamintit că această cauză se referă la diferite încălcări ale dreptului la libertate și la 
siguranță, astfel cum este garantat în baza Articolului 5 din Convenție, care rezultă, în special, din 
lipsa unei motivări pertinente și suficiente atunci când se dispune sau se prelungește arestul 
preventiv; 
 
În ceea ce privește măsurile generale: 
 
2. au luat cunoștință cu interes de datele statistice furnizate, au salutat scăderea continuă a 
numărului de persoane aflate în arest preventiv în 2020, în comparație cu anii precedenți, și au invitat 
autoritățile să furnizeze informații statistice actualizate pentru anii 2021-2022; 
 
3. au invitat în continuare autoritățile să furnizeze informații bazate pe date concrete cu privire la 
practicile actuale de motivare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus și prelungit arestul 
preventiv în ultimii ani și au reiterat apelul lor ferm către acestea de a continua să ia măsuri viguroase 
pentru a asigura că privarea de libertate, bazată pe principiul prezumției în favoarea libertății, este 
utilizată doar ca măsură de ultimă instanță și că încheierile de aplicare a arestului sunt motivate în 
mod corespunzător; 
 

                                                           
9 Cauza Levința (nr. 2). 



4. au încurajat ferm autoritățile să reflecteze asupra obstacolelor care împiedică utilizarea 
alternativelor neprivative de libertate la arestul preventiv și să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura că procurorii și instanțele iau în considerare în mod corespunzător utilizarea acestora; 
 
5. au luat act de informațiile furnizate de către autorități în ceea ce privește citarea în timp util a 
avocatului apărării la ședințele de judecată privind arestul preventiv și au decis să încheie examinarea 
acestui aspect; 
 
6. au invitat în mod repetat autoritățile să furnizeze informații cu privire la aspectele legate de 
Articolul 5 § 4: 

- exemple de hotărâri judecătorești interne adoptate de către instanțele de fond cu privire la 
cererile de habeas corpus, care să arate durata de examinare a acestor cereri;  
- confirmarea instrucțiunilor oferite judecătorilor și procurorilor cu referire la obligația acestora 
de a prezenta apărării o copie a dosarului referitor la demersul de arest și de a trata în mod 
corespunzător cererile de examinare a probelor; 

 
7. au îndemnat în mod repetat autoritățile să adopte fără întârziere modificările legislative 
necesare la Legea nr. 1545 și să informeze Comitetul cu privire la progresele înregistrate; 
 
8. au decis să reia examinarea acestei cauze la una dintre reuniunile lor privind drepturile 
omului, cel târziu în 2023. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


