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Introducere:  
În textul analizei de preferinţă vor fi făcute referinţe la hotărîrile/deciziile Curţii Europene 

pronunţate în cauzele împotriva Moldovei. Totodată se va utiliza forma redusă de citare a hotărîrilor 
respective prin indicarea numai titlului acesteia (ex. Boicenco, § 10; …). 

În ce priveşte referinţă la decizii a Curţii la care se face referinţă, la titlu se va adăuga 
abrevierea - „(dec.)” (ex. Lipcan (dec.)…).  

Citarea altor hotărîri sau decizii a Curţii, în afara celor care au fost adoptate în speţele 
moldoveneşti, va fi efectuată cu indicarea doar a titlului cauzei şi înalta parte contractantă în speţă, 
plus paragraful relevant din textul hotărîrii/deciziei. La finalul analizei se va prezenta lista tuturor 
hotărîrilor/deciziilor citate în text cu conform formei de referinţă utilizată de Curte în hotărîrile sale – 
titlul cauzei v. înalta parte contractantă, data adoptării hotărîrii/deciziei, paragraf, publicat… etc.1  

Principii generale. 
1. Sinteza prezentată mai jos nu are scopul unei abordări cu titlu general a fenomenului torturii, 

tratamentelor inumane şi degradante, pedepselor crude sau altor acţiuni sau omisiuni ale 
autorităţilor care pot forma obiectul unei eventuale examinări în faţa Curţii. Scopul principal 
constituie explicarea şi analiza jurisprudenţei Curţii Europene doar în cauzele versus Moldova. 
Totuşi pentru a explica în termenii clari jurisprudenţa Curţii în aceste cauze este strict necesară 
expunerea unor principii generale impuse prin practica Curţii, precum şi explicarea unor concepte 
autonome utilizate de Curte în constatările sale. Se zice că Curtea în abordarea unui caz individual 
nu poate să se distanţeze de la practica sa anterioară şi adoptă aceiaşi poziţie luată anterior. Desigur 
în anumite situaţii, avînd în vedere că însăşi Curtea a declarat viu mecanismul Convenţiei (Loizidou 
v. Turkey (obiecţii preliminare), 23 Martie 1995, § 71, Series A nr. 310) practica sa evoluînd odată 
cu dezvoltarea cadrului legal şi instituţional al statelor europene, care au aderat la Convenţie. 
Totuşi unul din scopurile Curţii este instituirea unui cadru juridic unic, cel puţin în spaţiul Înaltelor 
Părţi Contractante la Convenţie. Astfel, pe de o parte Curtea este destul de perseverentă în practica 
sa şi rareori se distanţează de la principiile anterior declarate, pe de altă parte, îşi asumă competenţa 
de a revizui de fiecare dată aceleiaşi principii şi concepte cu care operează, optînd pentru adaptarea 
lor la circumstanţele specifice ale speţei (Chapman v. the United Kingdom [MC], nr. 27238/95, § 
70, ECHR 2001-I). Prin urmare această dublă situaţie constituie o abordare specifică a Curţii şi 
instituie o procedură atipică de examinare a cererilor adresate Înaltului For European.  

2. De ce aceste considerente, cînd vorbim despre aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie, sunt 
necesare de a fi expuse în general, şi în mod special atunci cînd analizăm jurisprudenţa Curţii în 
cauzele versus Moldova? Specificul aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie reiese din caracterul 
absolut al acestui drept, cum este declarat acesta prin prisma Articolului 15 din Convenţie, teza  
confirmată de jurisprudenţa Curţii, inclusiv în cauzele versus Moldova (a se vedea Boicenco § 102; 
Buzilov § 25; Colibaba § 42; Corsacov § 54; Ilaşcu and others § 424; Petru Roşca § 38; Pruneanu 
§ 43; Victor Saviţchi § 63). Avînd în vedere caracterul absolut al acestui drept declarat de 
Convenţie, ar apărea o prezumţie logică că principiile de interpretare a textului normei din 
Articolul 3 din Convenţie, aparent nu pot fi modificate şi odată instituite poartă acelaşi caracter 
absolut cum îl poartă însăşi prevederea din Convenţie.  

3. În speţele împotriva Moldovei se observă tendinţa clară a Curţii de a conferi şi păstra acest caracter 
absolut, şi prin urmare constant al practicii sale. Aceasta se observă şi prin referinţe la jurisprudenţa 
bine definită a Curţii în domeniul aplicabilităţii Articolului 3. Analizînd toate speţele în privinţa 
Moldovei deja se observă clar existenţa unui cadru jurisprudenţial bine definit de care se 
conduce Curtea în hotărîrile sale; cu alte cuvinte deja sunt identificate anumite speţe examinate de 
Curte anterior care servesc baza juridică pentru aprecierea circumstanţelor în cauzele împotriva 
Moldovei. În fapt, le putem considera într-un fel nişte izvoare de drept veritabile pentru examinarea 
cauzelor în privinţa Moldovei.  

                                                 
1 Pentru detalii şi modalitatea exactă de citare a jurisprudenţei Curţii se va vedea - 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D5B9647-A83F-43CD-88E1-
44B7312A29D6/0/COURT_n2316817_v2_Note_explaining_the_mode_of_citation.pdf 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D5B9647-A83F-43CD-88E1-44B7312A29D6/0/COURT_n2316817_v2_Note_explaining_the_mode_of_citation.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D5B9647-A83F-43CD-88E1-44B7312A29D6/0/COURT_n2316817_v2_Note_explaining_the_mode_of_citation.pdf


Privire generală asupra practicii Curţii în 
cauzele împotriva Moldovei. 

4. În abordarea şi analiza practici Curţii în speţele versus Moldova vizavi de aplicabilitatea 
Articolului 3 din Convenţie este necesar de a fixa anumite criterii principale după care vor fi 
divizate speţele, precum şi hotărîririle/deciziile Curţii Europene. Aceste criterii vor permite o 
apreciere corectă a situaţiei în general cu privire la plîngerile reclamanţilor sub aspectul Articolului 
3 din Convenţie precum şi domeniul de aplicare vizat de Curte, evoluţia problemei Articolului 3 în 
Moldova, inclusiv şi problemele stringente în ce priveşte tortură, rele tratamente, sau tratamente 
inumane şi degradante. Nu în ultimul rînd vor putea fi identificate şi perspective de aplicabilitate a 
Articolului 3 din Convenţie în alte sfere, precum şi evoluţia problemelor legate de fenomenul 
torturii şi tratamentelor inumane şi degradante la care Curtea deja a accentuat atenţia în practica sa. 

5. Printre primele criterii, şi în fapt cel mai de bază criteriu, serveşte domeniul de aplicare al 
Articolului 3 din Convenţie şi în ce măsură în cauzele versus Moldova s-a accentuat asupra unei 
sau altei probleme în conformarea cu exigenţele Articolului 3 din Convenţie. În fapt după cum se 
va observa mai jos, acest criteriu este cel mai relevant întru aprecierea în general a practicii versus 
Moldova şi în special asupra unor aspecte problematice la care a plasat atenţia Curtea Europeană.  

6. Al doilea criteriu de clasificare constituie relevanţa unor speţe şi respectiv hotărîri adoptate de 
Curte împotriva Moldovei, şi în care s-au reiterat anumite principii de bază sau s-au pus accente 
importante pentru jurisprudenţa Curţii însuşi. Este vorba despre divizarea convenţională, 
deopotrivă admisă şi de Curte în jurisprudenţa sa, a hotărîrilor cu rang de principiu sau cu un 
grad înalt de importanţă, mai puţin importante şi comune. Această clasificare, recent admisă 
de Curte, are în vedere deosebirea între cauzele pe criteriu importanţei şi relevanţei principiilor 
statuate în hotărîrea citată pentru întreaga jurisprudenţa. 

7. De menţionat că criteriul importanţei pentru jurisprudenţă este pur convenţional şi în fapt nu 
reiese decît din relevanţa adresării Curţii la o cauză sau alta, anterioară adoptării hotîrîrii în speţa 
actuală.2 În principiu clasificarea după relevanţă este o divizare caracteristică dreptului cutumiar în 
care jurisprudenţă constituie izvor principal de drept. Avînd în vedere că practica Curţii şi 
procedurile în faţa sa, sunt conduse în egală măsură de acest izvor de drept (jurisprudenţa) cum şi 
de prevederile codificate ale Convenţiei, indicarea în prezentul studiu a clasificării hotărîrilor 
versus Moldova bazîndu-se pe divizarea în baza criteriului importanţei pentru propria jurisprudenţă 
va fi utilă şi relevantă. 

8. Este necesar de accentuat că criteriul importanţei sau relevanţei, în fapt, vizează mai mult hotărîrile 
Curţii, exceptînd deciziile de radiere de pe rol. Eventual o decizie prin care cererea s-a declarat 
inadmisibilă la fel poate fi considerată relevantă pentru practica în continuare. 

Lista hotărîrilor (la situaţia către februarie 2010) 
9. Mai jos este indicată lista hotărîrilor adoptate de Curte în care s-a recunoscut în principal şi inter 

alia violarea Articolului 3 din Convenţie. Lista este prezentată în ordine alfabetică după titlul 
cauzei şi în forma de citare admisă de Curte (a se vedea pentru detalii capitolul: Introducere). 

Becciev v. Moldova, nr. 9190/03, 4 Octombrie2005 
Boicenco v. Moldova, nr. 41088/05, 11 Iulie 2006 
Breabin v. Moldova, nr. 12544/08, 7 Aprilie 2009 
Buzilov v. Moldova, nr. 28653/05, 23 Iunie 2009 
Ciorap v. Moldova, nr. 12066/02, 19 Iunie 2007 

                                                 
2 Dovada acestei teze este aplicabilitatea clasificării în sistemul de căutare a jurisprudenţei HUDOC. A se vedea explicaţiile 
la 
http://www.echr.coe.int/ECHR/Templates/hudocEn.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fechr%2fen%2f
hudoc%2ffaq%2f&NRNODEGUID={90D195CE-3A9E-461B-9412-
EC051588DB06}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#What_do_the_importance_levels_correspond_to_Where_are_they
_mentioned  

http://www.echr.coe.int/ECHR/Templates/hudocEn.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fechr%2fen%2fhudoc%2ffaq%2f&NRNODEGUID={90D195CE-3A9E-461B-9412-EC051588DB06}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#What_do_the_importance_levels_correspond_to_Where_are_they_mentioned
http://www.echr.coe.int/ECHR/Templates/hudocEn.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fechr%2fen%2fhudoc%2ffaq%2f&NRNODEGUID={90D195CE-3A9E-461B-9412-EC051588DB06}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#What_do_the_importance_levels_correspond_to_Where_are_they_mentioned
http://www.echr.coe.int/ECHR/Templates/hudocEn.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fechr%2fen%2fhudoc%2ffaq%2f&NRNODEGUID={90D195CE-3A9E-461B-9412-EC051588DB06}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#What_do_the_importance_levels_correspond_to_Where_are_they_mentioned
http://www.echr.coe.int/ECHR/Templates/hudocEn.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fechr%2fen%2fhudoc%2ffaq%2f&NRNODEGUID={90D195CE-3A9E-461B-9412-EC051588DB06}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#What_do_the_importance_levels_correspond_to_Where_are_they_mentioned


Colibaba v. Moldova, nr. 29089/06, 23 Octombrie2007 
Corsacov v. Moldova, nr. 18944/02, 4 Aprilie 2006 
Gavrilovici v. Moldova, nr. 25464/05, 15 Decembrie 2009 
Gurgurov v. Moldova, nr. 7045/08, 16 Iunie 2009 
Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, 7 Noiembrie 2006 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], nr. 48787/99, ECHR 2004-VII 
Istratii and Others v. Moldova, nr.nr. 8721/05, 8705/05 şi 8742/05, 27 Martie  
2007 
Levinţa v. Moldova, nr. 17332/03, 16 Decembrie 2008 
Malai v. Moldova, nr. 7101/06, 13 Noiembrie 2008 
Modarca v. Moldova, nr. 14437/05, 10 Mai 2007 
Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03, 13 Septembrie 2005 
Paladi v. Moldova [GC], nr. 39806/05, ECHR 2009-… 
Paladi v. Moldova, nr. 39806/05, 10 Iulie 2007; 
Pădureţ v. Moldova, nr. 33134/03, 5 Ianuarie 2010 
Petru Roşca v. Moldova, nr. 2638/05, 6 Octombrie2009 
Popovici v. Moldova, nr.nr. 289/04 şi 41194/04, 27 Noiembrie 2007 
Pruneanu v. Moldova, nr. 6888/03, 16 Ianuarie 2007 
Sarban v. Moldova, nr. 3456/05, 4 Octombrie2005 
Stepuleac v. Moldova, nr. 8207/06, 6 Noiembrie 2007 
Straisteanu and Others v. Moldova, nr. 4834/06, 7 Aprilie 2009 
Turcan v. Moldova, nr. 10809/06, 27 Noiembrie 2007 
Valeriu and Nicolae Roşca v. Moldova, nr. 41704/02, 20 Octombrie2009 
Victor Savitchi v. Moldova, nr. 81/04, 17 Iunie 2008 

10. De menţionat că în toate hotărîrile sus vizate Curtea a recunoscut cel puţin o violare a Articolului 3 
din Convenţie. În două hotărîri versus Moldova Curtea a constatat cît violarea Articolului 3, aşa şi 
neviolarea altui capăt de plîngere sub aspectul Articolului 3 din Convenţie (Pruneanu şi Ilaşcu and 
Others). Mai multe hotărîri din lista sus-nominalizată conţin constatările Curţii prin care s-a 
recunoscut violarea altor prevederi ale Convenţiei (de cele mai multe ori Articolul 5, Articolul 8, 
Articolul 6, chiar şi Articolul 10 din Convenţie). Totuşi în jurisprudenţa Curţii versus Moldova sunt 
şi hotărîri prin care s-au recunoscut inadmisibile capete de cerere adresate sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie (Gorea, Guţu, Lipatnicova and Rudic, Popov, Hyde Park and Others 
(no. 4)). Lista acestor hotărîri se indică mai jos, şi după cum se observă sunt trei hotărîri în care 
prevederile Articolului 3 din Convenţie s-a recunoscut violate doar parţial asupra unor capete de 
cerere (Stepuleac, Modarca, Turcan şi Petru Roşca). 

Gorea v. Moldova, nr. 21984/05, 17 Iulie 2007 
Guţu v. Moldova, nr. 20289/02, 7 Iunie 2007 
Lipatnikova and Rudic v. Moldova, nr. 40541/04, 23 Octombrie2007 
Modarca v. Moldova, nr. 14437/05, 10 Mai 2007 
Petru Roşca v. Moldova, nr. 2638/05, 6 Octombrie2009 
Popov v. Moldova (no. 1), nr. 74153/01, 18 Ianuarie 2005 
Stepuleac v. Moldova, nr. 8207/06, 6 Noiembrie 2007 
Turcan v. Moldova, nr. 10809/06, 27 Noiembrie 2007 
Hyde Park and Others v. Moldova (no. 4), nr. 18491/07, § 37-38, 7 Aprilie 2009

Lista deciziilor (la situaţia către februarie 2010) 
11. De asemenea, după cum s-a indicat mai sus sunt valoroase şi deciziile Curţii cu privire la 

aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie. În principiu în practica Curţii se admite o anumită 
clasificare a deciziilor pe care o vom prelua în acest studiu. Pentru o bună înţelegere a materiei 
anumite comentarii asupra clasificării se impun.  



12. După soluţia, temeiul şi etapa procedurală deciziile Curţii se divizează în două grupuri mari: decizii 
cu privire la admisibilitate (Decision as to admissibility of) şi decizii de radiere de pe rol 
(Decision of strike out the application of the Court’s lists). Primele desigur se divizează în decizii 
de inadmisibilitate şi decizii de admisibilitate sau admisibilitate parţială. Din această categorie 
fac parte şi decizii cu privire la declararea admisibilităţii/inadmisibilităţii în parte a unei cereri şi 
suspendarea procedurilor pînă la un moment anumit (cu titlu de exemplu a se vedea Asito 
v.Moldova (dec.) nr. 40663/98, din 16.03.1999, Racu v. Moldova and Russia (dec.) nr. 13136/07, 
din 01.07.2008; Manole and others v. Moldova (dec.) nr. 13936/02, din 15.07.2004). 

13. A doua categorie de decizii se referă la radierea de pe rol a cererilor, care convenţional pot fi 
divizate în baza temeiurilor de fond care servesc radierii unei cereri de pe rolul Curţii. În fapt nici 
Curtea nici baza de date a hotărîrilor/deciziilor HUDOC, la care deja s-a făcut referire mai sus (a se 
vedea nota de subsol 2), nu divizează clar aceste decizii atribuindu-le într-o singură calitate de 
acele de radiere de pe rol. Totuşi în practica, spre exemplu a Direcţiei Agent Guvernamental, se 
admite o divizare convenţională în decizii de radiere de pe rol în baza acordurilor de 
reglementare amiabilă (friendly settlement), urmare a unei declaraţii unilaterale (unilateral 
declaration) a Guvernului prin care s-a recunoscut pretinsa violare a dreptului declarat de 
Convenţie şi decizii prin care Curtea a radiat de pe rol cererea constatînd că reclamantul nu îşi 
mai menţine cererea sa (non-intending to pursue the application). La fel Curtea poate să radieze 
cererea de pe rolul său atunci cînd a avut loc remedierea la nivel naţional a dreptului pretins, şi 
Curtea s-a convins că intervenţia sa nu mai este necesară. În acel din urmă caz Curtea radiază de pe 
rol cererea în baza reglementărilor din Convenţie care servesc radierii deoarece reclamantul nu îşi 
mai menţine cererea sa (… has been adequate redress by the domestic courts, the Court notes that 
the applicant does not intend to pursue his/her application).  

14. În expunerea deciziilor în care Curtea s-a referit la aplicabilitatea/inaplicabilitatea Articolului 3 ne 
vom conduce după acele criterii de clasificare sus-menţionate:  

15. Decizii cu privire la admisibilitate (au precedat adoptarea hotărîrilor)  
Becciev v. Moldova (dec.), nr. 9190/03, 5 Aprilie 2005 
Ciorap v. Moldova (dec.), nr. 12066/02, 11 Octombrie2005 
Corsacov v. Moldova (dec.), nr. 18944/02, 13 Septembrie 2005 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia (dec.), nr. 48787/99, 4 Iulie 2001 
Ostrovar v. Moldova (dec.), nr. 35207/03, 22 Martie  2005 

16. Decizii cu privire la admisibilitate a unor capete de cerere şi inadmisibilitate capetelor de cerere 
sub aspectul Articolului 3 din Convenţie 

Duca v. Moldova (dec.), nr. 1579/02, 14 Februarie 2006 şi 11 Aprilie 2006 
Meriakri v. Moldova (dec.), nr. 53487/99, 16 Ianuarie 2001 

17. Decizii cu privire la inadmisibilitate, inclusiv şi asupra cererilor sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie 

Pentiacova and Others v. Moldova (dec.), nr. 14462/03, ECHR 2005-I – (15.3.05) 
Lupascu v. Moldova (dec.) nr. 36475/02, 14 Decembrie 2004 
Rusu v. Moldova (dec.) nr. 75646/01, 17 Februarie 2009 (capătul de cerere sub 
aspectul Articolului 3 s-a declarat inadmisibil. În rest cererea s-a radiat de pe rol 
în baza declaraţiei unilaterale a Guvernului.) 

18. Decizii cu privire la radiere de pe rol a cererilor formulate sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie urmare a acordurilor de împăcare amiabilă 

Madan and Musaji v. Moldova (dec.), nr. 2856/05, 5 Ianuarie 2010 
Lipcan v. Moldova (dec.), nr. 32737/03, 9 Octombrie2007 
Trohin v. Moldova (dec.), nr. 3630/05, 10 Februarie 2009 
Netanyahu v. Moldova (dec.), nr. no. 23270/09, 01 Decembrie 2009 

19. Şi în final doar o singură decizie cu privire la radierea de pe rol a cererii formulate sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie urmare declaraţiei unilaterale a Guvernului de recunoaştere a 
violării. 

X v. Moldova (dec.), nr. 37507/02, 5 Ianuarie 2010 



Clasificarea după domeniul de aplicare şi relevanţă 
20. După cum s-a indicat mai sus această clasificare este destul de relativă, dar este utilă în principal 

pentru practicieni, şi anume acei jurişti care activ participă în procedurile în faţa Curţii. Nu trebuie 
desconsiderată orice hotărîre sau decizie a Curţii în favoarea unei sau altei, deoarece fiecare caz la 
Curte constituie prin definiţie o excepţie de la regula aplicării directe a Convenţiei şi principiul 
subsidiar al protecţiei oferite de Convenţie. Prin urmare un caz sau altul examinat de Curte prezintă 
anumite particularităţi şi caractere specifice.  

21. Totuşi în anumite situaţii Curtea rezervă un caz anumit prin prisma căruia doreşte să instituie 
anumite practici pozitive în respectarea dreptului declarat de Convenţie, inclusiv şi acelui declarat 
de Articolul 3 din Convenţie. Anume aceste cazuri, la care însăşi Curtea în continuare face referinţă 
în cadrul examinării altor cauze, şi care prezintă anumite similitudini cu unul deja examinat, se 
potrivesc cel mai bine criteriului unui grad înalt de importanţă (high importance). A se avea în 
vedere că acest grad de importanţă se apreciază exclusiv pentru jurisprudenţa şi practica versus 
Moldova, exceptînd importanţa pentru întreaga practică a Curţii. Desigur şi cazurile împotriva 
Moldovei au lăsat o urma relevantă în practica Curţii, cărora li s-a oferit un înalt grad de importanţă 
(Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Guja v. Moldova, Paladi v. Moldova toate examinate de 
Marea Cameră a Curţii).3 

22. În continuare, gradul de importanţă a hotărîrilor4 se va expune în raport cu domenii de aplicare a 
Articolului 3 din Convenţie în care Curtea s-a pronunţat şi a constatat violări. Citarea hotărîrilor 
Curţii în cele ce urmează se va referi doar la titlul cauzei, avînd în vedere că acestea deja au fost 
citate în modul corespunzător şi într-o formă deplină (a se vedea § 9) 

23. Asupra condiţiilor inadecvate de detenţie Curtea s-a pronunţat în speţele Ilascu and others v. 
Moldova and Russia (vizavi de reclamanţi Îlaşcu, Ivanţoc, Leşco şi Petrov-Pop), Ostrovar, 
Becciev, Istratii and others, Ciorap, Paladi, Malai, Popovici, Turcan Dorel, Modarca, Valeriu and 
Nicolae Roşca, Stepuleac, Gavrilovici, Straisteanu and others. Hotărîri cu o relevanţă sporită 
pentru practica Curţii în speţele versus Moldova vizavi de condiţiile de detenţie constituie 
Ostrovar, Becciev şi Ciorap.  

24. Cu privire la rele tratamente în custodia autorităţilor/ în custodia poliţiei. Curtea a găsit o 
violarea Articolului 3 din Convenţie în cauzele Corsacov, Boicenco, Pruneanu, Colibaba, Levinta, 
Victor Saviţchi, Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu and Nicolae Roşca, Petru Rosca, Paduret.  

25. În Corsacov, Pruneanu, Colibaba, Levinta, Gurgurov, Buzilov, Valeriu and Nicolae Roşca, 
Paduret rele tratamente aplicate reclamanţilor au atins nivelul torturii veritabile, adică cele mai 
grave tratamente în sensul Articolului 3 din Convenţie. 

26. În cauzele Boicenco, Breabin, Victor Saviţchi, Petru Rosca Curtea a calificat rele tratamente sub 
aspectul conceptului de tratamente degradante, în special uzul excesiv de forţă din partea 
poliţiei (exceptînd cauza Breabin unde tratamente degradante s-au aplicat intenţionat, fără 
depăşirea limitelor forţei, dar rezultatul relelor tratamente nu a permis calificare faptei ca tortură 
sub aspectul Articolului 3 din Convenţie, ci doar ca tratamente inumane şi degradante). 

27. Cauzele care prezintă un înalt grad de relevanţă pentru speţele din această categorie pot fi 
nominalizate Boicenco, Corsacov, Pruneanu. 

28. Toate cauzele sus-menţionate sunt incluse în categoria speţelor unde s-a constatat şi s-au conturat 
principii referitoare la o investigaţie eficientă a pretinselor rele tratamente şi tortură. Din acest 
punct de vedere relevante şi cu un înalt grad de importanţă pentru practica vizavi de standardul 
unei investigaţii eficiente la fel constituie speţele Boicenco, Corsacov, Pruneanu, dar şi Gurgurov, 
mai ales vizavi de procedurile şi obligaţia examinării şi expertizării medicale a victimelor de rele 

                                                 
3 Spre exemplu renumita cauză Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia constituie baza jurisprudenţială pentru aprecierea 
conceptului de „jurisdicţie” în sensul Articolului 1 din Convenţie. Impactul constatărilor Curţii în această cauză se va simţi 
inclusiv şi prin prisma atribuirii unei obligaţii în favoarea Moldovei de protejare a persoanelor aflate pe teritoriul din stînga 
a Nistrului, împotriva violărilor Articolului 3 din Convenţie.  
4 Se vor aprecia doar hotărîrile Curţii în detrimentul deciziilor. În rare cazuri deciziile de radiere de pe rol constituie deja o 
importanţă vădită deoarece în constatările sale nu fac decît să repete nişte postulate deja bine definite şi constatate. 
Eventual unele decizii de admisibilitate ar constituie o importanţă vădită pentru practică Curţii versus Moldova (cum de 
exemplu decizia cu privire la admisibilitate în speţa Iordachi and others v. Moldova sau Meriakri v. Moldova), dar ele nu 
sunt relevante anume examinării aspectului de aplicare a Articolului 3 din Convenţie. 



tratamente în custodia poliţiei. Suplimentar este necesar de indicat speţa Stepuleac în care Curtea la 
fel a constatat violarea Articolului 3 sub aspectul său procedural, din cauza ignorării în general a 
plîngerilor adresate din partea reclamantului.  

29. Speţele Valeriu and Nicolae Roşca şi Paduret cu certitudine pot fi considerate baza jurisprudenţială 
pentru aprecierea efectului preventiv al interdicţiei torturii şi obligaţiilor pozitive a statului de a 
proceda la o investigaţie orientată la rezultat în cazul plîngerilor de rele tratamente şi tortură.  

30. Cu privire la obligaţia statului de a sigura o asistenţă medicală corespunzătoare şi adecvată în 
cadrul detenţiei, Curtea a indicat în cauzele Sarban, Boicenco, Holomiov, Istratii and others, 
Paladi, Modarca, Stepuleac. Din aceste hotărîri extrem de importante pentru practică constituie 
speţele Sarban, Boicenco, Holomiov. 

31. În final, Curtea a calificat sub aspectul Articolului 3 din Convenţie alte forme de umilire relevate 
în speţele Sarban şi Istratii and others. O speţă excepţională o reprezintă cauza Ciorap unde Curtea 
s-a pronunţat în favoarea violării Articolului 3 prin prisma alimentării forţate a deţinutului. În 
toate din cele de urmă situaţii speţele reprezintă constatări de o importanţă primordială pentru 
jurisprudenţa Curţii versus Moldova. 



Comentarii asupra hotărîrilor şi deciziilor 
Descriere generală 
32. De la început o privire generală asupra circumstanţelor de fapt care au servit examinării în faţa 

Curţii ar fi relevantă. În primul rînd, aceasta va facilita impresia generală asupra practicii Curţii 
versus Moldova în speţele care privesc aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie. În al doilea·, 
rînd expunerea esenţei speţei şi tipului hotărîrii/deciziei va familiariza beneficiarii acestei sinteze 
cu accepţiunea Curţii asupra speţelor şi va crea o impresie generală despre toată practica existentă 
la moment. Şi în al treilea rînd, specificarea tipului hotărîrii va fi utilă practicienilor care vor reuşi 
astfel să identifice anumite domenii unde aparenţa unei violări poate fi eminentă. 

33. Este necesar de a accentua precum că expunerea şi caracterizarea scurtă a hotîririlor/deciziilor nu 
se va distanţa de acea abordare pe care o acceptă Curtea. Mai bine zis, metodologia utilizată la 
caracterizarea hotărîrilor/decizilor este similară de accepţiunea adoptată de Grefa Curţii (a se vedea 
modalitatea de denumire şi clasificare a hotîrîrilor şi deciziilor Curţii admisă în cele mai relevante 
lucrări ale ex-grefierilor acesteia, în lucrările sale cu privire la sinteza Jurisprudenţei Curţii, spre 
exemplu Vincent Bergher sau Michele De Salvia). La fel nu poate fi negată şi modalitatea de 
clasificare a hotărîrilor/deciziilor aplicabilă de Departamentul de Executare a Hotărîrilor Curţii din 
cadrul Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei5.  

34. Expunerea se va face după ordinea cronologică a adoptării hotărîrii.  
 
Ilaşcu and others, 08.07.2004 (jurisdicţia, rele tratamente şi condiţii inumane de detenţie) 

Este mai complicat să caracterizezi în termeni scurţi această hotărîre care a influenţat 
jurisprudenţa Curţii în ce vizează conceptul şi accepţiunea termenului de jurisdicţie în sensul 
Articolului 1 din Convenţie. Totuşi hotărîrea este foarte relevantă studiului în ce priveşte 
jurisprudenţa Curţii vizavi de aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie, deoarece relevă 
principii generale vizavi de conceptul şi abordarea faptelor admisă din partea Curţii asupra 
articolului 3. În speţa prezentă s-au vizat şi s-au examinat pretinse rele tratamente ale 
reclamanţilor în custodia autorităţilor din stînga Nistrului, condiţii de detenţie în locurile de 
detenţie.  
 

Ostrovar, 13.09.2005 (condiţii inumane de detenţie) 
Speţa în principal referitoare la condiţiile inadecvate de detenţie şi adiacent a privit unele 
aspecte cu privire la regimul de detenţie (s-au accentuat violarea drepturilor reclamantului la 
întîlnirile cu membrii familiei, violarea Articolului 8 din Convenţie). Reclamantul a fost deţinut 
la etapa urmăririi penale (la moment „anchetă preliminară”) în Izolatorul Anchetei Preliminare 
(actualmente „Penitenciarul nr.13 din Chişinău”) aflat în gestiunea Ministerului Justiţiei. 
Perioada de detenţie în pretinse condiţii inadecvate de detenţie s-a vizat a fi începutul anului 
2002 finele anului 2003.  
 

Sarban, 04.10.2005 (asistenţa medicală inadecvată în detenţie) 
Speţa este reprezentativă pentru aplicabilitatea Articolului 5 din Convenţie unde Curtea a expus 
şi a explicat principii din jurisprudenţa sa cu privire la problema arestării preventive (detention 
on remand). Totuşi în hotărîre, sub aspectul Articolului 3 din Convenţie, s-au expus principiile 
vizavi de asistenţa medicală necorespunzătoare în timpul în care persoana se află în detenţie. 
Reclamantul a fost deţinut în custodia Centrului de Combatere a Crimelor Economice, 
Izolatorul Detenţiei Preventive din CCCEC. Cererea reclamantului cu privire la lipsa asistenţei 
medicale adecvate a vizat perioada din octombrie 2005 – ianuarie 2005, perioada în care acesta 
s-a aflat în detenţia CCCEC. 
 

                                                 
5 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp?. Spre exemplu a se vedea oricare din note cu privire la 
lucrările adunărilor Comitetului de Miniştri (CM-DH meetings:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/WCD/DHMeetings_en.asp# ) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/WCD/DHMeetings_en.asp


Becciev, 04.10.2005 (condiţii inumane de detenţie) 
La fel speţa este valoroasă sub aspectul Articolului 5 din Convenţie, dar este importantă pentru 
practică în ce vizează aprecierea condiţiilor de detenţie în instituţiile detenţiei preventive din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Reclamantul a fost deţinut în Izolatorul Detentei 
Preventive din cadrul Comisariatului General de poliţie mun.Chişinău în perioada din februarie 
2003 – aprilie 2003.  
 

Corsacov, 04.04.2006 (rele tratamente în custodia poliţiei şi investigaţia ineficientă) 
După cum s-a indicat mai sus, speţa este foarte relevantă pentru jurisprudenţa versus Moldova, 
în materia expunerii principiilor practicii Curţii vizavi de „rele tratamente în custodia poliţiei” 
şi caracteristicile unei investigaţii eficiente ale plîngerilor cu privire la pretinse rele tratamente. 
La fel în cauza nominalizată Curtea, pentru prima dată în cauzele Moldovei, a constatat şi a 
explicat termenul de tortură în sensul Convenţiei. Cauza priveşte rele tratamente aplicate 
reclamantului de colaboratorii de poliţie a Comisariatului din Hînceşti, căruia i s-au aplicat 
maltratări (inclusiv tratamente a falaka) în scopul autodenunţării în comiterea unor infracţiuni. 
Evenimentele au avut loc în iulie anului 1998, după care investigaţia plîngerilor reclamantului a 
durat circa patru ani fără un succes pentru reclamant, căruia în final plîngerile au fost respinse. 
Principalul contr-argument al Guvernului asupra inexistenţei relelor tratamente a constituit 
poziţia adoptată de autorităţi (Procuratură în acest caz) – pretinsa conduită a victimei care a 
determinat aplicarea excesivă a forţei la momentul reţinerii. Totuşi, Curtea a găsit circumstanţe 
care au condus-o la constatarea violării Articolului 3 din Convenţie prin prisma existenţei unor 
rele tratamente deliberate care au constituit tortură. 
 

Boicenco, 11.07.2006 (uz excesiv de forţă în timpul reţinerii bănuitului şi lipsa asistenţei medicale 
adecvate) 

Cauza este foarte complexă, cum prin prisma circumstanţelor aşa şi prin prisma aprecierilor 
Curţii, constatărilor în drept asupra faptelor invocate de reclamant. Astfel, speţa reprezintă 
interes pentru familiarizarea cu principiile aplicabile în sfera de reglementare a Articolului 5 
din Convenţie. La fel speţa a privit şi violarea Articolului 34 din Convenţie vizavi de 
împiedicarea reclamantului de folosirea dreptului său de acces la Curtea Europeană. În ce 
priveşte obiectul prezentei sinteze, cauza nominalizată a privit expunerea principiilor cu privire 
la interpretarea Articolului 3 din Convenţie asupra faptelor de uz excesiv de forţă din partea 
autorităţilor la reţinerea unei persoane bănuite, dar şi omisiunea acestora de a acorda 
reclamantului o asistenţă medicală corespunzătoare în timpul detenţiei acestuia. Hotărîrirea a 
vizat perioada începînd cu mai 2005 şi terminînd cu februarie 2006.  
 

Holomiov, 07.11.2006 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate)  
Cauza constituie relevanţă pentru constatarea omisiunii autorităţilor de acordare a asistenţei 
medicale corespunzătoare în timpul detenţiei şi caracterul inuman al condiţiilor în care s-a 
deţinut. La fel s-a recunoscut violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie prin prisma durabilităţii 
procedurilor judiciare penale în privinţa reclamantului. Reclamantul a fost reţinut în ianuarie 
2002 sub acuzaţia de luare de mită şi s-a aflat în detenţie pînă în luna decembrie 2005, cînd a 
fost plasat în arest la domiciliu. Reclamantul suferea de multiple maladii şi de mai multe ori a 
fost plasat în spitalul Penitenciarului 13 din Chişinău. Cauza pentru prima dată a avut obiect 
examinarea condiţiilor de detenţie a Penitenciarului nr. 13 din subordinea Ministerului Justiţiei. 
  

Pruneanu, 16.01.2007 (rele tratamente în custodia poliţiei şi investigaţia ineficientă) 
Controversată speţă, unde Curtea Europeană a specificat importanţa aplicării unor principii de 
probaţiune asupra relelor tratamente în custodia poliţiei. În cazul de faţă Curtea a examinat 
două evenimente în care reclamantul a pretins că a fost maltratat, odată în mai 2001 de 
colaboratorii de poliţie a Comisariatului din Călăraşi şi a doua oară în iunie 2002 de 
colaboratorii de poliţie a Comisariatului Buiucani Chişinău. Ce reprezintă interes în speţa 
respectivă este expunerea unor standarde cu privire la investigarea incidentelor de rele 
tratamente şi aprecierile Curţii cu privire la probatoriu relelor tratamente. Astfel, reclamantul a 



denunţat primul incident organului de investigaţie aproape peste un an şi jumătate. În cel de al 
doilea incident, nu s-a constatat cu claritate cauza leziunilor corporale ale reclamantului, 
deoarece acesta a fost reţinut în flagrant delict şi pînă a intra sub controlul poliţiei avea deja 
multiple leziuni corporale (reclamantul a căzut de la etajul trei). În cel de al doilea caz 
interpretările Curţii au evoluat în a constata inexistenţa violării Articolului 3 în substanţa sa, dar 
în schimb s-a recunoscut violarea Articolului 3 sub aspect procedural. Foarte relevante sunt 
opiniile concordante şi disidente ale judecătorilor expuse în această speţă. 
 

Istratii and others, 27.03.2007 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate) 
La fel cum şi cauza Şarban, speţa respectivă prezintă interes sub aspectul dezvoltării 
principiilor referitoare la aplicabilitatea Articolului 5 din Convenţie. Totuşi Curtea a calificat 
inumane şi degradante condiţiile de detenţie din cadrul Penitenciarului nr. 13 din gestiunea 
Ministerului Justiţiei, unde reclamanţii s-au deţinut începînd cu februarie 2005. Din noiembrie 
2004 unul din reclamanţi s-a deţinut în Izolatorul Detenţiei Preventive a Centrului de 
Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei.  
  

Modarca, 10.05.2007 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate) 
Reclamantul s-a deţinut în Penitenciarul nr. 13 (în hotărîrie denumit „penitenciarul nr.3”) 
începînd cu februarie 2005 şi terminînd cu noiembrie 2005. Curtea a găsit inadmisibile 
plîngerile reclamantului cu privire la pretinsa lipsă de asistenţă medicală în timpul detenţiei sale 
în Izolatorul Detenţiei Preventive a Centrului de Combaterea Crimelor Economice şi a 
Corupţiei. 
 

Ciorap, 19.06.2007 (condiţii inumane de detenţie şi alimentarea forţată) 
Reprezintă o speţă relevantă pentru relevarea principilor cu privire la condiţii de detenţie a unui 
condamnat la privaţiune de libertate şi regimul de detenţie, inclusiv prin alimentarea forţată a 
deţinuţilor care au declarat greva foamei în semn de protest. Reclamantul a fost plasat în 
detenţie la Penitenciarul nr.13 începînd cu noiembrie anul 2000.  
 

Paladi, 10.07.2007 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate) 
Cauza, face parte din grupul convenţional denumit grupul Şarban (a se vedea aprecierea 
Departamentului de executare a hotărîrilor Curţii din cadrul consiliului Europei). În fapt 
problema cea mai importantă în speţă a constituit nerespectarea din partea statului reclamat a 
măsurilor interimare impuse de Curte (reclamantul a necesitat plasarea urgentă sub 
supravegherea medicului şi tratament ambulatoriu). A fost contestată şi examinată ulterior de 
Marea Cameră a Curţii la retrimiterea solicitată de Guvern. 
 

Colibaba, 23.10.2007 (rele tratamente în custodia poliţiei şi investigaţia ineficientă) 
Constituie o speţă relevantă pentru aprecierea chestiunii de aparentă toleranţă din partea 
autorităţilor asupra relelor tratamente în custodia poliţiei şi problema independenţei organelor 
procuraturii care sunt singure competente de a investiga plîngerile cu privire la rele tratamente. 
În speţa respectivă, plîngerile reclamantului cu privire la tortură au determinat reacţii aprinse 
din partea organizaţiilor de protecţie a drepturilor omului, dar şi mai mult s-a disputat reacţia 
Procuraturii Generale care în fapt şi a pus sub semnul întrebării independenţa şi imparţialitatea 
acesteia. Evenimentele în litigiu au avut loc începînd cu aprilie 2006 cînd reclamantul a fost 
reţinut sub acuzaţia de agresare a unui poliţist şi supus gravelor tratamente şi maltratări. 
Intervenţia avocatului în apărarea intereselor reclamantului şi întru investigarea relelor 
tratamente a stîrnit adresarea Procurorului General către baroul avocaţilor, în care într-un ton 
ameninţător avocaţii au fost preîntîmpinaţi cu represiuni. Curtea, în afară de încălcarea 
Articolului 3 din Convenţie sub aspectul procesual şi substanţial, a recunoscut şi violarea 
dreptului declarat de Articolul 34 din Convenţie prin prisma acestor evenimente.  
 

Stepuleac, 06.11.2007, (condiţii inumane de detenţie şi neexaminarea plîngerilor cu privire la pretinse 
persecuţii) 



În speţa nominalizată importante sunt constatările Curţii cu privire la noţiunea şi conceptul 
bănuielii rezonabile sub aspectul Articolului 5 § 1 din Convenţie. Totuşi în speţa de faţă s-au 
apreciat ca extrem de inumane condiţiile de detenţie a Izolatorului Detenţiei Preventive din 
cadrul Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate a Ministerului Afacerilor Interne unde s-a 
deţinut reclamantul timp de circa patru luni (noiembrie 2005 – martie 2006). 
 

Turcan, 27.11.2007 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate) 
Speţa izvorăşte din circumstanţele de fapt apreciate în hotărîrea Turcan and Turcan v. Moldova 
(no. 39835/05). În prezenta cauză Curtea din nou a apreciat condiţiile de detenţie în 
Penitenciarul nr. 13 a Ministerului începînd din februarie 2006 şi pînă în luna septembrie 2006 
inclusiv, perioada relevantă în care s-a deţinut reclamantul. La fel în speţa respectivă Curtea a 
considerat nefondate pretenţiile reclamantului cu privire la asistenţa medicală pretinsă de acesta 
în timpul detenţiei şi a declarat inadmisibile plîngerile sale cu privire la acest capăt.  
 

Popovici, 27.11.2007 (condiţii inumane de detenţie) 
Condiţiile de detenţie şi perioada de detenţie a reclamantului în prezenta speţă sunt similare 
cauzei Becciev (deţinut în octombrie, noiembrie 2003 în izolatorul Direcţiei Generale de 
Combaterea Crimei Organizate a Ministerului Afacerilor Interne ), prin urmare Curtea în 
aprecierile sale nu s-a distanţat de practica sa, şi avînd în vedere că Guvernul nu a reuşit să 
prezinte date şi informaţii noi a recunoscut violarea pe acest capăt de plîngere.  
 

Victor Savitchi, 17.06.2008 (uz excesiv de forţă la momentul reţinerii care a rezultat în rele 
tratamente) 

O cauză relevantă pentru aprecierea modalităţii de aplicare a forţei la momentul reţinerii şi uzul 
excesiv de măsuri de constrîngere fizică a reclamantului din partea colaboratorilor de poliţie. 
Reclamantul în prezenta speţă, a fost reţinut în flagrant delict de colaboratorii de poliţie sub 
acuzaţia de luare de mită, evenimente avute loc în august 2000. Curtea a constatat că forţa 
fizică utilizată de colaboratorii de poliţie care au reţinut reclamantul nu a fost justificată şi 
abuzivă în raport cu circumstanţele şi poziţia reclamantului. Reclamantul iniţial nu s-a plîns 
asupra acestui capăt dar în cadrul procedurilor a prezentat observaţiile sale, şi Guvernul le-a 
comentat la fel. Reieşind din poziţia părţilor Curtea s-a pronunţat asupra acestui aspect şi a 
constatat violarea, cu toate că a respins restul plîngerilor reclamantului cu privire la pretinsa 
reţinerea ilicită şi inechitatea procedurilor. 
 

Malai, 13.11.2008 (condiţii de detenţie) 
În cazul de faţă reclamantul a invocat condiţiile inumane de detenţie în izolatorul de detenţie 
provizorie din Comisariatul de poliţie r-lui Orhei, în care a fost deţinut începînd cu decembrie 
2005 şi terminînd cu ianuarie 2006 inclusiv. Această hotărîre prezintă interes din cauză că 
Guvernul în fapt a recunoscut violarea Articolului 3 din Convenţie prin prisma condiţiilor 
inumane de detenţie şi printr-o declaraţie unilaterală a solicitat radierea de pe rol a cererii. 
Totuşi Curtea a respins declaraţia unilaterală şi s-a pronunţat asupra fondului constatînd 
violarea Convenţiei. 
 

Levinta, 16.12.2008 (rele tratamente, investigaţia ineficientă, asistenţa medicală în detenţie) 
În speţa de faţă Curtea a stabilit nu numai existenţa relelor tratamente asupra reclamanţilor 
avute loc în noiembrie 2000, dar şi a fixat anumite principii cu privire la dreptul la un proces 
echitabil, în special inadmisibilitatea probelor obţinute prin pretinse rele tratamente şi tortură. 
Aprecierea acestui aspect excede studiului. Relevant este că în speţa de faţă Curtea a indicat 
asupra unor practici, aparent inexistenţe în jurisprudenţa sa (practici „swalow”, a se vedea mai 
jos). Totodată Curtea a indicat asupra obligaţiei tuturor autorităţilor să dea curs plîngerilor 
reclamanţilor cu privire la rele tratamente. În speţă s-a notat că administraţia penitenciarului 
unde au fost reţinuţi reclamanţii nu a dat curs nici unei cereri ale reclamanţilor, dar o 
investigaţie asupra relelor tratamente în general nu a fost efectiv făcută şi s-a iniţiat mult mai 
tîrziu la demersurile insistente ale avocaţilor.   



 
Paladi, 10.03.2009 (condiţii inumane de detenţie şi lipsa asistenţei medicale adecvate) 

Cauza a fost reexaminată de Marea Cameră care nu s-a distanţat de la constatările Camerei în 
ce priveşte aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie. Principala dispută a constituit pretinsa 
nerespectarea a măsurilor interimare stabilite de Curte. 
 

Breabin, 07.04.2009 (rele tratamente în custodia poliţiei, investigaţia ineficientă) 
Speţa reprezintă interes deoarece în constatările sale Curtea a extins pe larg conceptele cu 
privire la o investigaţie eficientă şi a apreciat extensiv pretinsa violare a Articolului 3 în 
substanţă. Astfel, în decembrie 2004 reclamantul a fost invitat la un interogatoriu (luarea unor 
explicaţii) de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, care l-au maltratat în edificiul 
Ministerului Afacerilor Interne. Reclamantul nu a făcut plîngere cu privire la rele tratamente 
decît peste un an de zile, deşi s-a adresat medicului a doua zi după rele tratamente şi atunci a 
informat ofiţerul de serviciu al poliţiei (pe lîngă Spitalul de Urgenţă) despre circumstanţele în 
care a fost maltratat. Curtea a considerat că omisiunea de a oferi o atenţie acestei primei cereri a 
rezultat în deficienţa investigaţiei la nivel naţional. 
 

Straisteanu and others, 07.04.2009 (condiţii de detenţie) 
Cauza este la fel extrem de complexă şi reprezintă o speţă mai specială, care conduce la 
principala concluzie - persecutarea reclamanţilor. Pentru studiul prezent valoare reprezintă 
constatările Curţii asupra ineficienţei remediilor naţionale cu privire la contestarea condiţiilor 
detenţiei reclamantului, care la nivel naţional a obţinut o remunerare asupra pretinselor condiţii 
inumane de detenţie. Totuşi, Curtea a considerat că acele sume au fost atît de mizere încît nu a 
justificat utilizarea acţiunii civile în general şi a apreciat în fond circumstanţele oferindu-i 
reclamantului plata satisfacţiei echitabile. Reclamantul s-a deţinut în Izolatorul Detenţiei 
Preventive a Comisariatului General de poliţie din iulie 2005 pînă noiembrie 2005.  
 

Gurgurov, 16.06.2009 (rele tratamente în custodia poliţiei, investigaţia ineficientă) 
Cauza are legătură cu speţa Colibaba (a avut acelaşi impact asupra comunităţii de avocaţi şi a 
organizaţiilor de apărare a drepturilor omului) şi a fost examinată de Curte prin prisma 
aceloraşi principii. Totuşi în această cauză asistăm în primul rînd la faptul că tortura aplicată de 
poliţie asupra reclamantului a fost constatată şi fixată de CPT urmare a vizitei din noiembrie 
2005, care a servit principală probă în faţa Curţii. La fel Curtea în speţa a remarcat nişte 
tratamente extrem de grave şi crude, care în final au rezultat în invaliditatea reclamantului. 
Curtea a accentuat asupra omisiunii autorităţilor de a proceda la examinare medicală 
corespunzătore. 
 

Buzilov, 23.06.2009 (rele tratamente în custodia poliţiei, investigaţia ineficientă) 
Cauza respectivă a privit evenimentele din mai 2002 avute loc în Comisariatul de poliţie 
Hînceşti. Reclamantul, bănuit de banditism a fost supus unor tratamente care în final au atins 
nivelul torturii. Plîngerile reclamantului cu privire la rele tratamente au fost respinse. În 
principiu cauza nu prezintă caracteristici specifice şi constatările în Curţii în această speţă nu se 
deosebesc semnificativ de jurisprudenţa anterioară. 
 

Petru Rosca, 06.10.2009 (condiţii de detenţie)  
Speţa reprezintă interes din punct de vedere a reiterării unor principii cu privire la 
aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie asupra situaţiei legate de excesul de forţă utilizată la 
reţinerea persoanelor. În fapt în cauza reclamantului s-a examinat o situaţie, cu părere de rău, 
destul de des întîlnită în Moldova. Este vorba despre incidente aparent minore între 
colaboratorii de poliţie şi persoane cărora li se pretinde încălcarea ordinii publice, calificate în 
sub aspectul contravenţional în practica naţională. În cauză evenimentele au avut loc la 09 mai 
2004 în Cahul, cînd colaboratorii de poliţie au reţinut reclamantul, care la timpul relevant avea 
59 de ani, şi căruia i s-a imputat încălcarea ordinii publice şi ultraj. Reclamantul a fost forţat 
adus în izolatorul de detenţie a Comisariatului de poliţie şi a doua zi sancţionat contravenţional 



la o amendă nesemnificativă. Cauza reprezintă interes deoarece, în cazul de faţă Instanţa 
Europeană a indicat direct asupra obligaţiilor autorităţilor care plasează sub detenţie o 
persoană, aparent cu leziuni corporale asupra sa, să efectueze obligatoriu o examinare medico-
legală a acestuia. În fapt aceiaşi chestiune s-a vizat şi în Pruneanu, dar asupra acestui aspect s-a 
indicat doar în opinia disidentă. Pe cînd aici această obligaţie a fost stabilită de însăşi Curte. La 
fel, reclamantului i s-au declarat inadmisibile plîngerile cu privire la condiţii de detenţie, 
considerîndu-se că acestea nu au condus la tratamente inumane care să depăşească limita 
minimă de severitate admisibilă.  
 

Valeriu and Nicolae Rosca, 20.10.2009 (rele tratamente în custodia poliţiei, investigaţia ineficientă, 
condiţii de detenţie, nerespectarea obligaţiilor pozitive a statului şi efectul preventiv al interzicerii 
torturii)  

O hotărîre extrem de deosebită faţă de cele expuse anterior şi în fapt priveşte mai mult 
problema efectului preventiv al interdicţiei torturii şi a rezultatelor cu care urmează să se 
termine o investigaţie şi judecare a acuzaţiilor cu privire la tortură şi rele tratamente la nivel 
naţional. Astfel, reclamanţii au pretins că au fost torturaţi cu două ocazii în anul 2001, mai şi 
iunie, avute loc în Comisariatul General de poliţie mun.Chişinău şi Comisariatul de poliţie 
Ialoveni. Astfel, primele rele tratamente nu s-au constatat a fi probate prima facie de 
reclamanţi, prin urmare alegaţiile au fost respinse. Cît priveşte tortură la care au fost supuşi 
reclamanţii în Ialoveni, aceasta a fost depistată în cadrul vizitei delegaţiei CPT la timpul 
relevant, care a şi sesizat autorităţile. În final investigaţia s-a finalizat, iar unii din colaboratori 
de poliţie acuzaţi au fost condamnaţi, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Curtea 
a considerat că, prin prisma practicii sale, sancţiunea impusă acuzaţilor, precum şi norma de 
lege în general, nu contribuie la efectul preventiv al interzicerii torturii şi prin urmare drepturile 
reclamanţilor au fost violate. 
  

Gavrilovici, 15.12.2009 (condiţii de detenţie) 
O cauză la fel interesantă, dar sub aspectul examinării chestiunii de sancţiune contravenţională 
- arest - impusă unui individ pentru exprimarea opiniei proprii. În fapt violarea Articolului 3 din 
Convenţie s-a constatat sub aspectul condiţiilor de detenţie inumane în care reclamantul a fost 
plasat. În speţă, sub aspectul Articolului 3 reprezintă interes faptul că reclamantul nu a fost 
plasat în detenţie pe o perioadă durabilă (cinci zile). Totuşi în speţă, Curtea a dat dovadă de 
aplicabilitatea principiilor de apreciere a impactului unui tratament inuman, şi în particular a 
condiţiilor de detenţie, asupra unui individ. Curtea a considerat în principal că avînd în vedere 
condiţia fizică a reclamantului, şi cadrul aplicării sancţiunii, condiţiile de detenţie au depăşit în 
cazul reclamantului minimul de severitate admisibilă şi au atins nivelul de tratamente inumane 
pentru a fi calificate sub aspectul Articolului 3 din Convenţie. Respectiv a avut loc violarea 
Convenţiei. Evenimentele au avut loc în Ştefan-Vodă în anul 2005, ianuarie (doar în ce priveşte 
detenţia). 
 

Paduret, 05.01.2010 (rele tratamente în custodia poliţiei, investigaţia ineficientă, condiţii de detenţie, 
nerespectarea obligaţiilor pozitive a statului şi efectul preventiv al interzicerii torturii 

La fel o speţă relevantă pentru identificarea principiilor cu privire la efectul preventiv al 
interzicerii torturii, şi priveşte la fel problema responsabilităţii persoanelor cărora li s-a inculpat 
comiterea infracţiunii de tortură. În cazul de faţă, comparativ cu cauza Valeriu and Nicolae 
Roşca, Curtea a sesizat şi probleme de ordin legislativ şi deficienţa reglementărilor în legea 
penală care a permis făptaşilor să evite o răspundere veritabilă penală. 

 
35. În continuarea celor expuse ar fi relevant să fie indicate anumite principii generale declarate de 

aceste hotîrîri-cadru şi care servesc drept baza jurisprudenţială generică pentru toate speţele 
examinate pînă la momentul actual împotriva Moldovei. Totodată expunerea acestor principii va 
scoate la iveală acele concepte autonome utilizate de Curte şi va familiariza cititorul cu limbajul 
Curţii. Ulterior fiecărui principiu se va indica expres şi speţele împotriva Moldovei în care 
postulatele Curţii şi-au găsit confirmare.  



Caracterul absolut al dreptului declarat de Articolul 3 din Convenţie 
36. În primul rînd, Curtea în aprecierile sale a oricărei cereri nu evită să reitereze caracterul şi 

importanţa protecţiei dreptului declarat de Articolul 3 din Convenţie. Aici Curtea permanent face 
referinţă la cîteva postulate care în general stau la baza întregii jurisprudenţe a Curţii.  

37. În esenţă aceste consideraţiuni expuse în speţele sus-nominalizate declară acel caracter absolut al 
dreptului declarat de Articolul 3 din Convenţie despre care s-a vorbit mai sus. Este necesar de a 
reitera cele susţinute de Curte în aceste hotărîri pentru a forma o impresie corectă despre modul de 
apreciere a circumstanţelor pe care î-l abordează Curtea. Astfel, Curtea nu osteneşte să accentueze, 
şi în special în cazurile Moldovei (a se vedea Boicenco § 102, Breabin § 47, Colibaba § 42), 
principiile declarate în Selmouni v. France, § 95; Assenov and Others v. Bulgaria , § 93 şi anume:  

…Articolul 3 din Convenţie consacră una dintre cele mai fundamentale valori ale societăţii democratice. 
Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, cum ar fi lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia 
interzice categoric tortura, tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Spre deosebire de cea mai mare 
parte a clauzelor fundamentale ale Convenţiei şi a Protocoalelor nr.nr. 1 şi 4, Articolul 3 din Convenţie nu 
conţine nici o prevedere cu privire la excepţii şi nici o derogare de la acesta normă nu este permisă în 
conformitate cu Articolul 15 § 2, chiar şi în cazul unei urgenţe de interes public sub existenţa unui pericol pentru 
viaţa naţiunii.  

sau din Labita v. Italy, § 119 
Articolul 3 din Convenţie protejează cu sfinţenie una din cele mai fundamentale valori  ale societăţii 

democratice. Norma interzice în termeni absoluţi tratamentul inuman şi degradant sau pedepse, indiferent de 
comportamentul victimei.   

38. În aprecierile sale Curtea se conduce de două raţionamente importante. În primul rînd, avînd în 
vedere aria largă a potenţialelor interesaţi de jurisprudenţa sa şi de standardele sale, Curtea 
formează din start o impresie despre modul necesar al abordării problemei violării Articolului 3 din 
Convenţie. Într-un fel Curtea impune aprecierea oricărei adresări a persoanei sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie, anume prin prisma acelor standarde declarate: nu ar exista nici o scuză 
şi nu este admisă nici o explicaţie a relelor tratamente, torturii, tratamentelor inumane şi degradante 
sau a pedepselor. Cu alte cuvinte poziţia procedurală a părţilor în faţa Curţii poate fi rezumată în 
următoarele: reclamantul urmează să-şi prezinte Curţii minimul necesar de probe şi argumente care 
ar face credibile pretenţiile sale sub aspectul Articolului 3 din Convenţie (prima facie), iar Statul 
respondent este în poziţia fie în total să nege existenţa faptelor pretinse (inclusiv şi prin argumentul 
că tratamente pretinse a fi aplicate reclamantului nu au atins nivelul minim de severitate - a se 
vedea mai jos pentru detalii) fie să accepte necondiţionat existenţa violării6 şi să dispute asupra 
prejudiciului sau satisfacţiei echitabile necesare de a fi oferită reclamantului. 

39. În al doilea rînd putem cu certitudine afirma că prin reiterarea, practic în fiecare hotărîre a unor 
principii, Curtea le oferă acestora un caracter de postulate de bază, apărate cu „sfinţenie” (Labita 
v. Italy, § 119), pentru întreaga jurisprudenţă a Curţii, şi nu numai. Această abordare a devenit baza 
aprecierii în întregime a problemei torturii. Astfel, valoarea standardelor ne duce mult mai departe 
decît de la simpla declarare a unui standard. Aceste postulate educ şi instituie în mintea 
practicienilor conceptul iremediabil despre imposibilitatea acceptării torturii, tratamentelor 
inumane şi degradante indiferent de condiţii sau circumstanţe. Orice practician de drept, şi în 
special acei jurişti pe seama cărora este pusă depistarea, cercetarea, investigarea şi judecarea 
faptelor de tortură, tratamente inumane şi degradante urmează să pornească de la ideea că aceste 
fapte sunt inacceptabile şi orice explicaţii, cît de aparent de rezonabile sau raţionale, nu pot fi 
acceptate. Prin definiţie nu pot fi raţionamente care ar motiva aceste fenomene – deoarece acestea 
sunt iraţionale – susţine Curtea.  

40. Dovada acestei teze este faptul că Instanţa Europeană în cercetările cauzelor înaintate în faţa sa şi 
aprecierile juridice asupra circumstanţelor de fapt, adoptă o poziţie destul de cruntă faţă de anumite 
încercări ale Guvernului de aşi motiva poziţia prin aducerea unor argumente care aparent ar 
„scuza” rele tratamente. Curtea doar întreabă dacă a avut loc tortura, tratamente inumane sau 
degradante ori nu. Dacă au avut loc, atunci au atins ele oare nivelul minim severitate admisibil (a se 

                                                 
6 Aici este necesară o remarcă. În anumite situaţii Guvernul poate admite că în fapt au existat tratamentele care cad în 
domeniul de aplicare al Articolului 3 din Convenţie dar să pledeze pentru lipsa vreunei violări a Convenţiei, deoarece 
reclamantul nu mai poate să pretindă a fi victimă, remedierea avînd loc la nivel naţional. Cazurile relevante în acest sens 
este Valeriu and Nicolae Roşca § 49 , Pădureţ v. Moldova, § 51.  



vedea mai jos § 43) şi dacă da, cum pot fi oare acestea calificate sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie.  

41. La aceiaşi abordare Curtea cheamă şi autorităţile naţionale.  

Domeniul de aplicare al Articolului 3 din Convenţie.  

Limita minimă de severitate admisibilă. 
42. S-ar crea impresia precum că Curtea Europeană, avînd în vedere propria sa jurisprudenţă şi 

caracterul absolut al dreptului declarat de Articolul 3 din Convenţie, acceptă inevitabil orice 
alegaţie despre rele tratamente. Plecînd înainte, relevăm totuşi că nu orice cerere sau alegaţie 
despre tratamente, aparent vizibile prin prisma Articolului 3 din Convenţie, face obiectul 
procedurilor în faţa Curţii. Deşi caracterul absolut al dreptului în discuţie ne permite să-l 
considerăm aplicabil în mai multe circumstanţe, există totuşi o limită minimă unde acţiunile 
pretinse nu pot fi calificate ca fiind rele tratamente7, inumane degradante. Mai bine zis există un 
punct de plecare unde Articolul 3 îşi începe acţiunea.8  

43. Deci prin urmare acceptînd o cerere spre examinarea sa Curtea apreciază dacă circumstanţele 
declarate de reclamant şi faptele contestate cad în sfera de aplicare a Articolului 3 din Convenţie 
şi dacă au depăşit limita minimă de severitate admisibilă (minimum level of severity) pentru a 
putea fi apreciate sub aspectul acestui articol. În această materie principalele speţe pe care Curtea 
le-a invocat examinînd cauzele împotriva Moldovei (Ostrovar, § 78, Istratii and others § 46, 
Gavrilovici § 41, Stepuleac § 54, Becciev § 39) sunt: Ireland v. the United Kingdom, § 162; Kudła 
v. Poland, § 91; Peers v. Greece, § 67: 

„Pentru a intra în domeniul de aplicabilitate al Articolului 3, tratamentul inuman şi degradant trebuie să 
atingă un nivel minim de severitate. Aprecierea acestui criteriu este relativă; depinde de toate circumstanţele 
cauzei, cum ar fi durata tratamentelor, efectele lor fizice şi psihice şi, în unele cazuri, vârsta şi starea de sănătate 
a victimei.”  

Scopul relelor tratamente constituie un criteriu determinativ.  
44. Este strict necesar de a adăuga că Instanţa Europeană, totuşi nu este ţinută neapărat de acele criterii 

menţionate în jurisprudenţa citată, întru a aprecierea aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie 
asupra unui sau altui caz. Curtea Europeană îşi rezervă dreptul de a examina prioritar 
circumstanţele fiecărei cereri în particular. Exemplu relevant al acestei „excepţii” de la regula 
limitei minime a severităţii admisibile constituie remarca Curţii în Peers v. Greece, § 74; precum 
şi în Raninen v. Finland, § 55, reiterată în Ostrovar, § 78, Istratii and others § 46, Gavrilovici § 41, 
Stepuleac § 54, Becciev § 39:  

Deşi tendinţă unui astfel de tratament constituie un factor care urmează a fi luat în consideraţie, în particular 
dacă a existat oare intenţia de a înjosi victima, lipsa oricărui astfel de scop nu duce neapărat la concluzia că nu a 
existat violarea Articolului 3 din Convenţie.  

45. O altă abordare a aceluiaşi principiu, totuşi extrem de asemănătoare, Curtea a expus-o în Ilaşcu and 
others § 427 cu referinţă la alte cazuri din jurisprudenţa sa: 

                                                 
7 Aici este necesară o remarcă: Vorbim doar despre „rele tratamente” în sensul larg al cuvîntului şi nu în aplicabilitatea sa 
stricto sensu, cum ar fi spre exemplu „rele tratamente în custodia autorităţilor” (ill-treatment in custody). Este necesară 
această remarcă deoarece aprecierea limitelor de aplicabilitate a articolului 3 din Convenţie se referă atunci cînd este vorba 
despre rele tratamente care se află la limita între „tratamente inumane” şi „tratamente degradante” şi ”alte tratamente”. Nu 
s-ar pune niciodată problema limitelor aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie cînd este vorba despre rele tratamente care 
au atins nivelul torturii, unde este evident că faptele contestate de reclamant fac parte din domeniul de aplicabilitate al 
Articolului 3 din Convenţie. În ultimul caz Curtea apreciază doar argumentele părţilor asupra sferei între „tratamente 
inumane”, „tratamente degradante” şi „tortură”, fără a aprecia în general dacă acestea intră în sfera de aplicabilitate. Spre 
exemplu Curtea Europeană a fixat deja anumite practici de rele tratamente calificarea cărora ca tortură nu este pusă la 
îndoială (a se vedea explicaţii suplimentare la § 50 ).  
8 În acest sens este necesară o menţiune precum că Curtea Europeană îşi manifestă tendinţa de a extindă aplicabilitatea 
Articolului 3 în sfera unor relaţii care la prima vedere nu pot forma obiectul reglementării articolului. Spre exemplu 
aplicabilitatea Articolului 3 în conexitate cu Articolul 8 din Convenţie (investigaţia ineficientă a violului unei minore 
rezultată în anxietatea psihică a victimei care a atins nivelul minim de rele tratamente în sensul Articolului 3 din Convenţie 
- M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, ECHR 2003-XII) şi impunerea obligaţiilor pozitive a statului întru evitarea unor rele 
tratamente parvenite de la terţe persoane, exceptînd agenţii statului (rele tratamente aplicate de părinţi copiilor  - A. v. the 
United Kingdom, 23 September 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI) .   



Curtea de asemenea a constatat că noţiunea de „sever”, de altfel cum şi termenul „gravitate minimă”,   
necesar în cazul aplicării Articolului 3, este relativ în esenţă: la fel depinde de toate circumstanţele cazului, cum 
ar fi durata tratamentului, efectele fizice sau mintale şi, în anumite cazuri, sexul vîrsta şi starea sănătăţii victimei 
(vezi, printre alte imperative, Kalashnikov v. Russia, nr. 47095/99, § 95, ECHR 2002-VI, and Labita v. Italy, § 
120).  În afară de aceasta, apreciind dacă tratamentul este de natură „degradantă”,  în cadrul Articolului 3, 
Curtea va trebui să examineze dacă scopul acestui tratament a fost de a umili şi înjosi persoana  cauză, şi dacă, în 
ceea ce priveşte consecinţele, măsura a afectat personalitatea acesteia într-un mod incompatibil cu Articolul 3. 
Chiar şi absenţa unui asemenea scop definitiv nu poate exclude o constatare a violării Articolului 3 (Valašinas v. 
Lithuania, nr. 44558/98, § 101, ECHR 2001-VIII). 

46. De obicei aprecierea respectării regulii limitei minime a severităţii admisibile are loc la faza 
admisibilităţii cererii individuale adresate în baza Convenţiei. Din momentul în care cererea este 
admisă regula severităţii se apreciază doar dacă părţile dispută acest aspect. A se vedea în acest 
sens cauza Gavrilovici în care principala dispută asupra aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie a 
constituit anume depăşirea/neatingerea limitei severităţii admisibile (Gavrilovici § 40 in fine, § 43 
şi § 44).   

Aspectul material al Articolului 3.  

Definirea şi distincţia între noţiuni declarate în Articolul 3.  
47. Ulterior după ce Curtea totuşi constată că rele tratamente sunt din domeniul de aplicare a 

Articolului 3 din Convenţie urmează aprecierea tipului de rele tratamente. În aprecierea domeniului 
de aplicare a Articolului 3 din Convenţie, Curtea la fel face o distincţie clară între noţiuni de 
„tortură”, „tratamente inumane”, „tratamente degradante”, „pedepse inumane sau degradante”. În 
fapt putem distinge o sesizabilă „scară de apreciere” a pretinselor rele tratamente. În primul rînd 
aprecierea Curţii începe de la acele tratamente care nu depăşesc limita de severitate minim 
admisibilă prin urmare nu fac parte din sfera de aplicabilitate a Convenţiei şi nu sunt examinate de 
Curte (a se vedea, inter alia, Guţu § 39, unde Curtea s-a pronunţat asupra inadmisibilităţii capătului 
de cerere adresată în baza Articolului 3 din Convenţie datorită faptului că pretinse tratamente nu au 
atins nivelul minim de severitate pentru a cădea în sfera de aplicare a Articolului 3 din 
Convenţie). Acele care depăşesc acest minim urmează să fie apreciate din categoria cărei noţiuni 
fac parte – „tortură” sau „tratamente inumane ori degradante”.  

48. În fapt „tortura” constituie cea mai gravă formă a relelor tratamente, dar totuşi nu se prezumă din 
oficiu. Curtea, în aprecierile sale, în cadrul examinării speţelor versus Moldova utilizează 
conceptele principale declarate în Ireland v. the United Kingdom, § 167; utilizînd pe larg criteriu al 
caracterului intenţionat al tratamentelor. Astfel în Ciorap § 62 Curtea a reiterat:  

„…de asemenea s-a constatat că, distincţia între termenii „tortură” şi „tratamente inumane sau degradante” 
a fost intenţionat accentuată „pentru a marca infamia tratamentului inuman deliberat, care cauzează suferinţe 
extrem de severe şi crude”    

49. La fel, Curtea Europeană face în egală măsură deosebire între termenii de „tratamente inumane” şi 
„tratamente degradante”, dar nu atît de clară şi vizibilă cum ar fi deosebirea între conceptul de 
„tortură” şi „tratamente inumane şi degradante”. În acest sens a se vedea Kudła v. Poland, § 92, 
precum şi Ilaşcu and others § 425, Ostrovar § 78, Becciev § 39: 

Curtea a calificat tratamente ca fiind „inumane”, deoarece, inter alia, acestea au fost premeditate, fiind 
aplicate ore în şir şi au cauzat în egală măsură cum leziuni corporale aşa şi suferinţe psihice ori mentale intense. 
S-a considerat că tratamente devin „degradante”în măsura în care acestea nasc victimei sentimente de frică, 
durere şi inferioritate capabile să le umilească şi să înjosească onoarea.  

Domenii de aplicare clar definite 

Practici specifice de rele tratamente în custodia poliţiei/autorităţilor 

50. În orice caz, indiferent de anumite criterii de apreciere generale, Curtea a definit totuşi anumite 
practici care ex-oficio cad sub incidenţa celor trei concepte autonome utilizate de Articolul 3 din 
Convenţie. Privind stricto sensu practica Curţii Europene în speţele versus Moldova putem remarca 
următoarele practici, asupra cărora Instanţa Europeană nu s-a oprit să le aprecieze prin prisma 
criteriilor sus-menţionate, apreciindu-le din start drept o tortură veritabilă. Este vorba despre 
practici a falaka menţionate de prima dată în Salman v. Turkey, § 115, şi notate în Corsacov § 65, 
Valeriu and Nicolae Roşca § 64 şi § 74, Levinţa § 71 precum şi de practici asemănătoare cu 



„spînzurarea palestiniană” (Palestinian hanging) dar în particular în Moldova denumindu-se 
«ласточка» (swallow) – a se vedea Levinţa § 10, Pădureţ § 11, Gurgurov § 41 (Constatările CPT). 
Relevant este că în privinţa celei de a doua din practici («ласточка») Curtea nici nu a reuşit să 
găsească vreo referinţă din practica sa anterioară pentru a remarca caracterul de tortură veritabilă al 
acestor tipuri de rele tratamente. O singură încercare a fost în Levinţa § 10 şi Pădureţ § 11 de a 
asimila aceste practici „spînzurării palestiniene” recunoscute o tortură incontestabilă în Aksoy v. 
Turkey, § 64. Prin urmare, fără a le defini aceste practici ca o veritabilă „spînzurare palestiniană” 
putem, cu un anumit grad de certitudine, afirma precum că în speţele versus Moldova, Curtea a 
definit şi a depistat un alt tip de practici şi rele tratamente jenante care constituie, inter alia 
noţiunea torturii. 

51. Alteori unele tratamente, deşi aparent constituie inevitabil o parte componentă a unor acţiuni 
legitime pot evolua, în anumite condiţii, într-un tratament inuman. Cel mai relevant caz în privinţa 
Moldovei este aprecierea sub aspectul Articolului 3 din Convenţie a faptului de aducere a 
reclamantului încătuşat în instanţă, plasarea lui după gratii în sala de şedinţe, şi expunerea 
publicului sau încătuşarea acestuia în timpul tratamentului ambulatoriu (Sarban § 88, 89; Istratii 
and others § 57). Aceste tratamente, cu concursul unor circumstanţe, s-au considerat că umilesc 
demnitatea persoanei în Mouisel v. France, § 47, speţa care a servit baza jurisprudenţială pentru 
cazurile Moldovei în Sarban şi Istratii and others pre-citate. 

52. Un aspect foarte specific şi care merită să fie abordat constituie aprecierea limitelor constrîngerii 
fizice a unei persoane supuse arestării/reţinerii9 din partea autorităţilor ca fiind bănuită de 
comiterea unei fapte penale. În cazul de faţă ar apărea problema determinării exacte al 
aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie, avînd în vedere că constrîngerea fizică din partea 
poliţiei/autorităţilor în cazul opunerii de rezistenţă din partea reclamantului ar purta aparent 
caracter justificator. Într-adevăr este destul de complicat să apreciezi dacă autorităţile au depăşit 
acea limită de severitate admisibilă la momentul reţinerii/arestării persoanei în condiţiile în care 
ultima la fel a contribuit la cauzarea de efecte care cad sub influenţa reglementării din partea 
Articolului 3 din Convenţie. În orice caz determinarea gradului de culpabilitate a reclamantului şi 
caracterul justificator/ori viceversa neproporţional al acţiunilor reprezentanţilor autorităţilor/poliţiei 
ţine de scopul şi obiectul investigaţiei, care la fel constituie un drept în sensul Articolului 3 din 
Convenţie (a se vedea mai jos § 96). La acest capitol este necesară doar o remarcă precum că 
situaţia cu arestarea/reţinerea unei persoane cu aplicarea unei constrîngeri fizice constituie un 
domeniu, pe care Curtea inevitabil îl va examina sub aspectul Articolului 3 din Convenţie. În acest 
sens speţa relevantă, şi cea indicată de Curte constituie Ribitsch v. Austria, § 38, şi accentuată în 
Victor Savitchi § 64:  

…în procesul de reţinere a persoanei orice recurgere la constrîngerea fizică care nu este strict motivată prin 
conduita reclamantului, conduce la diminuarea demnităţii umane şi în principiu constituie o încălcare a dreptului 
inclus în Articolul 3 din Convenţie. 

Probaţiunea.  
53. În continuare, la explicarea standardelor Curţii în ce priveşte aplicabilitatea Articolului 3, nu putem 

nega mecanismul protecţiei drepturilor declarate de Convenţie şi anume prin instituirea unor 
proceduri quasi-judiciare în faţa Curţii Europene. Aici din start facem o remarcă cu privire la 
faptul - de ce procedurile în faţa Curţii Europene se consideră în prezenta analiză drept quasi-
judiciare sau, mai bine zis, proceduri atipice judiciare. În primul rînd, suntem în prezenţa unor 
proceduri cu element de internaţionalitate, care depăşeşte cu mult cadrul legal şi conceptul unei 
proceduri judiciare la nivel naţional. Prin urmare aceste proceduri în mod evident nu conţin acele 
elemente specifice ale procedurilor judiciare care sunt caracteristice sau sunt vizibile în sistemele 
de drept naţional. În altă ordine de idei întîlnim aplicarea pe larg a unor standarde comune tuturor 

                                                 
9 Utilizăm noţiunea de „arestare/reţinere” pentru a marca faptul că jurisprudenţa Curţii, în cele mai dese ori nu face 
deosebirea între aceste concepte, clar diferite prin prisma dreptului procesual penal din Moldova. În fapt vorbim despre 
„reţinere” veritabilă (apprehention) şi nu despre arestare preventivă. Totuşi în hotărîrile Curţii versus Moldova nu găsim 
termenul reţinere stricto sensu ci termenul de arestare echivalent cu reţinere şi privare de libertate în general a unei 
persoane bănuite. Explicaţia mai exactă a cauzei utilizării a unei noţiuni în detrimentul alteia excede limitele acestei lucrări, 
dar este necesară de a fi accentuată. Termenul „arestare” reprezintă un concept autonom al faptului de privare de libertate a 
unei persoane bănuite, situaţia reglementată de Articolul 5 § 1 (c) din Convenţie.     



subiecţilor de raporturi internaţionale, în particular vorbind, în relaţii cu privire la aplicabilitatea 
Convenţiei. Nu în ultima instanţă urmează a fi luat în consideraţie scopul şi obiectivul Convenţiei – 
protecţia drepturilor şi libertăţilor drepturilor persoanei în relaţia cu autorităţile statului. Respectiv, 
aplicarea unor standarde comune precum şi obiectivul şi scopurile Convenţiei, în cumul fac 
procedura judiciară în faţa Curţii deosebită în raport cu o procedură judiciară în accepţiunea sa la 
nivel naţional.  

54. Astfel, şi în aprecierile sale asupra cererilor adresate Curţii sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie, Instanţa Europeană aplică unele procedee şi raţionamente de probaţiune care, nu 
întotdeauna sunt atît de des întîlnite în practica instanţelor naţionale. Cu titlu de exemplu facem 
referinţă la practica de examinare a cauzelor de tortură în faţa autorităţilor de investigaţie şi a 
instanţelor naţionale de judecată.  

55. Astfel autorităţile de investigaţie, deopotrivă şi instanţele naţionale de judecată sunt totuşi destul de 
atente şi rezervate întru recunoaşterea fără carenţe a faptelor care în viziunea Curţii inevitabil vor 
cădea în domeniul de aplicare al Articolului 3 din Convenţie. Spre exemplu cauzele recente Valeriu 
şi Nicolae Roşca precum şi Pădureţ au relevat deficienţe a sistemului de calificare, investigare şi 
judecare a cauzelor referitoare la rele tratamente. Curtea şi-a expus neclintit poziţia precum că 
faptele invocate de reclamanţi constituie „tortură” (Valeriu and Nicolae Roşca § 64, Paduret § 61), 
dar autorităţile au calificat faptele sub aspectul „abuzului de serviciu”, fie denumită în alţi termeni 
„exces de putere”. Nu în ultima instanţă se nominalizează că în nicio cauză invocată de Guvernul 
Moldovei în apărarea poziţiei sale la etapa examinării admisibilităţii unei plîngeri ale reclamantului 
asupra condiţiilor inumane de detenţie, instanţele naţionale nu au considerat existenţa veritabilă a 
unei violări ale Articolului 3 din Convenţie, deşi tacit au recunoscut existenţa unui tratament 
inuman şi degradant (Cauza Drugalev împotriva Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului de 
finanţe indicată şi apreciată în Ciorap § 55, Boicenco § 66, Holomiov § 88,  Breabin § 35, 
Gavrilovici § 29).  

56. Prin urmare Curtea în încercarea de a stabiliza jurisprudenţa sa, şi întru standardizarea practicii de 
probaţiune aplicabilă în sfera Articolului 3 din Convenţie a instituit cîteva raţionamente prin care 
apreciază existenţa sau lipsa a faptelor invocate de reclamanţi sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie.  

Rele tratamente în custodia autorităţilor  

Prezumţia puternică despre aplicarea relelor tratamente (strong presumption that the person was 
subjected to ill-treatment) 

57. În primul rînd se indică raţionamentul aplicat de Curte în examinarea şi probaţiunea relelor 
tratamente specificat în Bursuc v. Romania, § 80, indicîndu-l şi în Boiceno § 103, Breabin § 48, 
Colibaba § 43.  

… În cazul în care o persoană a suferit leziuni corporale în timpul detenţiei sau sub controlul poliţiei, oricare 
vătămare corporală va duce la apariţia unei prezumţii puternice că persoana a fost maltratată…  

Sarcina probaţiunii incumbă statului (… burden of proof may be regarded as resting on the 
authorities to provide a satisfactory and convincing explanation…) 

58. În continuarea acestui standard Curtea în egală măsură plasează în sarcina statului de a explica 
rezonabil şi în modul corespunzător apariţia unor consecinţe a pretinselor rele tratamente. Cu alte 
cuvinte reclamantului, care a invocat pretinsa violare a Articolului 3 din Convenţie îi este de ajuns 
să aducă dovezi precum că acesta a suferit anumite leziuni corporale fiind sub controlul 
autorităţilor şi acest fapt naşte imediat o obligaţie din partea statului de a oferi o motivare a 
apariţiei acestor rezultate prejudiciabile. Omisiunea statului de a oferi o explicaţie sau o lămurire 
neplauzibilă conduce la o singură concluzie – existenţa unei violări a Convenţiei. O astfel de 
sarcină de probaţiune a nevinovăţiei sale nu poate fi întîlnită nicidecum într-un proces 
judiciar la nivel naţional, în care sarcina probaţiunii cade mereu pe seama celuia care acuză 
(Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat). Principiul de plasare a sarcinii probaţiunii, şi 
inversării obligaţiei de probare a fost declarat în Selmouni v. France § 87, reiterat cu claritate în 
Boicenco § 103, Breabin § 48, Colibaba § 43, Corsacov § 55, Gurgurov § 55, Levinţa § 68, Petru 
Roşca § 39, Pruneanu § 44. 



… Este sarcina statului să ofere o explicaţie plauzibilă cum au fost cauzate leziunile, în lipsa căreia se pune o 
problemă în sensul Articolului 3 din Convenţie…  

59. Raţionamentul prin care s-au cumulat ambele principii („prezumţia puternică” şi „sarcina 
probaţiunii ce incumbă statului”) s-a manifestat deplin şi Salman v. Turcia, § 100 şi în Boicenco § 
104; Breabin § 49; Colibaba § 44, Gurgurov § 56, Ilaşcu and others § 26 (i), Petru Roşca § 40, 
Pruneanu § 45, § 63, Levinţa § 62. 

… Cînd evenimentele în litigiu se află în întregime, sau în mare parte, în cunoştinţă exclusivă de cauză a 
autorităţilor, cum este şi cazul persoanelor care se află în custodie sub controlul acestor autorităţi, se nasc 
prezumţii puternice în ce priveşte leziunile apărute în timpul detenţiei. Fără îndoială, sarcina probării urmează să 
cadă pe seama autorităţilor în sensul de a oferi o explicaţie convingătoare şi satisfăcătoare…  

60. În fapt aceasta este manifestarea clară a aceluiaşi principiu „pînă la proba contrarie” sau 
praesumptio iuris tantum, fie prima facie presumption.  

În afara oricărui dubiu rezonabil (“beyond reasonable doubt”) 

61. Este un principiu des utilizat în practica Convenţiei şi este un standard de apreciere venit în 
practica Curţii din sistemul de drept anglo-saxon. Curtea în speţele versus Moldova a explicat şi a 
aplicat pe larg acest principiu preluîndu-l din Ireland v. the United Kingdom, § 161 şi utilizîndu-l în 
Boicenco § 104; Breabin § 49; Colibaba § 44, Gurgurov § 56, Ilaşcu and others § 26 (i), Petru 
Roşca § 40, Pruneanu § 45, § 63, Levinţa § 62 

În aprecierea probelor, Curtea, de obicei, aplică standardul probaţiunii "dincolo de orice dubiu rezonabil". 
Astfel de probă derivă din coexistenţa suficient de perseverentă, clară şi concordantă a raţionamentelor sau din 
prezumţii de fapt similare care nu pot fi puse la îndoială. 

Condiţii de detenţie inumane şi degradante 
62. În ce priveşte acest aspect al aplicării Articolului 3 din Convenţie, situaţia cu privire la probaţiune 

se inversează prin aprecierea din partea Curţii cît a argumentelor invocate de reclamant aşa şi în 
egală măsură şi de Guvern. Desigur în aceste circumstanţe o apreciere obiectivă ar fi afectată de o 
prezumţie al caracterului unilateral al aprecierilor pe care Curtea le va oferi în speţe: fie în folosul 
reclamantului fie în folosul Guvernului. Spre exemplu un individ nu se va opri de la acuzarea 
statului întru asigurarea unor condiţii de detenţie care ar veni conforme cu aspiraţiile sale. Aceste 
aspiraţii sunt atît de diverse şi subiective, deosebindu-se uneori radical de la o persoană la alta. În 
altă ordine de idei, viziunea Guvernului asupra unor condiţii de detenţie de obicei se rezumă la 
echivalarea şi asigurarea unui spaţiu comun  tuturor deţinuţilor, fără a lua în consideraţie aspectele 
şi aspiraţiile individuale ale fiecărei persoane.  

63. Prin urmare în cazurile referitoare la condiţiile de detenţie Curtea în primul rînd recunoaşte o 
obligaţie generală şi pozitivă a statului, prin prisma Articolului 3 din Convenţie, de a asigura 
condiţii de detenţie corespunzătoare şi după aceasta defineşte aceste standardele unanim 
acceptate pentru ambele părţi (reclamant versus Guvern) implicînd de obicei constatările unui 
„observator obiectiv”10 – Comitetul European pentru prevenirea torturii (CPT). 

64. Necătînd la acestea, regula de bază în aprecierea condiţiilor în care o persoană s-a deţinut constituie 
evaluarea în cumul a tuturor condiţiilor invocate de reclamant (de la condiţii de igienă, alimentarea, 
periodicitatea plimbărilor, expunerea la pericol de contaminare ori vecinătatea cu persoanele care 
fumează, pînă la calcularea cotei-părţi din metrajul pătrat al camerei în folosul reclamantului). 
Putem defini aceste raţionamente drept regula efectului cumulativ al condiţiilor de detenţie.  

Obligaţia generală şi pozitivă a statului de a asigura condiţii de detenţie corespunzătoare 

65. Întru stabilirea unor principii generale cu privire la obligaţia generală a statului de a asigura condiţii 
corespunzătoare de detenţie Curtea reiese din caracterul absolut al dreptului declarat de Articolul 3 
din Convenţie (a se vedea mai sus § 36) şi raţionamentul că statul plasînd persoana în detenţie îşi 
asumă o responsabilitate mai accentuată de ai proteja drepturile, deoarece individul devine mult 

                                                 
10 Aici raţionamentul Curţii, de a implica concluziile unui terţ poate fi asimilat raţionamentului utilizat în aprecierea 
conceptului de „bănuială rezonabilă” prin prisma Articolului 5 § 1 (c) din Convenţie: „Cuvintele “suspiciune rezonabilă” 
semnifică existenţa faptelor sau informaţiei care ar convinge un observator obiectiv  că persoana vizată ar fi putut comite 
infracţiunea (a se vedea, Fox, Campbell şi Hartley c. Regatului Unit, hotărârea din 30 august 1990, Seria A nr. 182, pp. 
16-17, § 32).”   



mai vulnerabil şi dependent. Accentuînd obligaţia respectivă Curtea în jurisprudenţa versus 
Moldova (Ostrovar § 79, Becciev § 40, Ciorap § 64, Istratii and others § 44, Paladi (GC) § 71, 
Sarban § 77) invocă Kudła v. Poland § 94: 

Statul urmează să asigure detenţia unei persoane în condiţii compatibile cu respectul faţă de demnitatea sa 
umană, modul şi metoda executării măsurii impuse să nu o supună suferinţei sau unei poveri de o intensitate ce 
depăşeşte nivelul  admisibil al suferinţei cauzate în detenţie şi, dat fiind cerinţele practice de încarcerare, 
sănătatea şi existenţa sa să-i fie asigurate în mod adecvat şi prin acordarea asistenţei medicale necesare. 

Efectul cumulativ în aprecierea condiţiilor de detenţie. 

66. Aprecierea sub aspectul material al Articolului 3 din Convenţie a condiţiilor de detenţie, în practica 
Curţii se supune aceloraşi reguli de abordare începînd de la regula depăşirii nivelului minim a 
severităţii admisibile (a se vedea mai sus §§ 42, 44), invocîndu-se caracterul individual al 
fiecărui caz aparte, şi aprecierea cumulativă a tuturor condiţiilor de detenţie. Raţionamentul de 
apreciere cumulativă a condiţiilor detenţiei a fost stabilit în Dougoz v. Greece, § 46; Kalashnikov v. 
Russia, § 102, preluat în Ostrovar § 79, Becciev § 40, Ilaşcu and others § 433. 

La aprecierea condiţiilor de detenţie, trebuie luate în consideraţie efectele cumulative ale acelor condiţii, 
precum şi durata detenţiei.  

67. Aceiaşi regulă de apreciere cumulativă împreună cu durata detenţiei a fost recunoscută de Curte 
în Ciorap § 64 cu referire la Ostrovar § 80, precum şi în Ilaşcu and others § 433.  

68. În fapt cel de a-l doilea criteriu de apreciere este extrem de relevant în sfera aplicării Articolului 3 
din Convenţie şi anume în ce priveşte condiţii de detenţie a unei persoane. Cu alte cuvinte în 
speţele unde reclamantul invocă condiţiile inumane şi degradante de detenţie, Curtea totuşi 
apreciază în ce măsură anumite condiţii de detenţie au avut impact negativ asupra persoanei. În 
acest sens Curtea pune în sarcina reclamantului de a prezenta anumite dovezi concludente 
asupra condiţiilor de detenţie care nu-l satisfac. Relevante în acest sens sunt constatările din 
Stepuleac § 47, Modarca, Gorea § 49, Gutu § 39.  Uneori Curtea nu este satisfăcută de dovezile 
prezentate de reclamanţi, alteori consideră că tratamentul pretins a fi inuman nu depăşeşte nivelul 
minim de severitate admisibilă (Gorea § 49, Gutu § 39).  

Asistenţa medicală în detenţie. 

69. Totuşi, uneori anumite măsuri sunt privite sporit din partea Curţii şi aprecierii lor Instanţa 
Europeană atrage mai multă atenţie. Cu alte cuvinte, spre exemplu cum este cazul asigurării 
asistenţei medicale în detenţie, aceste măsuri fac o excepţie de la regula aprecierii cumulative a 
condiţiilor de detenţie. Curtea accentuează atenţia asupra acestui aspect în Farbtuhs v. Latvia, § 51, 
§ 53; Nevmerzhitsky v. Ukraine, § 106 şi în Boicenco § 113, Holomiov § 113, Istratii and others § 
58, Sarban § 78, § 90. 

70. Totuşi detenţia unor persoane bolnave nu naşte ex-oficio prezumţia violării Articolului 3, spune 
Curtea în Mouisel v. France, § 37 şi în Sarban § 76.  

71. Nu există obligaţia statului de a elibera imediat o persoană din detenţie, din cauza stării sănătăţii 
sale - constată Curtea în Sarban § 77 făcînd referire la Hurtado v. Switzerland, § 79. Dar tot în 
speţa menţionată Curtea accentuează precum că plasînd în detenţie o persoană bolnavă, statului i se 
naşte automat obligaţia de proteja starea de sănătate a deţinutului. Prin urmare asistăm la tot 
aceiaşi manifestare a obligaţiei generale de a asigura condiţii corespunzătoare de detenţie (a se 
vedea § 65) 

72. Un aspect foarte interesant, legat de asistenţa medicală a unei persoane reţinute s-a atins în speţa 
Pruneanu, în special în opinia concordantă a judecătorului Sir Nicolas Bratza, care a reiterat 
obligaţia autorităţilor/poliţiei în special de a asigura un tratament medical urgent şi necesar unui 
reţinut asupra căruia la momentul reţinerii s-au depistat leziuni corporale. În speţa Pruneanu însăşi 
Curtea nu a atras atenţia asupra acestui aspect, dar a reiterat obligaţia autorităţilor de a proceda la 
examinarea medicală şi asigurarea unei asistenţe în Petru Roşca, § 48.  

Valoarea probatorie ale Rapoartelor CPT  

73. Al doilea aspect al probaţiunii în sfera condiţiilor de detenţie constituie utilizarea rapoartelor CPT. 
În speţele versus Moldova, şi anume Becciev § 41,  Ostrovar § 80, Malai § 34, Straisteanu and 



Others § 77, Curtea a făcut referire la raţionamentul său cu privire la acordarea unei valori 
probatorii rapoartelor CPT, indicînd ca baza jurisprudenţială Kehayov v. Bulgaria, § 66.  

74. Mai mult decît atît rapoartele CPT deseori sunt utilizate ca probă nu numai în cauzele examinate 
sub aspectul Articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţiile de detenţie dar şi servesc ca probă 
asupra pretinselor rele tratamente în custodia statului. A se vedea în acest sens Gurgurov § 41, 
Padureţ § 44, Valeriu and  Nicolae Roşca § 41.  

75. CPT s-a utilizat ca probă în Becciev § 31, 32; Ciorap § 46, 47; Gavrilovici § 30, 31; Gorea § 34; 
Gurgurov § 41; Istratii and Others § 29; Malai § 15; Ostrovar § 58; Padureţ § 44; Popovici § 36; 
Stepuleac § 39; Straisteanu and others § 31; Turcan § 19; Valeriu and Nicolae Roşca § 41; 
Modarca § 38.  

Aspectul procedural al Articolului 3. Investigaţia eficientă şi efectul preventiv.  
76. Vorbind despre practica Curţii vizavi de Articolul 3 din Convenţie nu putem nega aplicabilitatea 

acestei norme sub aspectul său procedural. Este cel mai elocvent exemplu de extindere pe scară 
largă a normelor Convenţiei asupra unor relaţii care aparent şi la prima vedere nu ar intra în 
domeniul de aplicare a Articolului 3. Într-adevăr, la prima vedere conţinutul normei s-ar referi doar 
la interzicerea torturii, relelor tratamente, evitarea tratamentelor inumane şi degradante şi 
pedepselor doar sub aspectul său material; cu alte cuvinte nimeni nu poate fi supus acestor 
tratamente.  

77. Totuşi Curtea aplicînd prevederile Articolului 3 din Convenţie, inevitabil va atrage atenţia şi asupra 
aspectului cum a fost investigată, eventual, cauza reclamantului la nivel naţional. Aceste 
raţionamente – de ce totuşi Curtea rezervă în cadrul examinării sale nu numai aspectul material dar 
şi acel procedural – se explică foarte clar. Orice drept material, mai ales în viziunea Convenţiei şi a 
Curţii în special, ar fi iluzoriu şi pur declarativ în cazul în care nu ar prevedea o posibilitate 
eficientă sau un remediu efectiv întru apărarea şi restabilirea sa: 

„Convenţia urmăreşte garantarea practică şi efectivă a drepturilor şi nu teoretică şi iluzorie.11  
78. În fapt continuîndu-şi propria sa jurisprudenţă Curtea se alătură ideii că orice drept material este 

însoţit de un element procedural al său, care fiind violat de cele mai multe ori duce la încălcarea 
dreptului material pe care î-l apără. În acest sens, devine clar raţionamentul Curţii precum că 
Articolul 3 din Convenţie presupune obligatoriu şi un drept la investigarea corespunzătoare a 
relelor tratamente îşi are originea din propria jurisprudenţa pe Articolul 2 din Convenţie (Labita v. 
Italy § 131 şi Boicenco § 120, Breabin § 34, Colibaba § 52, Corcacov § 68, Gurgurov § 63, 
Levinta § 78, Petru Roşca § 43, Pruneanu § 47, Stepuleac § 64, Victor Savitchi § 65): 

…atunci cînd o persoană face o declaraţie credibilă precum, aflîndu-se în custodia poliţiei sau altor agenţi 
similari ai statului, a suferit un tratament cu încălcarea Articolului 3, norma respectivă, luată în conexiune cu 
obligaţia generală a statelor conform Articolului 1 din Convenţie de a garanta “oricărei persoane aflate sub 
jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite…” în Convenţie, implică necesitatea unei investigaţii oficiale 
eficiente. Cum este în cazul investigaţiei desfăşurate în sensul Articolului 2, o astfel de anchetă trebuie să fie 
capabilă să conducă la identificarea şi pedepsirea celor vinovaţi. În caz contrar, interdicţia legală şi principală a 
torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane şi degradante, necătînd la importanţa sa fundamentală, ar fi 
ineficientă în practică şi, în unele cazuri, ar exista posibilitatea pentru agenţii statului să încalce drepturile 
persoanelor aflate sub controlul lor, cu o responsabilitate potenţială… 

79. Este evident faptul că vorbind despre investigaţia eficientă de obicei se are în vedere 
anchetarea/urmărirea penală a faptelor de rele tratamente în custodia statului. Pretinsa violare a 
Articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţii inadecvate de detenţie şi asistenţa medicală 
necorespunzătoare are aspectul său procedural doar prin prisma Articolului 13 din Convenţie (a se 
vedea mai jos § 105-106 asupra acestui subiect). 

80. O abordare interesantă a luat Curtea în speţa Petru Roşca, unde reclamantul a pretins cît violarea 
aspectului material (rele tratamente) aşa şi aspectului procesual (investigaţia ineficientă). Curtea nu 
a găsit suficiente probe în speţă pentru a constata rele tratamente sub aspectul material şi a 
recunoscut existenţa acestora prin prisma investigaţiei ineficiente efectuate în cauza respectivă (a 
se vedea Petru Roşca § 42, cu referinţă la Veznedaroğlu v. Turkey, § 31). Cu alte cuvinte, 
recunoscînd investigaţia ineficientă, s-a recunoscut şi aparentă existenţă a violării aspectului 

                                                 
11 United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 30 January 1998, § 33, Reports of Judgments and Decisions 
1998-I; Artico v. Italy, 13 May 1980, § 33, Series A no. 37 



material – existenţa relelor tratamente. Aceiaşi apreciere, aparent Curtea a luat-o în Breabin, dar nu 
a atît de accentuată cum în speţa pre-citată. Totuşi, adresîndu-ne la cauza Pruneanu unde Curtea a 
recunoscut violarea Articolului 3 din Convenţie sub aspectul său procesual (referitor la al doilea 
incident cu reclamantul), adică existenţa unei investigaţii ineficiente, dar totodată a recunoscut 
neviolare al aspectului material al Articolului 3 din Convenţie (lipsa relelor tratamente). Aparent 
este o situaţie paradoxală, accentuată în opinia disidentă a judecătorului Pavlovschi la hotărîrea 
pre-citată.  

81. Vorbind despre investigaţia eficientă Curtea a statuat cîteva postulate de bază prin care apreciază 
orice investigaţie efectuată. Aici totuşi este necesară o remarcă: Curtea inevitabil va constata o 
violare a Articolului 3 din Convenţie în cazul în care autorităţile în general nu au reacţionat la o 
plîngere adresată lor sub aspectul normei menţionate (Stepuleac §§ 60 - 64). 

82. Un alt aspect ce ţine de investigaţia relelor tratamente urmează a fi accentuat. Astfel, după cum s-a 
indicat mai sus în § 78 Curtea în aprecierea calităţii investigaţiei relelor tratamente porneşte din 
principiile bine definite în jurisprudenţa sa referitoare la aplicabilitatea Articolului 2 din Convenţie. 
Doar în cazul investigaţiei în cazul Articolului 2 din Convenţie Curtea statuează că:  

… Întru considerarea unei investigaţii ca eficientă aceasta urmează să fie capabilă să conducă la 
identificarea, şi potenţial la o pedepsire a responsabililor (a se vedea Oğur v. Turkey [GC], nr. 21594/93, § 88, 
ECHR 1999-III). Această obligaţie nu este una de rezultat ci referitoare la măsuri. Autorităţile urmează să 
întreprindă toate măsurile rezonabile şi disponibile acestora întru obţinerea probelor referitoare la incident. (a se 
vedea, Salman v. Turkey [GC], nr. 21986/93, § 106, ECHR 2000-VII; Tanrıkulu v. Turkey [GC], nr. 23763/94, 
§ 109, ECHR 1999-IV; Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 Decembrie 2000; and Güngör v. Turkey, nr. 
28290/95, § 69, 22 Martie  2005).  

83. Reieşind din textul sus-menţionat o investigaţie sub aspectul Articolului 2 din Convenţie este mai 
mult o obligaţie de luare de măsuri şi nu de rezultat. În cazul Articolului 3 din Convenţie, cel 
puţin în speţele versus Moldova, Curtea nu a reiterat această abordare, accentuînd asupra necesităţii 
identificării responsabililor şi pedepsirii acestora, în caz contrar „ar exista posibilitatea pentru 
agenţii statului să încalce drepturile persoanelor aflate sub controlul lor, cu o responsabilitate 
potenţială” (a se vedea mai sus § 78). Mai mult ca atît, după cum se va indica mai jos (§ 98-100) 
Curtea atrage o deosebită atenţie asupra rezultatelor investigaţiei, considerînd că judecarea şi 
sancţionarea responsabililor constituie una din componentele ale aspectului procedural al 
Articolului 3. Prin urmare afirmăm cu certitudine, că cel puţin în speţele versus Moldova, Curtea s-
a plasat poziţia vizavi de investigaţia relelor tratamente în sensul că aceasta constituie o obligaţie 
veritabilă de rezultat şi nu numai de luare măsuri. Această teză se probează şi prin declararea 
caracterului absolut al Articolului 3 şi necesitatea de a menţine acest caracter prin ducerea unei 
investigaţii la un rezultat.12 

 

Principiile investigaţiei  

Investigaţia multilaterală (… must take all reasonable steps available to them…)  

84. Curtea în Boicenco § 123, Breabin § 53, Colibaba § 43, Corsacov § 69, Gurgurov § 64, Levinta § 
78, Petru Roşca § 44, Pruneanu § 47, Victor Savitchi § 66 obligă autorităţile să adopte toate 
măsurile rezonabile întru investigarea cazului şi să obţină cît mai multe probe relevante, chiar 
indicînd asupra unora din acestea: declaraţiile martorilor, examinări medico-legale (a se vedea 
Tanrıkulu v. Turcia  § 104, şi Gül v. Turcia, § 89):  

Autorităţile trebuie să efectueze toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a obţine dovezi cu privire la 
evenimente, inclusiv, inter alia, declaraţiile martorilor oculari şi constatări medico-legale. Orice deficienţă a 
investigaţiei care subminează capacitatea de a stabili sursa leziunilor corporale sau identitatea persoanelor 
responsabile, riscă să nu corespundă acestui standard. 

                                                 
12 …o astfel de anchetă trebuie să fie capabilă să conducă la identificarea şi pedepsirea celor vinovaţi. În caz contrar, 
interdicţia legală şi principală a torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane şi degradante, necătînd la importanţa sa 
fundamentală, ar fi ineficientă… Labita v. Italy § 131 



Investigaţia minuţioasă (…investigation into serious allegations of ill-treatment must be 
thorough…) 

85. Caracterul minuţios al investigaţiei, în viziunea Curţii, priveşte scopul acestea. Obiectivul oricărei 
investigaţii este constatarea adevărului. Este evident că nu orice investigaţie va putea atinge scopul 
său/şi să constate adevărul pur şi obiectiv, în caz contrar am fi în prezenţa unei situaţii de o 
investigaţie perfectă dar totodată iluzorie. Orice investigaţie inevitabil se va confrunta cu anumite 
deficienţe şi impedimente naturale care vor avea impactul său negativ asupra acesteia. Abordînd 
obiectivul şi, respectiv caracterul obiectiv al investigaţiei, Curtea pune accentul nu pe scopul 
investigaţiei dar atrage atenţia asupra măsurilor şi acţiunilor luate de autorităţi. Curtea în cazul de 
faţă relevă un raţionament simplu: o atîrnare conştiincioasă asupra oricărei cereri despre rele 
tratamente şi măsuri rezonabile şi eficace adoptate întru investigarea faptelor de pretinse rele 
tratamente inevitabil vor conduce la concluzii motivate şi bine argumentate, chiar dacă acestea 
constată lipsa faptelor pretinse. Dacă în viziunea altei autorităţi cu dreptul de a verifica eficienţa 
investigaţiei vor apărea anumite rezerve asupra caracterului motivat şi argumentat al deciziei 
autorităţii de investigare a pretinselor rele tratamente – vom putea fi în prezenţa tezei sus-
menţionate precum că „orice deficienţă a investigaţiei care subminează capacitatea de a stabili 
…identitatea persoanelor responsabile, riscă să nu corespundă acestui standard” 

86. Deci raţionamentul Curţii se rezumă la obligarea autorităţilor care investighează rele tratamente sau 
tortură la constatarea cît mai aproape de adevăr a circumstanţelor invocate de persoana care se 
plînge de rele tratamente precum şi omisiunea unor concluzii nejustificate şi premature. Astfel, ca 
principiu în cazul de faţă Curtea nu omite să indice în Boicenco § 123, Breabin § 53, Colibaba § 
43, Corsacov § 69, Gurgurov § 64, Levinta § 78, Petru Roşca § 44, Pruneanu § 47, Victor Savitchi 
§ 66 speţa importantă Assenov and Others v. Bulgaria § 103: 

Investigaţia alegaţilor temeinice cu privire la maltratare urmează a fi minuţioasă. Acesta înseamnă că 
autorităţile, mereu, urmează să întreprindă măsuri pentru a constata ce s-a întîmplat în fapt şi nu ar trebui să se 
bazeze pe concluzii pripite şi nefondate în adoptarea deciziilor sale în vederea încetării investigaţiilor… 

Investigaţia independentă 

87. Unul din factorii principali a credibilităţii investigaţiei şi respectiv a eficienţei acesteia constituie 
independenţa persoanelor care efectuează investigaţia. În acest caz Curtea preia standardele 
statuate cu privire la conceptul de independenţă în general în sensul Convenţiei, şi în special vizavi 
de aplicabilitatea Articolului 6 din Convenţie. Nu vom intra în detalii asupra principiilor generale 
asupra independenţei ca concept, deoarece aceste relatări vor depăşi cadrul acestui studiu, dar vom 
accentua doar asupra unei teze tacit admise de Curte la aprecierea independenţei persoanelor care 
efectuează investigaţia. Se are în vedere principiul că doar o persoană independentă de presupuşii 
făptaşi a actelor de tortură sau rele tratamente poate efectua o investigaţie eficientă în sensul 
Articolului 3 din Convenţie. Orice prezumţie sau indiciu precum că persoana care efectuează o 
investigaţie a plîngerilor cu privire la rele tratamente aparent ar avea un comportament contrar 
intereselor de investigare obiectivă, riscă să conducă la concluzia ineficienţei investigaţiei în 
general. În acest sens relevante sunt constatările Curţii în Barbu Anghelescu v. Romania, § 66, iar 
în cazurile versus Moldova Gurgurov § 63, Boicenco § 121: 

 În general, o investigaţie pentru a fi eficientă, impune necesitatea independenţei persoanelor responsabile de 
desfăşurarea cercetărilor, faţă de persoanele implicate în aceste evenimente.  

88. Suplimentar în Curtea adaugă chiar un exemplu relevant întru a dezvălui caracterul şi esenţa 
independenţei investigatorului, făcînd referire la  Ergı v. Turkey, §§ 83-84:  

…Aceasta (independenţa investigaţiei) ar însemna nu numai lipsa legăturii ierarhice sau instituţionale, dar şi 
o independenţă practică (a se vedea, de exemplu, cauza Ergı v. Turcia hotărîrea din 28 iulie 1998, §§ 83-84, 
Raporturi 1998-IV, unde procurorul care a investigat decesul unei fete în timpul unei ciocniri, a arătat lipsă de 
independenţă prin prisma încrederii puternice în informaţia prezentată de către jandarmii implicaţi în incident)… 

89. Cu alte cuvinte Curtea apreciază şi priveşte pozitiv cît independenţa instituţională ca principiu, 
dar şi impune o independenţă practică cum s-a indicat mai sus.  

90. O altă abordare a caracterului independent al investigaţiei ca principiu al practicii Curţii, constituie 
nu numai independenţa persoanei care conduce sau nemijlocit investighează, dar şi independenţa 
superiorilor săi, autorităţii în general. În cazul Republicii Moldova relevantă este aprecierea Curţii 
a unui eveniment prin care Procurorul General şi-a expus oficial dezacordul vizavi de acţiunile 
avocaţilor întru apărarea intereselor clienţilor săi (cauzele Colibaba, Gurgurov). Aceste constatări 



şi opinii ale unui funcţionar de rang înalt (high ranging official) au avut un impact negativ asupra 
întregii instituţii şi au subminat încrederea vizavi de întregul organ de investigaţie.  

91. Nu în ultima instanţă, este necesar de a specifica precum Curtea extinde aplicabilitatea principiului 
independenţei investigaţiei şi asupra persoanelor care participă la actul de investigaţie, şi 
constatările cărora urmează a fi luate ca probă. De cele mai multe ori este vorba despre experţi 
medici-legişti13. În anumite circumstanţe, concluziile medicului, la care s-ar referi o parte în speţele 
pendinte în faţa Curţii, va fi privită cu rezervă şi nu se va lua în consideraţie dacă există 
suspiciunea că medicul a fost imparţial sau alte circumstanţe permit de a crede că ultimul putea fi 
influenţat întru formularea concluziilor sale. Spre exemplu este cazul participării la actul de 
examinare medico-legală a celor care au maltratat reclamantul: Batı and Others v. Turkey, § 100 (a 
se vedea Colibaba § 49).  

Investigaţia promptă 

92. La fel una din principalele caracteristici ale investigaţiei constituie promptitudinea acesteia. 
Explicaţii suplimentare asupra acestui aspect nu sunt necesare, deoarece este de la sine înţeles că 
principalul inamic al oricărei anchete/investigaţii/urmăriri penale este timpul. Cu cît este întîrziată 
şi condiţionată începerea investigaţiei cu atît creşte riscul pierderii probelor relevante, prin urmare 
deficienţa întregii investigaţii. Acest aspect al investigaţiei Curtea îl verifică cît vizavi de caracterul 
neîntîrziat/întîrziat al începerii unei investigaţii cum şi vizavi de promptitudinea efectuării şi 
finalizării acesteia.  

93. Principiul general Curtea l-a expus în Labita v. Italy § 133 şi în Corsacov § 70:   
… investigaţia trebuie să fie promptă. În cauze care cad sub incidenţa Articolelor 2 şi 3 ale Convenţiei, la 

analiza a eficienţei investigaţiei oficiale, Curtea deseori a evaluat dacă autorităţile au reacţionat prompt şi în 
termen rezonabil la plîngeri….  

94. Regula reacţiei prompte asupra unei plîngeri despre rele tratamente Curtea a dezvoltat-o în Batı 
and Others v. Turkey § 136 şi a apreciată extrem de atent în Valeriu and Nicolae Rosca § 65, 
Pădureţ § 62: 

…Este incontestabilă condiţia promptitudinii şi urgenţei rezonabile care se implică în acest context. O reacţie 
promptă a autorităţilor prin investigarea alegaţiilor de rele tratamente poate fi, în general, considerată drept 
esenţială întru menţinerea încrederii publice în faptul respectării de către autorităţi a normelor de drept şi 
prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. (a se vedea printre alte 
imperative Indelicato v. Italy, nr. 31143/96, § 37, 18 Octombrie 2001, şi Özgür Kılıç v. Turkey (dec.), nr. 
42591/98, 24 Septembrie 2002). Din momentul în care pot exista obstacole sau dificultăţi care împiedică evoluţia 
investigaţiei într-un caz particular, în general poate fi considerată drept esenţială începerea promptă a unei 
investigaţii în scopul de a menţine încrederea publică în faptul respectării de către autorităţi a normelor de drept 
şi prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. ( a se vedea , mutatis 
mutandis, Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, nr. 46477/99, § 72, ECHR 2002-II)….” 

95. Cel de al doilea aspect şi anume cu privire la promptitudinea însuşi a investigaţiei şi a măsurilor 
care sunt stringente şi inevitabile unei anchete a relelor tratamente, Curtea în speţele versus 
Moldova îl apreciază în fiecare caz particular. Curtea nu neagă necesitatea unor măsuri procedurale 
penale şi formalităţi procesuale, dar acestea nu sunt acceptabile în anumite circumstanţe, îndeosebi 
cînd este vorba despre constatarea şi fixarea urmelor de leziuni corporale. Astfel,  orice întîrziere în 
prezentarea în faţă unui medic a reclamantului aflat în custodia autorităţilor şi care a formulat o 
plîngere de rele tratamente este interpretată în defavoarea autorităţilor (Valeriu and Nicolae Rosca 
§ 67, Gurgurov § 66). Această teză Curtea a relevat-o în Valeriu and Nicolae Rosca § 65, Pădureţ 
62 referindu-se la Batı and Others v. Turkey § 133:  

… Cînd o persoană are o plîngere argumentată precum că a fost torturată în timpul în care se afla în miînele 
agenţilor de stat, noţiunea unui „remediu efectiv”, pe lîngă plata unei compensaţii corespunzătoare cu prejudiciul 
cauzat şi fără a afecta alte remedii naţionale disponibile, totodată include şi o investigaţie multilaterală şi 
eficientă. Felul investigaţiei care va corespunde acelor cerinţe va depinde de mai multe circumstanţe. Oricum, 
indiferent de metoda de investigare, autorităţile urmează să acţioneze cît de repede posibil după ce plîngerea a 
fost depusă. Chiar dacă, strict vorbind, nici o plîngere nu a fost făcută, investigaţia urmează să înceapă din 
momentul în care există indici suficienţi de clari că tortura sau rele tratamente au fost aplicate. ( a se vedea 

                                                 
13 În practica Curţii medicilor-legişti li se atribuie calitatea de „doctor” în general şi nu numai medic-legist ca expert 
(forensic doctor). La fel un oricare alt medic care oferă concluziile sale sau alte date relevante asupra stării sănătăţii 
reclamantului în speţă va fi privit ca un veritabil expert în viziunea Curţii, şi prin urmare se va verifica şi independenţa 
acestuia.  



printre alte imperative, Özbey v. Turkey (dec.), nr. 31883/96, 8 martie 2001; a se vedea la fel Protocolul de la 
Istambul, ..). Autorităţile urmează să ea în consideraţie specificul situaţiei vulnerabile a victimelor torturii şi 
faptul că persoanele care au suferit urmare a gravelor rele tratamente de obicei nu sunt dispuşi sau dornici să 
formuleze o plîngere (a se vedea Aksoy v. Turkey [hotărîrea din 18 decembrie 1996, Culegere de Hotărîri şi 
Decizii 1996-VI,] pp. 2286-87, §§ 97-98) 

Investigaţii specifice 

96. Una din cele mai dese situaţii prezente în faţa Curţii constituie pretinse rele tratamente ale 
reclamantului şi explicaţia Guvernului asupra aplicării unei constrîngeri fizice necesare reţinerii 
reclamantului. Cu alte cuvinte, aceste speţe privesc situaţia reţinerii/arestării unei persoane acuzate 
de comiterea unei fapte penale14. În cazurile versus Moldova Guvernul a adus asemenea argumente 
în speţele Corsacov, Boicenco, Victor Savitchi, Petru Roşca, Pruneanu.  

97. Este incontestabil că asemenea situaţii reprezintă cele mai complicate cauze sub aspect probatoriu 
cît la nivel naţional, pentru autorităţile care le investighează, aşa şi pentru Curte deoarece uneori nu 
este clară distincţia între constrîngerea fizică necesară şi depăşirea acesteia. Fără a intra în detalii 
cu privire la domeniul de aplicare al articolului, referindu-ne la depăşirea limitelor unei forţe 
necesare arestării, Curtea a accentuat în Boicenco § 122 asupra caracterului investigaţiei în aceste 
cauze – drept bază servind Kaya v. Turkey § 87:  

De asemenea, investigaţia trebuie să fie efectivă în sensul să fie capabilă să conducă spre a determina dacă 
forţa utilizată de poliţie a fost sau nu justificată în circumstanţele cazului.  

Efectul preventiv al investigaţiei/interdicţiei relelor tratamente 
98. Acest aspect priveşte cît rezultatele unei investigaţii în sensul că aceasta urmează să conducă la 

identificarea persoanelor care au aplicat rele tratamente aşa şi în egală măsură urmăreşte 
sancţionarea corespunzătoare şi proporţională a acestora pentru rele tratamente. Cu certitudine 
putem afirma că acest efect constituie continuarea logică a principiului general cu privire la 
necesitatea şi inevitabilitatea investigaţiei (Labita v. Italy § 131, a se vedea mai sus § 78). 

99. În cele din urmă, în Valeriu and Nicolae Rosca § 71, Pădureţ § 70 urmărind anume ideea de a 
respecta regula că o „anchetă trebuie să fie capabilă să conducă la identificarea şi pedepsirea 
celor vinovaţi” Curtea face referinţă la unul din relevante cazuri din practica sa şi anume Okkalı v. 
Turkey § 65:  

“... cerinţa procedurală a Articolului 3 depăşeşte faza preliminară de investigare atunci cînd … investigaţia 
devine o acţiune judiciară adusă în faţa instanţelor naţionale: procedurile în întregime, incluzînd şi faza 
examinării judiciare, urmează să corespundă standardelor cu privire la interzicerea torturii stipulate de Articolul 
3. Acest fapt înseamnă că instanţele naţionale judecătoreşti nici într-un caz nu trebuie să accepte că orice 
suferinţă fizică şi psihică cauzată să rămînă nesancţionată. Respectiva condiţie este esenţială întru susţinerea şi 
întru menţinerea încrederii publice în ordinea de drept, precum şi întru prevenirea oricăror presupuneri de 
toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite ( a se vedea, mutatis mutandis, Öneryıldız v. Turkey [GC], nr. 
48939/99, § 96, ECHR 2004-XII) 

100. În final Curtea accentuează că efectul preventiv al investigaţiei, deopotrivă şi eficacitatea acestea în 
general, urmează să fie apreciată şi prin prisma unor măsuri pur procedurale menite să preîntîmpine 
orice impedimente care eventual pot apărea în cadrul investigaţiei. Într-un fel sau altul se au în 
vedere anumite măsuri de asigurare şi fixare a probelor dar şi evitarea unor influenţe asupra 
mersului normal de investigare. Cu alte cuvinte, cel mai elocvent exemplu în acest caz constituie 
apelarea Curţii la prevederile relevante ale Protocolului de la Istambul (Valeriu and Nicolae Rosca 
§ 42) în care se specifică, inter alia, necesitatea adoptării măsurilor asiguratorii împotriva 
persoanelor suspectate de aplicarea relelor tratamente. În cazul poliţiştilor aceste măsuri urmăresc 
obligatoriu suspendarea lor din funcţie şi evitarea oricăror contacte cu reclamantul torturat şi 
familia sa. În Abdülsamet Yaman v. Turkey, § 55 (reiterată în Pădureţ § 73), Curtea a statuat:  

“… cînd un reprezentant al statului a fost acuzat de infracţiuni prin aplicarea torturii şi relelor tratamente, 
este extrem de important pentru asigurarea unui „remediu eficient” că procedurile penale şi condamnarea 
acestuia să nu fie prescrisă sau să fie pasibilă amnistierii, precum şi graţierea să nu fie admisibilă. Curtea de 
asemenea subliniază importanţa suspendării din funcţie a reprezentantului statului în timpul investigaţiei şi 
judecării cauzei sale, precum şi destituirea acestuia din funcţie din momentul în care acesta a fost recunoscut 

                                                 
14 A avea în vedere caracterul autonom al conceptului de „faptă penală” în sensul Articolului 6 din Convenţie, care în egală 
măsură priveşte cum infracţiuni aşa şi contravenţii administrative, sau delicte contravenţionale în anumite circumstanţe (a 
se vedea Ziliberberg, Russu, Guţu) 



vinovat de comiterea infracţiunii imputate (a se vedea Concluzii şi Recomandări al Comitetului ONU împotriva 
torturii: Turcia, 27 mai 2003, CAT/C/CR/30/5).” 

 

Remediu eficient asupra pretinsei violări al Articolului 3 din Convenţie 
101. În primul rînd vorbind despre conceptul unui remediu eficient prin prisma Articolului 3 din 

Convenţie atragem atenţia că Instanţa Europeană apreciază acest aspect în primul rînd vizînd 
calitatea investigaţiei cu privire la rele tratamente, şi ulterior analizează alte remedii indicate de 
părţi în speţă (de obicei remedii procesual-civile întru obţinerea compensaţiilor pentru prejudiciul 
material şi moral). O întrebare separată vizavi de problema remediilor eficiente în conexitate cu 
Articolul 3 din Convenţie reprezintă examinarea condiţiilor de detenţie inumane şi degradante. În 
acest din urmă caz practica Curţii este diferită şi constatările Instanţei Europene depind mereu de 
specificul acelor măsuri şi remedii invocate de reclamant şi Guvern. În orice caz vizavi de 
jurisprudenţa Moldovei, unicul remediu indicat de Guvern sub aspectul Articolului 13 luat în 
conexitate cu Articolul 3 din Convenţie a fost iniţierea unor proceduri civile împotriva autorităţilor 
statului responsabile de asigurarea unor condiţii de detenţie corespunzătoare. Dar despre aceasta se 
va explica mai jos.  

102. Deci primul aspect pe care Curtea îl va aprecia atunci cînd reclamantul invocă violarea Articolului 
13 luat în conexitate cu Articolul 3 din Convenţie constituie în fapt calitatea investigaţiei relelor 
tratamente şi ce fel de rezultate aceasta a avut asupra reclamantului. Principala teză de principiu, 
indicată în Corcacov § 70, Pruneanu § 68, constituie speţa Boyle and Rice v. the United Kingdom § 
52:  

… dreptul reclamantului de a nu fi supus torturii şi de a beneficia de o investigaţie efectivă a plîngerilor sale 
cu privire la aplicarea torturii a fost încălcat de către stat. Plîngerile reclamantului în această privinţă au fost, 
prin urmare, „argumentabile”şi în sensul Articolului 13. 

103. În speţa Gurgurov § 73 Curtea a considerat direct precum că o investigaţie inadecvată nu poate fi 
considerată un remediu eficient din momentul în care nu se va bucura de succes nici o altă 
pretenţie de ordin material sau moral adresată, eventual, de reclamant împotriva persoanelor care 
l-au maltratat. În cauza Breabin § 59 Curtea a reiterat aceiaşi poziţie.  

104. Este destul de logică şi clară poziţia Curţi asupra aplicabilităţii Articolului 13 în conexitate cu 
Articolul 3 din Convenţie prin prisma aprecierii calităţii investigaţiei. Astfel, o persoană supusă 
relelor tratamente va beneficia doar de un singur remediu – plîngerea asupra pretinselor acţiuni 
ilicite şi solicitarea de compensaţii materiale şi morale.  

105. Prin urmare în cazul în care Curtea va constata caracterul ineficient al investigaţiei de rele 
tratamente şi în cazul în care reclamantul pretinde violarea şi a Articolului 13 din Convenţie, 
inevitabil va fi ridicată problema şi a unui remediu eficient. În acest caz Curtea adoptă standardul 
de calificare dublă şi anume precum că o anumită violare ar putea fi apreciată sub aspectul a două, 
sau mai multe articole din Convenţie15.  

106. În ce priveşte remedii eficiente cu privire la condiţii de detenţie, la fel examinate sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie, Curtea în special în speţele versus Moldova a examinat numai remedii 
civile invocate de Guvern în replică la susţinerile reclamanţilor (a se vedea Straisteanu and others 
§ 98 şi Malai § 45 cu referinţă la Sarban, §§ 57-62; Holomiov §§ 101-107; Istratii and Others § 38; 
Modarca, § 47; Stepuleac § 46). Totuşi aici Curtea nu a specificat exact jurisprudenţa sa în 
aplicabilitatea Articolului 13 luat în conexitate cu Articolul 3 aplicat asupra condiţiilor de detenţie. 
Deşi nu în toate speţele sus-menţionate în care Curtea s-a expus asupra unor remedii invocate de 
Guvern în apărarea sa, Curtea a recunoscut ex-oficio o violare a Articolului 13 din Convenţie. 
Violarea Articolului 13 luat în conexitate cu Articolul 3 din Convenţie cu privire la condiţii de 
detenţie a fost recunoscută în Ostrovar, Malai, Popovici, Straisteanu and others. În restul speţelor 
menţionate Sarban; Holomiov; Istratii and Others; Modarca; Stepuleac aspectul s-a examinat la 
faza admisibilităţii şi s-a recunoscut că acele remedii invocate de Guvernul Moldovei în apărarea 

                                                 
15 A se vedea spre exemplu în materia dublei aprecieri a unei violări şi sub aspectul articolului 13 mutatis mutandis 
Metropolitan Church of Bessarabia, § 137 - 138, Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova and Others v. Moldova, § 51-
54. La fel cu titlu de exemplu poate fi observată cauza M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, ECHR 2003-XII,  unde investigaţia 
ineficientă a violului reclamantei minore s-a examinat sub aspectul Articolelor 3 în conexitate cu Articolul 8 şi cu Articolul 
13 din Convenţie.  



poziţiei sale constituie o cale ineficientă de recurs în sensul Articolului 35 § 1 din Convenţie 
(inefective domestic remedies).  

 

Admisibilitatea.  
107. Această fază de examinare a unei cereri precum admisibilitatea constituie un specific al procedurii 

în faţa Curţii şi implică anumite conotaţii cît sub aspect de fond (ratione personae, materie, 
temporis etc.) aşa şi constatări procedurale (epuizarea remediilor naţionale, regula de 6 luni, 
caracterul fondat al cererii, etc.). Nu vom intra în detalii asupra fazei procedurale respective şi 
influenţa acesteia asupra examinării unei cereri în faţa Curţii precum şi asupra practicii sale 
judiciare. În capitolul ce urmează ne limităm la expunerea unor aspecte specifice care 
caracterizează practica versus Moldova.  

108. După cum s-a indicat mai sus (§§ 10, 16, 17) nu toate capetele de plîngeri adresate sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie s-au recunoscut fondate sau admisibile de Curte. În cazul de faţă 
explicaţia asupra acestui aspect va reieşi din abordarea Curţii.  

Principalele argumente ale Guvernului asupra inadmisibilităţii cererii. 
109. După cum s-a accentuat mai sus (§ 40) în cazul invocării violării Articolului 3 din Convenţie 

poziţia Guvernului se rezumă fie de a nega în general existenţa evenimentelor în litigiu fie de a 
susţine că reclamantul nu a respectat principiul subsidiarităţii protecţiei oferită de Convenţie şi nu a 
epuizat remediile naţionale. În anumite situaţii Guvernul susţine lipsa depăşirii limitei minime de 
severitate admisibilă, şi în acest sens, la faza admisibilităţii invocă excepţia caracterului nefondat 
(manifestly ill-founded) al capătului de cerere (Articolul 35 § 3 din Convenţie).  

Depăşirea termenului de adresare la Curte. Regula de 6 luni.  
110. Aparent, reieşind din caracterul absolut al dreptului declarat de Articolul 3 din Convenţie, nu ar 

trebui să existe anumite impedimente de ordin procedural pentru a supune examinării plîngerile 
reclamanţilor cu privire la pretinsa violare a acestor prevederi. Totuşi, pentru a asigura o anumite 
securitate juridică şi ordona procedurile în faţa Curţii (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, 18 
Iunie 1971, § 50, Series A nr. 12), Curtea inevitabil va radia oricare cerere de pe rol dacă va 
considera că aceasta a depăşit termenul de 6 luni de zile. Astfel în Levinţa §§ 64-65, Curtea s-a 
pronunţat asupra inadmisibilităţii cererilor reclamanţilor cu privire la condiţiile inadecvate de 
detenţie în care aceştia s-au deţinut, deoarece cererile lor au fost tardive. Relevant este că aceste 
cereri reclamanţii le-au adresat în cadrul procedurilor pendinte în faţa Curţii.  

Epuizarea remediilor naţionale. Remedii eficiente.  
111. Apreciind o cerere adresată Curţii, şi raportînd-o la argumentul Guvernului despre neepuizarea 

remediilor naţionale Instanţa Europeană aplică principiul că „reclamantul nu este obligat să 
utilizeze mai multe căi de contestare decît una” (Airey v. Ireland, 9 Octombrie1979, § 23, Series A 
nr. 32 p.12). Acest raţionament a fost indicat în Breabin § 33, Ciorap § 56 ca replica la susţinerile 
Guvernului despre posibilitatea adresării unei alte cereri, în afară de acea deja făcută, dar care 
aparent nu a respectat procedura la nivel naţional. Oferind o importanţă în general a unei cereri cu 
privire la rele tratamente, sau în care se invocă tratamente inumane şi degradante Curtea va obliga 
statul reclamant să reacţioneze în esenţă asupra acestor plîngeri şi să nu admită respingerea sau 
neexaminarea acestora din cauza nerespectării ordinii de adresare sau a procedurilor specifice 
stabilite la nivel naţional. 

112. Este necesar de accentuat ideea precum că la examinarea acestui aspect cum este 
epuizarea/neepuizarea remediilor naţionale Curtea îl va aprecia în dependenţă de capetele de 
plîngere ale reclamantului. Astfel, dacă reclamantul a adresat o plîngere sub aspectul Articolului 13 
luat în conexitate cu Articolul 3 din Convenţie atunci, remediile indicate de Guvern se vor aprecia 
la faza examinării în fond a cauzei (Straisteanu and others § 98 şi Malai § 45). Dacă reclamantul 
nu se plînge despre violarea Articolului 13, practic tot aceleaşi remedii se vor examina sub aspectul 
admisibilităţii (Sarban, §§ 57-62; Holomiov §§ 101-107; Istratii and Others § 38; Modarca, § 47; 
Stepuleac § 46).  



113. Despre ineficienţa unor remedii invocate de Guvern a se vedea în detalii Breabin § 59, Holomiov § 
106, Ciorap § 57.  

Plîngeri nefondate 
114.  În contextul celor expuse mai sus la § 10 constatăm că în anumite situaţii Curtea a recunoscut 

nefondate cererile reclamanţilor adresate sub aspectul Articolului 3 din Convenţie, temei de drept 
în principiu servind faptul precum că reclamantul nu şi-a motivat (unsubstantiated application) în 
modul corespunzător cererea sa şi nu a dovedit Curţii precum că pretinse tratamente au atins 
nivelul minim de severitate admisibilă. În anumite situaţii, deşi Curtea s-a referit la neatingerea 
nivelului minim de severitate, făcînd referire la definiţia conceptelor utilizate de Articolul 3 dată în 
Ireland v. the United Kingdom § 162, instanţa Europeană a exclus din domeniul de aplicare 
anumite pretenţii ale reclamantului.   

115. Spre exemplu, cu referire la cea din urmă situaţie se nominalizează speţele Popov (I) §§ 26-28 şi 
Lipatnicova and Rudic § 19 – 21. Speţele indicate s-au referit la pretinse violări a Convenţiei prin 
prisma neexecutării sau executării tardive a hotărîrilor judecătoreşti definitive. Reclamanţii, 
considerîndu-şi extrem de importantă pretenţia de ordin civil care a fost satisfăcută printr-o 
hotărîrire judecătorească şi ignorată de autorităţi întru executarea acesteia, au pretins inter alia şi 
violarea Articolului 3 din Convenţie apreciind neexecutarea ca un tratament inuman. Curtea în 
acest caz a considerat, pe bună dreptate, lipsa unor caracteristici specifice tratamentelor inumane şi 
degradante, în general constatînd că o neexecutare în sensul Articolului 6 § 1 din Convenţie nu 
poate constitui tratamente în sensul Articolului 3 din Convenţie.  

116. Curtea a reiterat aceleaşi raţionamente în decizii de inadmisibilitate în aceiaşi materie de 
neexecutare – Lupaşcu (dec.) şi Rusu (dec.) - a se vedea mai sus § 17.  

117. Vizavi de plîngerile reclamanţilor sub aspectul Articolului 3 din Convenţie, în care aceştia au 
contestat condiţii de detenţie Curtea a găsit nefondate şi prin urmare inadmisibile în totalitate 
plîngerile în speţele Gorea §§ 40 – 41 şi Petru Roşca §39.  În speţa Stepuleac §§ 44-48 Curtea a 
considerat nesubstanţiate cererile reclamantului cu privire la condiţiile de detenţie în Penitenciarul 
nr. 3 (Penitenciarul nr. 13 sau denumirea veche „Izolatorul de anchetă preventivă” în subordinea 
Ministerului Justiţiei) şi a considerat nefondat acest capăt de plîngere. Deşi a recunoscut o violare a 
Articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţiile de detenţie în Departamentul de Combatere a 
crimei Organizate, Ministerul Afacerilor Interne. 

118. În speţele Modarca §§ 48-49 şi Turcan §§ 25 – 28 Curtea a constat inadmisibile ca nefondate 
capetele de cerere a reclamanţilor adresate vizavi de pretinsa omisiune a autorităţilor de a le asigura 
asistenţă medicală adecvată detenţiei şi stării sale de sănătate. Spre exemplu în cel din urmă caz 
(Turcan §§ 25 – 28) Curtea a admis argumentele Guvernului despre acordarea suficientă a unei 
asistenţe medicale reclamantului deţinut în Penitenciarul nr. 3, pe cînd în Modarca s-a constatat că 
reclamantul a pretins o asistenţă medicală care nu îi era necesare şi excesivă stării sale de sănătate. 

119. Un caz special prin care s-a constatat caracterul nefondat al pretenţiilor reclamanţilor sub aspectul 
Articolului 3 din Convenţie constituie speţa Pentiacova and Others (dec.) – a se vedea mai sus § 
17. Reclamanţii au pretins violarea mai multor articole din Convenţie inclusiv şi Articolul 3 din 
Convenţie,  invocînd în principal nerespectarea obligaţiei din partea statului de a le asigura un 
tratament medical corespunzător condiţiei lor de sănătate. Apreciind în principal circumstanţele 
cazului prin prisma dreptului la viaţă privată declarat de Articolul 8 din Convenţie şi componentul 
acestuia – dreptul la integritate fizică – în lumina constatărilor din cauza Niemietz v. Germany, 16 
Decembrie 1992, § 29, Series A nr. 251-B, Curtea nu a considerat necesar de a examina aspectul 
aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie din momentul în care a constatat caracterul nefondat al 
cererilor sub aspectul Articolului 8 din Convenţie. Este o abordare interesantă pentru practica 
versus Moldova, deoarece pentru prima dată în cazul de faţă Instanţa Europeană a tacit a indicat 
asupra existenţei în propria sa practică a legăturii între Articolul 3 şi Articolul 8 din Convenţie. În 
perspectivă şi avînd în vedere cauzele pendinte în faţa Curţii, în special acele versus Moldova, este 
relevant acest aspect. Anticipînd evoluţia practicii Curţii versus Moldova cu certitudine următorul 
aspect al aplicabilităţii Articolului 3 din Convenţie în speţele moldoveneşti va fi aprecierea 
respectării obligaţiilor pozitive a statului de asigure a integrităţii fizice şi psihice a persoanelor, 
aspectul fiind examinat prin prisma conexităţii între Articolele 8 şi 3 din Convenţie. 



Excepţia ratione temporis 
120. În jurisprudenţa Curţii versus Moldova acest aspect s-a menţionat într-o singură decizie de 

inadmisibilitate a cererii cu privire la rele tratamente în custodia poliţiei. Este vorba despre cauza 
Meriakri şi anume decizia de admisibilitate parţială din 16 ianuarie 2001 (a se vedea mai sus § 16).  

Pierderea statutului de victimă în sensul Convenţiei.  
121. La fel doar un singur capăt de cerere adresat sub aspectul pretinsei violări a articolului 3 din 

Convenţie cu privire la condiţiile de detenţie a fost declarat inadmisibil de Curte urmare a lipsei 
statutului de victimă. Vorbim despre cauza Duca şi decizia de admisibilitate parţială din 
14 februarie 2006 şi 11 aprilie 2006. În cazul de faţă reclamanta, după cum a invocat Guvernul, nu 
a mai putut să pretindă violarea Convenţiei sub aspectul Articolului 3, din momentul în care 
aceasta a fost remediată la nivel naţional şi pretenţiile sale de ordin moral, material etc. au fost 
satisfăcute de instanţele naţionale de judecată. În cazul de faţă Curtea doar s-a rezumat la a verifica 
dacă redresarea situaţiei la nivel naţional s-a condus de principiul proporţionalităţii şi compensaţiile 
acordate reclamantei au acoperit echitabil pretenţiile sale.  

Caracterul subsidiar al protecţiei. 
122. Prima întrebare rezonabilă care apare în contextul examinării practicii Curţii versus Moldova este – 

care este momentul cînd o cerere poate fi adresată faţă de Curte? Întrebarea apare din două 
raţionamente: domeniul de aplicare Articolului 3 din Convenţie este deja destul de larg iar 
pretinsele violări a drepturilor sunt atît de grave că uneori nu suferă amînare.  În alte ordine de idei, 
există anumite tratamente care sunt continue în timp şi momentul potrivit de adresare la Curte este 
neclar. Totodată în aprecierile sale Curtea, mai ales cînd este vorba despre tortură, rele tratamente 
în custodia poliţiei, se comportă ca o veritabilă instanţă care examinează fondul unor acuzaţii 
penale şi pronunţă o hotărîre de „condamnare”. Prin urmare momentul adresării devine foarte 
relevant întru a evita dublarea procedurilor cît la nivel naţional aşa şi în faţa Instanţei Europene, din 
care ultima nu va putea să anticipeze hotărîrile instanţelor naţionale sau să le preia locul.  

123. În această ordine de idei este necesar de a reitera anumite idei cu privire la caracterul subsidiar al 
protecţiei oferite de Convenţie sunt necesare. Cel mai evident apare acest aspect la analiza prin 
prisma dreptului la investigaţie eficientă şi dreptului de a nu fi suspus torturii şi relelor tratamente 
în custodia poliţiei.  

124. Astfel, orice alegaţie credibilă cu privire la rele tratamente este examinată de Curte nu numai sub 
aspectul respectării unei obligaţii negative ale autorităţilor – de a se abţine de la orice act de tortură, 
tratament inuman şi degradant – dar va implica o explicaţie a statului şi cu privire la efectuarea 
unor investigaţii şi reacţia autorităţilor cu privire la plîngerile credibile ale reclamantului şi în care 
măsură responsabilii pentru aplicarea relelor tratamente au fost atraşi la răspunderea penală pentru 
faptele pretinse.  

125. În acest context un remediu local pentru pretinsele acte te tortură şi tratament inuman constituie nu 
numai adresarea cererii din partea reclamantului cu privire la acest aspect, dar şi rezultatul 
investigaţiei sau calitatea acestea, şi constatarea finală cel puţin a unei autorităţi naţionale 
competente asupra existenţei sau lipsei actelor de tortură sau tratament inuman. Cu atît mai mult 
Curtea statuează că o asemenea investigaţie în cazurile cu privire la tortură, tratament inuman şi 
degradant, în special, trebuie să fie finalizate cu o pedepsire a persoanelor responsabile (Labita v. 
Italia § 131). Deci în final, prin prisma aprecierilor Curţii, nu este de ajuns ca o investigaţie cu 
privire la rele tratamente să fie începută, sau să existe, dar în egală măsură şi să fie finalizată. Din 
acest punct de vedere Curtea neapărat va lua în consideraţie la aprecierea cererilor reclamantului şi 
caracterul eficient al investigaţiei şi caracterul proporţional al pedepselor aplicate responsabililor 
anume pentru cele rele tratamente aplicate.  

126. Nu este pus la îndoială caracterul penal al pretinselor acte de tortură, prin urmare singura autoritate 
competentă de a se pronunţa asupra întrebării principale – a existat sau nu un tratament inuman, 
degradant sau tortură în cazul unui reclamant? – este o instanţă judecătorească, dacă cauza îi este 
prezentată cu o acuzaţie din partea procuraturii. Aceiaşi instanţă este singura competentă de a se 
pronunţa asupra caracterului pedepsei eventual aplicate. La fel în categoria autorităţilor competente 
de a se pronunţa asupra actelor de tortură este şi procuratura în eventualitatea încetării 



investigaţiilor din motivul lipsei faptelor prejudiciabile sau eventual din lipsa componenţei de 
infracţiune. În orice caz această constatare urmează a fi efectuată doar după o investigaţie relevantă 
în primul rînd a temeiniciei alegaţiilor şi plîngerilor reclamantului şi a circumstanţelor de caz.  

127. Din momentul în care constatările finale ale autorităţilor cu privire la pretinse fapte de tortură sau 
tratamente inumane şi degradante, respectiv violarea Articolului 3 din Convenţie, nu satisfac 
reclamantul, doar atunci se i naşte dreptul la o contestaţie sau recurs, remediu local. Dar cel puţin 
un remediu sau o cale de contestare urmează a fi folosită de reclamant. Deja în această situaţie 
Curtea apreciază caracterul eficient şi chestiunea epuizării sau neepuizării remediilor locale în faţa 
autorităţilor naţionale. 

128. Prin urmare doar „afirmaţii credibile” nu pot fi considerate nici măcar un recurs sau o contestaţie, 
şi în final nici nu intră în categoria de „remediu” în sensul Articolului 35 din Convenţie, deoarece 
sunt în fapt unele plîngeri sau alegaţii care nasc dreptul procedural, izvorît din Articolul 3 din 
Convenţie. Cu atît mai mult aceste plîngeri primare nu pot fi considerate că o epuizare a remediilor 
locale, deoarece ele viceversa au dat naştere drepturilor de a adresa aceste remedii pe plan naţional 
(diferite contestaţii, recursuri, plîngeri vizavi de acţiunile persoanelor care efectuează investigaţie 
etc.) 

129. În altă ordine de idei, reclamantul ar putea eventual să susţină că a epuizat remediile locale doar în 
cazul în care acele „afirmaţii credibile” ale sale nu au avut nici un rezultat, sau în general au fost 
omise de a fi primite de autorităţi, şi el nu are nici un recurs eficient asupra omisiunilor respective. 

130. Nu în ultima instanţă, statul, dacă a iniţiat o investigaţie a alegaţiilor reclamantului, care aflîndu-se 
încă la o fază incipientă, la momentul prezentării observaţiilor Guvernul nu va putea aprecia şi 
expune toate circumstanţele referitoare la pretinse rele tratamente. Cel puţin Guvernul în situaţia în 
care va încerca să se expună pe fondul pretinselor violări  ale articolului 3, va proceda la unele 
constatări de drept şi de fapt urmare a concluziilor unor autorităţi naţionale care sunt singure 
competente să se expună asupra acestor circumstanţe, şi în fapt şi în drept. În această situaţie 
Guvernul poate risca să se substituie instanţelor judecătoreşti naţionale, o situaţie deja inadmisibilă 
de Curte prin jurisprudenţa sa (a se vedea Şarban v.Moldova, nr. 3456/05, § 102, Nikolov c. 
Bulgariei, nr.38884/97, § 74). 

131. În acelaşi context din momentul în care o instanţă judecătorească sau procuratura nu s-a expus în 
fond asupra admisibilităţii şi caracterului veridic al alegaţiilor reclamantului cu privire la pretinse 
rele tratamente, nici Guvernul nu este în stare să prezinte o explicaţie plauzibilă despre 
circumstanţele de fapt invocate de reclamant în faţa Curţii. În caz contrar nu numai că Guvernul va 
fi în situaţia de a se substitui unor instanţe naţionale, dar va exista riscul influenţei asupra mersului 
examinării şi finalizării cauzei penale întru cercetarea alegaţiilor reclamantului, deoarece 
judecătorul va putea fi ţinut de poziţia Guvernului în faţa Curţii. Desigur acest fapt este inadmisibil. 

132. Nu în ultima instanţă Guvernul susţinînd neepuizarea căilor de recurs interne poate invoca şi o 
excepţie cu privire la consecinţele juridice a unei eventuale Hotărîri ale Curţii, în situaţia în care 
cererea reclamantului va fi considerată deplin admisibilă, mai ales în ce priveşte capătul de plîngere 
pe Articolul 3.  

133. Cît priveşte calificarea efectelor hotărârilor, este important de a releva în acest caz că, în mod 
clasic, hotărârile Curţii europene a Drepturilor Omului au căpătat autoritatea relativă de lucru 
judecat, în special caracterul obligatoriu şi definitiv a hotărârii; caracterul definitiv „are doar scopul 
de a sustrage hotărârile Curţii de la orice recurs în faţa unei alte autorităţi” (Ringeisen v. Austria, 22 
iunie 1972 (articolul 50), § 17, şi 23 iunie 1973, § 13.) Totuşi, şi aceasta constituie specificitatea 
sistemului european, autoritatea relativă este consolidată din cauza naturii complexe a 
contenciosului în cauză, care este în acelaşi timp un contencios al responsabilităţii, al reparaţiei şi 
al anulării. 

134. Astfel, autoritatea de lucru judecat, fără a fi absolută, întrece limitele cazului în speţă: astfel trebuie 
înţeleasă formula Curţii europene a Drepturilor Omului în hotărârea Marckx: „Fără îndoială decizia 
sa ar produce în mod fatal efecte care ar întrece limitele cazului în speţă, cu atât mai mult că 
încălcările relevate au sursele lor imediate în aceste texte şi nu în măsurile individuale de executare 
(...)” (Marckx v.Belgium, 13 Iunie 1979, nr. 6833/74, § 58). 

135. Este util de a reaminti că obligaţiunea de a executa hotărârea se impune Statului, ceea ce înseamnă 
toate autorităţile statale, şi nu doar executivul. De exemplu o recunoaştere directă a obligativităţii 



unei hotărîri a Curţii decurge din jurisprudenţa Vermeire. Astfel, din moment ce dispozitivul 
hotărârii Curţii este exact şi complet, el este executabil prin sine (self-executing) în sistemul intern: 
judecătorul trebuie să aplice direct exigenţele hotărârii Curţii europene considerând dreptul intern 
incapabil... (Vermeire v.Belgium, 29 noiembrie 1991, nr. 12849/87 §§ 25,26. 

136. În continuarea ideii cu privire la efectul juridic al hotărîrilor Curţii Europene în plan naţional se 
indică normele dreptului naţional pertinent nominalizate supra. În special Hotărîrea Parlamentului 
72/28.03.2008 pe marginea audierilor privind hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului cu 
privire la Republica Moldova, executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 

137. În eventualitatea unei hotărîri a Curţii pe capătul cererii privind pretinsa încălcare a Articolului 3 
din Convenţie, la momentul adoptării, organul de investigaţie va fi ţinut - cu valoare de res 
judecata soluţia Curţii. Dintr-o parte în momentul în care Curtea nu va recunoaşte încălcarea 
Articolului 3, faptul poate să prejudicieze caracterul obiectiv al investigaţiei şi eventuală atragere la 
răspundere penală a persoanelor care au comis infracţiunea. În cazul în care, eventual Curtea va 
recunoaşte încălcarea Articolului 3, atunci hotărîrea Curţii va căpăta pe plan naţional o valoare 
probatorie pentru proces iniţiat împotriva făptaşilor, care nu vor avea posibilitate să conteste 
această probă, iar pentru instanţe de judecată va avea caracter determinant la adoptarea soluţiei 
asupra cazului penal. Prin urmare va fi grav afectat principiul imparţialităţii şi independenţei 
judecătorului la judecarea cauzei. 



Rezumat şi concluzii 
138. Vorbind despre principiile generale în jurisprudenţa Curţii vizavi de speţele sub aspectul 

Articolului 3 din Convenţie inevitabil ajungem la concluzia că cele sus-menţionate nu explică decît 
parţial unele teze de bază statuate de Instanţa Europeană. Totuşi în prezentarea celor teze care stau 
la temelia jurisprudenţei Curţii în cazurile sub aspectul Articolului 3 din Convenţie s-a ţinut cont 
numai de practica versus Moldova şi în ce măsură aceste postulate au fost relevate în hotărîririle 
versus Republica Moldova. Totodată, este necesar de accentua precum Curtea la examinarea 
cererilor sub aspectul Articolului 3 din Convenţie în egală măsură aplică principiile generale de 
subsidiaritate a protecţiei oferită de Convenţie şi tendinţa de a oferi statului reclamat o şansă de 
remediere la nivel naţional a pretinsei violări.  

139. În principiu, cu referire la ultima teză, este vorba despre convingerea Curţii despre conştientizarea 
din partea Guvernului a existenţei unei violări şi respectiv încercarea ultimului de a oferi 
reclamantului o remediere la nivel naţional. În cazul în care Curtea se convinge despre aceasta 
cererea se radiază de pe rolul Curţii, cum a fost în cazul X v. Moldova.  

140. În ultima situaţie Curtea face referinţă la practica sa în domeniu şi anume la Tahsin Acar v. Turkey, 
[GC], nr. 26307/95, §§ 75-77, ECHR 2003-VI, şi Meriakri v. Moldova (radiere de pe rol), nr. 
53487/99, 1 Martie  2005, în vederea examinării atente a declaraţiei unilaterale a Guvernului prin 
care se recunoaşte violarea Articolului 3 din Convenţie, precum şi la dreptul său de a radia cererea 
de pe rol în asemenea speţe (a se vedea Haran v. Turkey (radiere de pe rol), nr. 25754/94, 
26 Martie  2002). 

141. Prin urmare orice hotărîre a Curţii într-o speţă versus Moldova prin care s-a recunoscut o violare a 
Articolului 3 din Convenţie urmează a fi apreciată ca una excepţională şi cu efect notoriu pentru 
viitor întru evitarea altei violări asemănătoare. Mai ales că la existenţa deja a unei practici atît de 
vaste cu privire la aplicabilitatea Articolului 3 din Convenţie ar fi o dezonoare să se repete exact 
aceleiaşi violări în alte cauze.  



În încheiere:  
Se afirmă că un jurist bun nu poate să răspundă la orice întrebare, dar să trebuie ştie unde să găsească 
un răspuns la întrebarea formulată. Reieşind din raţionamentul acesta mai jos se prezintă referinţele la 
hotărîrile/deciziile Curţii relevante, inclusiv şi cele adoptate în cauzele moldoveneşti. Aceste referinţe 
sunt utile practicienilor atunci cînd abordează o problemă sub aspectul Articolului 3 din Convenţie şi 
au fost împărţite pe concepte, raţionamente şi accepţiuni utilizate de Curte în hotărîrile sale adoptate 
versus Moldova.  
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HOTĂRÎRI 
(În ordine alfabetică) 



Becciev v. Moldova 
Cererea nr. 9190/03, 4 Octombrie 2005 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 9190/03) contra Republicii Moldova din 07 martie 2003, 

depusă la Curte în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Constantin 
Becciev („reclamantul”) 

… 
3. Reclamantul s-a plîns cu privire arestarea sa preventivă şi de diferite pretinse încălcări în 

legătură cu aceasta: violarea articolului 3 (condiţii de detenţie); a articolului 5 § 3 (motive insuficiente 
invocate de instanţele judecătoreşti la aplicarea arestului preventiv) şi a articolului 5 § 4 (refuzul 
audierii un martor).  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
8. Reclamantul, dl Constantin Becciev, este cetăţeanul Republicii Moldova, care s-a născut în 1955 

şi locuieşte în Chişinău. El este directorul Întreprinderii Municipale „Apă-Canal”. 

1. Cadrul general al cauzei 

9. La 21 februarie 2003, reclamantul a fost reţinut de Departamentul Urmărire Penală al 
Ministerului Afacerilor Interne, sub acuzaţia de sustragere. 

… 

3. Condiţiile de detenţie ale reclamantului între 23 februarie 2003 şi 1 aprilie 2003 

14. În această perioadă, reclamantul a fost deţinut în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

(a) Susţinerile reclamantului 

15. Potrivit reclamantului, condiţiile de detenţie erau inumane şi degradante. Celula era umedă, 
fereastra era închisă cu plăci din metal, iar lumina electrică era permanent aprinsă. Celulele nu erau 
prevăzute cu sistem de ventilare. Ca rezultat al umidităţii, hainele deţinuţilor erau umede şi putrezeau 
pe corpurile acestora. În loc de veceu era o găleată, care nu era separată de restul celulei. În loc de 
paturi erau poliţe de lemn fără saltele, perne, cuverturi sau cearşafuri. Deţinuţilor li se refuza 
posibilitatea de a beneficia de plimbări zilnice. Nu existau mijloace de a menţine igiena în celulă. Nu 
exista duş, iar reclamantul era expus în permanenţă riscului de a se contamina de tuberculoză, infecţii 
dermatologice şi alte boli infecţioase. 

16. Reclamantul susţine că mîncarea nu era comestibilă. Suma zilnică cheltuită de stat pentru 
alimentarea unui deţinut era de 3.5 lei moldoveneşti (MDL) (0.23 euro (EUR)). Din cauza incapacităţii 
statului de a asigura alimentarea adecvată, deţinuţilor li se permitea, în mod excepţional, să primească 
produse alimentare de la rudele sale. Cu toate acestea, în cazul reclamantului prevederile legale erau 
aplicate foarte strict şi lui nu i s-a permis să primească colete de la familia sa mai des decît o dată pe 
lună. 

(b) Susţinerile Guvernului 

17. Reclamantul a fost deţinut în celula nr. 6 a Izolatorului de Detenţie Provizorie al Ministerului 
Afacerilor Interne. Suprafaţa celulei era de 12 metri pătraţi şi, de obicei, în celulă erau deţinute patru-
cinci persoane. 



18. În celulă era o fereastră şi lumina zilei era accesibilă. Ventilarea celulelor era efectuată prin 
sistemul comun de ventilare. Celulele erau dotate cu veceuri. În 2002, sediul Izolatorului de Detenţie 
Provizorie a fost renovat, iar veceurile au fost separate de restul celulei printr-un perete, pentru a 
asigura intimitatea deţinuţilor. Celulele erau asigurate în permanenţă cu apă din robinet şi, prin urmare, 
deţinuţii beneficiau de un nivel adecvat de igienă. Celulele erau dezinfectate frecvent, iar deţinuţii 
aveau acces la duş o dată pe săptămînă. 

19. Pe durata detenţiei, reclamantul a avut posibilitatea să joace şah, dame şi domino, precum şi să 
citească cărţi şi reviste. De asemenea, el a avut posibilitatea să se roage şi să beneficieze de literatură 
religioasă. 

20. În observaţiile sale iniţiale cu privire la admisibilitatea şi fondul cauzei din septembrie 2004, 
Guvernul nu a negat pretenţiile reclamantului cu privire la lipsa unei ogrăzi în locul de detenţie şi, prin 
urmare, deţinuţii nu beneficiau de plimbări la aer de afară. Totuşi, în observaţiile sale suplimentare din 
iunie 2005, Guvernul a susţinut că reclamantul a beneficiat de plimbări timp de o oră pe zi în orice 
moment al zilei convenabil lui. 

21. Deţinuţii erau asiguraţi cu hrană gratuită în conformitate cu normele prevăzute de Guvern, iar 
calitatea hranei era satisfăcătoare. Izolatorul era asigurat zilnic cu pîine, ulei vegetal, legume, ceai şi 
zahăr. Din cauza finanţării insuficiente, deţinuţii nu erau serviţi cu carne şi peşte; totuşi, ei primeau o 
cantitate mărită de cereale şi lipide. Mai mult, deţinuţii, inclusiv reclamantul, aveau dreptul să 
primească produse alimentare din partea familiilor lor. 

22. Reclamantul a avut acces la asistenţă medicală. 
… 

5. Transferul reclamantului la o altă instituţie de detenţie 

24. La 1 aprilie 2003, reclamantul a fost transferat de la Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
Ministerului Afacerilor Interne la Izolatorul de Anchetă Preliminară al Ministerului Justiţiei. 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE 

1. Acte ale Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor 
inumane sau degradante (CPT) 

31. Părţile relevante ale raportului CPT cu privire la vizita efectuată în Republica Moldova între 11 
şi 21 octombrie 1998 sunt următoarele: 

„55. În Chişinău, Izolatorul de Detenţie Provizorie avea 23 de celule; cu o capacitate oficială de 79 locuri, iar 
la momentul vizitei în acesta erau deţinuţi 40 de arestaţi preventiv şi 20 de contravenienţi. La fel cum şi în Bălţi, 
delegaţia a întîlnit în instituţia respectivă minori, care erau deţinuţi în aceleaşi celule cu adulţi pe parcursul unor 
perioade de timp îndelungate. 

Suprafaţa celulelor varia aproximativ între 7 m² şi 15 m². La momentul vizitei, în celulele mici erau deţinuţi 
pînă la doi deţinuţi, iar în celulele mai mari, pînă la patru-cinci deţinuţi. O astfel de rată a ocupării celulelor 
poate fi considerată ca fiind apropiată normelor tolerabile. Celulele erau echipate cu laviţe din lemn cu o lungime 
de aproximativ 2 metri, în general acoperind întreaga lăţime a celulei şi cu un veceu de tip asiatic. La fel ca şi în 
alte instituţii vizitate, deţinuţilor nu li se dădeau nici saltele şi nici pături. Mai mult, ventilarea în celule era 
mediocră, accesul la lumina zilei nu exista, iar lumina artificială de deasupra uşii era în permanenţă aprinsă; 
aceasta deranjîndu-i pe deţinuţi în timpul nopţii. 

Delegaţia a notat că blocul de celule dispunea de un spaţiu prevăzut pentru duş; cu toate acestea, deţinuţii au 
susţinut că nu cunoşteau despre existenţa acestuia. Nu existau încăperi pentru plimbări la aer liber. 

56. Privarea persoanelor de libertatea lor implică responsabilitatea de a le deţine în condiţii corespunzătoare 
demnităţii inerente persoanei. Faptele constatate pe parcursul vizitei CPT arată că autorităţile moldoveneşti nu 
şi-au îndeplinit această responsabilitate în privinţa persoanelor deţinute în comisariatele de poliţie raionale şi în 
izolatoarele vizitate. Mai mult, informaţia accesibilă CPT sugerează că situaţia nu diferă nici în alte secţii de 
poliţie din Moldova. De multe ori condiţiile din comisariatele de poliţie raionale şi izolatoarele de detenţie 
provizorie vizitate constituiau tratament inuman şi degradant, mai mult, ele prezentau un risc semnificativ pentru 
sănătatea persoanelor deţinute.” 

32. Părţile relevante ale raportului CPT cu privire la vizita efectuată în Republica Moldova între 10 
şi 22 iunie 2001 sunt următoarele: 

„56. În ceea ce priveşte IDP-urile de pe teritoriul Republicii Moldova vizitate, delegaţia a făcut constatări 
aproximativ similare, cu mici excepţii, cu privire la condiţiile dezastruoase şi dăunătoare. Pentru a evita o 
descriere detaliată, a se vedea, pentru mai multe informaţii paragrafele 53-55 ale raportului întocmit în urma 
vizitei din 1998. 



La IDP-ul din Chişinău aceste condiţii erau agravate de o supraaglomerare severă. La momentul vizitei, 248 
deţinuţi se aflau într-un bloc cu o capacitate maximă de 80 de deţinuţi şi, astfel, 9 persoane trebuiau să locuiască 
într-o celulă de 7 m², în timp ce de la 11 la 14 persoane trebuiau să stea în celule cu o suprafaţă de la 10 la 15 m². 

57. În IDP-urile vizitate delegaţia a primit numeroase plîngeri cu privire la cantitatea de hrană. Aceasta 
includea, în principiu: o cană cu ceai fără zahăr şi o felie de pîine dimineaţa, terci din cereale la amiază şi o cană 
cu apă caldă seara. În unele locuri mîncarea era distribuită doar o dată pe zi şi era constituită dintr-o supă şi o 
felie de pîine.” 

… 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
34. Reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 3 din Convenţie, cu privire la condiţiile de detenţie 

în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor Interne între 23 februarie 2003 şi 1 
aprilie 2003. Articolul 3 prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

A. Susţinerile părţilor 

35. Reclamantul a susţinut că din cauza condiţiilor inadecvate sanitare, de ventilare, a lipsei 
accesului la lumina zilei, a lipsei încălzirii, a posibilităţilor de recreare şi a hrănii, condiţiile de detenţie 
în Izolatorul de Detenţie Provizorie au constituit tratament inuman şi degradant. El a susţinut că 
pretenţiile sale au fost confirmate de CPT în rapoartele sale din 1998 şi 2001 (a se vedea paragrafele 
31 şi 32 de mai sus). 

36. Referindu-se la susţinerile sale în fapt, Guvernul a considerat că condiţiile de detenţie nu au 
constituit tratament inuman şi degradant. Guvernul a pledat că constatările CPT în rapoartele sale din 
1998 şi 2001 nu erau relevante, deoarece situaţia s-a îmbunătăţit. În special, în vara anului 2002 locul 
de detenţie a fost renovat. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Principii generale 

37. Articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una din valorile fundamentale ale unei societăţi 
democratice. Acesta interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau pedepsele inumane ori 
degradante indiferent de circumstanţe şi de comportamentul victimei (a se vedea, spre exemplu, Labita 
v. Italy [GC], nr. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). 

38. Rele tratamente trebuie să atingă un nivel minim de severitate pentru a cădea sub incidenţa 
articolului 3. Evaluarea acestui nivel minim este, prin natura lucrurilor, relativă; depinde de toate 
circumstanţele cauzei, cum ar fi durata relelor tratamente, consecinţele sale fizice şi psihice şi, în unele 
cazuri, depinde de sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea, printre altele, Ireland v. the 
United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, p. 65, § 162). 

39. Curtea a considerat ca fiind „inuman” tratamentul, atunci cînd inter alia acesta a fost 
premeditat, a fost aplicat ore în şir şi a cauzat fie leziuni corporale, fie suferinţe fizice sau psihice 
intense. Curtea a considerat ca fiind „degradant” un tratament, atunci cînd acesta a cauzat victimelor 
sentimente de frică, îngrijorare şi inferioritate capabile să le umilească şi să le înjosească (a se vedea, 
de exemplu, Kudla v. Poland [GC], nr. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI). Pentru a determina dacă o 
anumită formă de tratament este „degradantă” în sensul articolului 3, Curtea va lua în consideraţie dacă 
scopul acestui tratament a fost de a umili şi înjosi persoana şi dacă, în ceea ce priveşte consecinţele, 
acest tratament a afectat negativ personalitatea ei, într-un mod incompatibil cu articolul 3. Chiar şi 
absenţa unui asemenea scop nu poate exclude categoric o constatare a violării articolului 3 (a se vedea, 
spre exemplu, Raninen v. Finland, hotărîre din 16 decembrie 1997, Reports of Judgments and 
Decisions, 1997-VIII, pp. 2821-22, § 55, şi Peers v. Greece, nr. 28524/95, § 74, ECHR 2001-III). 

40. Statul trebuie să asigure persoanei o detenţie în condiţii care sunt compatibile cu respectarea 
demnităţii sale umane, modul şi metoda de executare a pedepsei să nu cauzeze persoanei suferinţe sau 
dureri de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă inevitabil inerent detenţiei şi, avînd în 
vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integritatea persoanei să fie în mod adecvat asigurate, printre 



altele, prin acordarea asistenţei medicale necesare (a se vedea Kudla v. Poland citată mai sus, § 94). 
Atunci cînd sunt evaluate condiţiile de detenţie, urmează a fi luate în consideraţie efectele cumulative 
ale acestor condiţii, precum şi durata detenţiei (a se vedea Dougoz v. Greece, nr. 40907/98, § 46, 
ECHR 2001-II şi Kalashnikov v. Russia, nr. 47095/99, § 102, ECHR 2002-VI). 

2. Aplicarea principiilor asupra prezentei cauze 

41. Reclamantul se plînge de condiţiile în care el a fost deţinut între 23 februarie 2003 şi 1 aprilie 
2003 în Izolatorul de Detenţie Preventivă al Ministerului Afacerilor Interne. Constatările CPT, în 
special, din rapoartele sale din 1998 şi 2001 (a se vedea paragrafele 31 şi 32 de mai sus), oferă, cel 
puţin într-o oarecare măsură, o bază credibilă pentru evaluarea condiţiilor în care el a fost deţinut (a se 
vedea un alt exemplu în care Curtea a luat în consideraţie rapoartele CPT, Kehayov v. Bulgaria, nr. 
41035/98, § 66, 18 ianuarie 2005). În timp ce Curtea nu exclude că unele îmbunătăţiri ar fi putut avea 
loc, Instanţa notează că Guvernul nu a dovedit că au avut loc îmbunătăţiri semnificative. Mai mult, 
Guvernul nu a arătat că a existat o creştere a finanţării publice a sistemului penitenciar sau vreo 
schimbare semnificativă a politicii statului în acest domeniu ar fi avut loc.  

42. Aparent, atît din declaraţiile reclamantului, cît şi din cele ale Guvernului, deţinuţii nu erau 
asiguraţi cu hrană suficientă. Acest lucru este, de asemenea, susţinut şi de constatările CPT (a se vedea 
paragraful 32 de mai sus). 

43. Curtea constată că susţinerile Guvernului în ceea ce priveşte plimbările la aer liber sunt, într-o 
anumită măsură, inconsecvente. În observaţiile sale din septembrie 2002, într-o altă cauză care se 
referea la condiţiile de detenţie din acelaşi loc de detenţie (Duca v. Moldova, nr. 1579/02), însă într-o 
altă perioadă de timp, Guvernul a admis că, din cauza lipsei spaţiului, deţinuţilor nu li se acorda 
posibilitatea de a avea plimbări la aer liber. În observaţiile sale din septembrie 2004 cu privire la 
această cauză, Guvernul nu a negat acuzaţia reclamantului cu privire la lipsa plimbărilor la aer liber. 
Totuşi, în observaţiile sale finale din iunie 2005, el a susţinut că reclamantul a beneficiat de plimbări 
timp de o oră pe zi în orice moment al zilei convenabil lui (a se vedea paragraful 20 de mai sus). Acest 
lucru a fost negat de către reclamant. 

44. Ţinînd cont de inconsecvenţa celor menţionate mai sus şi de constatările CPT (a se vedea 
paragraful 31 de mai sus), Curtea conchide că reclamantul nu a beneficiat de plimbări la aer liber, 
deoarece nu exista spaţiu pentru acest lucru.  

45. De asemenea, trebuie notat că Guvernul nu a contestat prezenţa plăcilor de metal pe fereastra 
celulei, care împiedicau pătrunderea luminii naturale. Acest lucru este, de asemenea, susţinut şi de 
constatările CPT (a se vedea paragraful 31 de mai sus). 

46. Guvernul nu a negat nici faptul că lumina electrică era în permanenţă aprinsă în celulă şi că 
deţinuţii erau forţaţi să doarmă pe laviţe din lemn fără a fi asiguraţi cu cearşafuri sau saltele.  

47. Ţinînd cont de condiţiile severe din celulă, de lipsa plimbărilor la aer liber, de asigurarea 
inadecvată cu hrană şi de faptul că reclamantul a fost deţinut în aceste condiţii timp de treizeci şi şapte 
de zile, Curtea consideră că suferinţele pe care el le-a îndurat au depăşit nivelul inevitabil inerent 
detenţiei şi a atins nivelul de severitate contrar articolului 3 din Convenţie.  

48. Prin urmare, Curtea constată că condiţiile de detenţie a reclamantului au constituit o violare a 
articolului 3 din Convenţie. 

… 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul material 

78. Reclamantul a pretins EUR 2,510 cu titlu de prejudiciu material suferit ca rezultat al detenţiei 
sale ilegale. El a pretins că această sumă a constituit salariul net pe care el nu l-a putut cîştiga datorită 
detenţiei sale ilegale între 24 februarie şi 7 august 2003 şi a prezentat un certificat de la angajatorul său 
care a confirmat declaraţiile sale.  

79. Guvernul a declarat că reclamantul nu avea dreptul la nici o compensaţie a prejudiciului 
material datorită faptului că dosarul său penal se afla încă în examinare în faţa instanţelor judecătoreşti 



naţionale. El a susţinut că dacă reclamantul va fi achitat, atunci el va putea pretinde compensaţii la 
nivel naţional. 

80. Curtea reaminteşte că regula epuizării căilor de recurs interne, prevăzută de articolul 35 § 1 din 
Convenţie, nu este aplicabilă pretenţiilor de satisfacţie echitabilă făcute în temeiul articolului 41 din 
Convenţie (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium (articolul 50), hotărîre din 10 martie 1972, Seria 
A nr. 14, §§ 15 şi 16). 

81. Curtea consideră că există o anumită legătură cauzală între violările constatate ale articolului 5 
§ 3 şi 5 § 4 din Convenţie şi suma pretinsă de către reclamant pentru compensarea venitului ratat (a se 
vedea Ceský v. the Czech Republic, nr. 33644/96, § 91, 6 iunie 2000; Nikolova v. Bulgaria (nr. 2), nr. 
40896/98, § 94, 30 septembrie 2004). Hotărînd în bază echitabilă, Curtea acordă reclamantului EUR 
1,000. 

B. Prejudiciul moral 

82. Reclamantul a pretins EUR 17,000 cu titlu de prejudiciu moral, dintre care EUR 5,000 pentru 
încălcarea dreptului său de a nu fi deţinut în condiţii inumane şi degradante, EUR 10,000 pentru 
detenţia nemotivată şi EUR 2,000 pentru refuzul de a-l audia pe C.B. în calitate de martor în cadrul 
procedurilor cu privire la arestarea sa preventivă. 

83. Reclamantul a susţinut că încălcările drepturilor sale garantate de Convenţie i-au cauzat 
sentimente de frustrare, incertitudine şi nelinişte care nu pot fi compensate prin simpla constatare a 
unei violări. 

84. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de reclamant, susţinînd că ea este excesivă. 
Referindu-se la pretenţiile reclamantului cu privire la violarea articolul 3 din Convenţie, Guvernul a 
reiterat poziţia sa cu privire la fondul cauzei şi a pretins că condiţiile de detenţie a reclamantului nu au 
constituit tratament inuman şi degradant. În ceea ce priveşte pretenţiile reclamantului cu privire la 
violarea articolului 5 §§ 3 şi 4, Guvernul a declarat că simpla constatare a violării va reprezenta o 
satisfacţie echitabilă suficientă. 

85. Curtea consideră că reclamantului i s-a cauzat un anumit stres şi nelinişte ca urmare a 
încălcărilor dreptului său la libertate şi siguranţă, garantat de articolul 5 § 3 şi 5 § 4 din Convenţie, în 
special, datorită caracterului notoriu al cauzei şi a faptului că acesta s-a aflat în vizorul publicului şi al 
presei. Suferinţele sale trebuiau să fi fost intensificate considerabil de condiţiile dure de detenţie de la 
Izolatorul de Detenţie Provizorie în care el a fost deţinut. Hotărînd în bază echitabilă, Curtea acordă 
reclamantului suma totală de EUR 4,000 cu titlu de prejudiciu moral. 

C. Costuri şi cheltuieli 

86. De asemenea, reclamantul a pretins EUR 2,165 cu titlu de costuri şi cheltuieli suportate în faţa 
Curţii. În susţinerea pretenţiilor sale, reclamantul a transmis Curţii o copie a contractului său cu 
avocaţii săi şi o copie a listei detaliate care arăta numărul de ore petrecute de fiecare avocat asupra 
cauzei, precum şi onorariul perceput pentru o oră de lucru, în mărime de EUR 60-65. 

87. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, declarînd că ea este excesivă. Potrivit 
Guvernului, suma pretinsă de reclamant era prea mare în raport cu salariul mediu lunar în Republica 
Moldova. De asemenea, Guvernul a contestat numărul de ore prestate de reprezentanţii reclamantului 
şi a declarat că, deoarece ei erau membri ai organizaţiei „Juriştii pentru drepturile omului”, trebuiau să 
lucreze gratuit. 

88. Curtea reaminteşte că pentru rambursarea costurilor şi cheltuielilor în temeiul articolului 41, 
urmează a fi stabilit dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca mărime (a se vedea, 
de exemplu, Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47, ECHR 2004-...).  

89. În această cauză, luînd în consideraţie lista detaliată prezentată de reclamant, criteriile de mai 
sus şi complexitatea cauzei, Curtea acordă reclamantului EUR 1,200. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA  
1. Hotărăşte, în unanimitate, că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie; 
… 
4. Hotărăşte, în unanimitate,  



(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care hotărîrea 
devine definitivă, în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 1,000 (o mie euro) cu titlu de 
prejudiciu material; EUR 4,000 (patru mii euro) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,200 (o mie două 
sute euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît 
conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii, plus orice taxă care poate fi percepută;… 



Boicenco v. Moldova 
Cererea nr. 41088/05, 11 Iulie 2006 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 41088/05) contra Republicii Moldova din 16 noiembrie 

2005, depusă la Curte în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Nicolae 
Boicenco („reclamantul”) 

… 
3. Reclamantul susţine că a fost supus gravelor brutalităţi din partea poliţiei şi autorităţile nu au 

efectuat o investigaţie adecvată a incidentului, încălcînd astfel articolul 3 din Convenţie. De asemenea, 
el s-a plîns de lipsa îngrijirilor medicale corespunzătoare pe parcursul detenţiei sale şi de încălcarea 
dreptului său la libertate garantat de articolul 5 din Convenţie. În fine, reclamantul s-a plîns în temeiul 
articolului 34 din Convenţie de faptul că a fost împiedicat de autorităţile naţionale să prezinte cauza sa 
la Curte. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
6. Reclamantul s-a născut în anul 1961 şi locuieşte în Chişinău. 

1. Arestul reclamantului şi starea sa de sănătate după arest 

7. La 20 mai 2005, reclamantul a fost reţinut de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
a Corupţiei (CCCEC), fiind bănuit de sustragere. 

8. În momentul reţinerii, el nu prezenta nici o aparenţă de anomalie a stării sale fizice. Conform 
unei fişe medicale din luna mai a anului 2005, reclamantul cîntărea 133 kg. 

9. Conform raportului întocmit la 21 mai 2005 de poliţiştii care l-au reţinut, reclamantul a încercat 
să fugă, i-a ultragiat verbal şi chiar a încercat să opună rezistenţă încercînd să ajungă la pistolul pe care 
îl avea asupra sa, aruncînd mandatul de aducere forţată atunci cînd i-a fost prezentat. În acele rapoarte 
nu se menţionează că a fost utilizată forţa împotriva reclamantului sau că acesta a fost rănit în vreun fel 
în cadrul reţinerii. Reclamantul neagă că ar fi opus rezistenţă. 

10. Din rapoartele poliţiei reiese că reclamantul a fost reţinut aproximativ la ora 18:45. Conform 
declaraţiilor reclamantului, el a fost reţinut la ora 16:30. 

11. Reprezentanţii declară în numele reclamantului că, după ce a fost adus în incinta CCCEC, el a 
fost bătut de ofiţerii de poliţie, drept rezultat pierzîndu-şi cunoştinţa. Guvernul neagă aceste afirmaţii. 

12. Conform unui raport medical întocmit la ora 20:34, în aceiaşi zi, de un medic de la CCCEC, 
reclamantul era inconştient. Medicul a notat în raport că, potrivit declaraţiilor ofiţerilor de poliţie, 
reclamantul şi-a pierdut cunoştinţa din cauza „emoţiilor puternice” şi a recomandat ca consultarea de 
un medic cardiolog. În raport nu se menţionează dacă reclamantului i-au fost cauzate leziuni corporale 
în timpul reţinerii. 

13. Unul din avocaţii reclamantului l-a văzut pe acesta aproximativ la ora 22:20 la CCCEC şi a 
menţionat în procesul-verbal de reţinere, întocmit de ofiţerul de poliţie în prezenţa lui, că reclamantul 
era inconştient. La cererea avocatului, la ora 23:37 a fost chemată o ambulanţă şi la ora 1:30 a zilei de 
21 mai 2005 reclamantul a fost dus la Spitalul de Cardiologie, continuînd să fie inconştient. 

14. În fişele medicale de la Spitalul de Cardiologie se menţionează că reclamantul şi-a recăpătat 
cunoştinţa după ce a fost adus acolo, însă nu este clar cînd anume s-a întîmplat acest lucru. Conform 
înregistrărilor medicale, el suferea de hipertensiune arterială şi de un sindrom de confuzie de origine 
neclară. Reclamantul nu răspundea la întrebări şi nu reacţiona la nimic. De asemenea, el acuza dureri 
de cap şi vomă. În fişele medicale nu există informaţii cu privire la greutatea lui la momentul 
spitalizării. Medicii au recomandat inter alia ca reclamantului să i se efectueze tomografia 
computerizată a creierului pentru a fi exclusă posibilitatea survenirii unui atac cerebral. În încheiere, 



medicii au conchis că stabilirea unui diagnostic final ar fi posibilă numai după efectuarea tuturor 
analizelor. 

15. La 24 mai 2005, reclamantul a fost transferat la spitalul Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare. La 25 mai 2005, el a fost consultat de un medic neurolog, care a scris în fişa medicală a 
reclamantului că, la 20 mai 2005, acesta a suferit o traumă cerebrală urmată de pierderea cunoştinţei. 
Medicul neurolog a recomandat mai multe forme de tratament medical, însă nu a recomandat 
efectuarea tomografiei creierului. La 26 mai 2005, un medic a menţionat în fişa medicală că 
reclamantul acuza dureri în rinichi, iar urina avea culoare roşie. La 2 iunie 2005, reclamantul a fost 
examinat de către o comisie medicală compusă din medici ai spitalului în care era internat care au 
stabilit un diagnostic final, constatînd, inter alia, o traumă cerebrală acută şi comoţie cerebrală şi au 
recomandat examinarea psihiatrică a reclamantului. La 7 iunie 2005, un medic a menţionat în fişa 
medicală că reclamantul avea urgent nevoie de medicamente, însă spitalul nu dispunea de ele. 

16. Reclamantul a fost ţinut în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare pînă la 1 
septembrie 2005, fiind ulterior transferat într-o închisoare pentru cincisprezece zile, pînă la următorul 
său transfer la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Conform fişelor medicale, el nu s-a ridicat niciodată din pat 
pe tot parcursul aflării în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare. El nu s-a alimentat de sine 
stătător, fiind hrănit cu lingura de către personalul medical cu mîncare lichidă. El nu se ducea la veceu, 
fiind ţinut în scutece şi mirosea puternic a excremente. Răspundea rareori la întrebările medicilor, cu o 
voce slabă sau folosind gesturi ce indicau dureri de cap şi de rinichi. Urina sa era roşie. De cele mai 
multe ori nu reacţiona la întrebări şi ţinea ochii închişi. În cel puţin cinci cazuri în lunile mai şi august 
ale anului 2005, personalul medical a raportat în scris superiorilor că din cauza stării sale reclamantul 
nu putea să înghită medicamentele. De cel puţin şapte ori medicii au menţionat în fişa medicală că 
starea reclamantului era satisfăcătoare. De cîteva ori medicii au speculat, făcînd menţiunile respective 
în fişele medicale, precum că starea reclamantului era simulată.  

17. De cîteva ori în perioada între lunile mai şi septembrie ale anului 2005, unul dintre avocaţii 
reclamantului şi soţia acestuia au cerut ca un medic independent să aibă acces la reclamant, dar nu au 
primit niciun răspuns.  

18. Pe parcursul aflării reclamantului în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, soţia lui 
a putut să-l viziteze doar o singură dată, la 5 iulie 2005, pentru zece minute. Mamei sale nu i s-a 
permis să-l vadă. O dată ea s-a adresat Judecătoriei Buiucani şi spitalului Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare, cerînd o fotografie a lui, însă nu a primit niciun răspuns. 

19. La 1 august 2005, medicul-şef adjunct al spitalului Departamentului Instituţiilor Penitenciare a 
recomandat o examinare psihiatrică a reclamantului, pentru a „confirma sau infirma simularea”. La 3 
august 2005, Judecătoria Buiucani a dispus efectuarea în privinţa reclamantului a unei expertize 
medico-legale şi a unei expertize psihiatrice. 

20. La 18 şi 30 august şi, respectiv, 6 şi 13 septembrie 2005, unul dintre avocaţii reclamantului şi 
soţia reclamantului au cerut Judecătoriei Buiucani şi Ministerului Justiţiei transferarea reclamantului la 
Spitalul Clinic de Psihiatrie şi urgentarea efectuării expertizei psihiatrice. Ei au argumentat inter alia 
că, din cauza lipsei unui diagnostic clar, nu se putea acorda o îngrijire medicală adecvată. Soţia 
reclamantului s-a oferit, de asemenea, să acopere toate cheltuielile de transport, examinare şi îngrijire 
medicală. La aceste solicitări nu a fost primit niciun răspuns.  

21. În conformitate cu încheierea judecătorească din 3 august 2005, reclamantul a fost supus la trei 
expertize medicale. La 28 octombrie 2005, a fost întocmit raportul de expertiză medico-legală, în 
raportul medicilor menţionîndu-se inter alia: 

 „... La 20 mai 2005, [reclamantul] a suferit o traumă cranio-cerebrală cu pierderea cunoştinţei. 
La momentul spitalizării el suferea de dureri de cap, ameţeală şi zgomote în cap, greaţă şi oboseală ... durere 

în partea de jos a spatelui ... 
Diagnostic: traumatism cranio-cerebral acut, comoţie cerebrală de gravitate medie ... 
Nu au fost depistate leziuni corporale vizibile pe corpul reclamantului în perioada aflării sale în ambele 

instituţii medicale [Spitalul de Cardiologie şi spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare]; constatîndu-se 
totuşi că el a suportat un traumatism cerebral. 

La 23 mai 2005, medicii Spitalului de Cardiologie au stabilit o afecţiune a sistemului nervos central, originea 
căreia nu a fost determinată din cauza lipsei unor investigaţii clinice moderne (rezonanţă magnetică, tomografie 
computerizată a creierului) şi, în consecinţă, nu a fost posibilă acordarea unui tratament medical adecvat. 

Conform fişelor medicale întocmite de medici, între 20 mai 2005 şi 1 septembrie 2005, în acea perioadă 
[reclamantul] nu era capabil să participe activ la urmărirea penală”. 



22. La 20 septembrie 2005, a fost efectuată o expertiză psihiatrică. Judecătoria Buiucani a 
considerat raportul de expertiză drept incomplet şi a dispus efectuarea unei expertize suplimentare, 
care a fost efectuată la 15 noiembrie 2005. Rapoartele din 20 septembrie şi 15 noiembrie constatau 
inter alia: 

„... comisia conchide că [reclamantul] nu suferă de maladii psihice cronice, însă suferă de consecinţele unui 
traumatism cranio-cerebral, de hipertensiune arterială ... 

... De la data de 26 mai [reclamantul] nu a mai răspuns la întrebări; nu s-a ridicat nici o dată din pat; este 
murdar şi consumă numai alimente lichide ... A fost adus la spital pe targă. El nu se mişcă, nu reacţionează la 
excitanţi... stă întins cu ochii închişi şi cu mîinile pe piept. Are o faţă palidă şi anemică cu pielea umedă ... Nu 
opune rezistenţă controlului medical ..., este indiferent, pasiv şi nu cooperează cu medicii. El nu s-a opus cînd i-a 
fost deschisă gura şi nu şi-a arătat limba. Mîinile şi picioarele lui cad ca la un cadavru cînd sunt ridicate. Cînd 
medicii au încercat să controleze pupilele lui, el dădea ochii peste cap. Hainele lui sunt murdare; poartă scutece 
şi miroase puternic a urină ... Nu are grijă de sine ... şi este îngrijit (hrănit, spălat şi schimbat) de către personalul 
medical ... 

... Stresul (arestul, urmărirea penală) a declanşat o psihoză reactivă cu sindrom stuporos şi depresiv 
[subsensibilitatea mintală mai puţin gravă ca şi coma, în ea persoana încă poate reacţiona la anumiţi stimuli, cum 
ar fi durerea] care l-au lipsit de capacitatea de a-şi da seama de acţiunile sale şi de a gîndi, el are nevoie de 
tratament în condiţii de supraveghere riguroasă.” 

23. La 15 septembrie 2005, reclamantul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, Secţia 
Expertiză Judiciară, unde se află şi în prezent.  

24. Din fişa medicală prezentată de Guvern în luna decembrie a anului 2005 rezultă că, pînă la acea 
dată, în cea mai mare parte a timpului reclamantul se afla în stare de stupor. El şi-a recăpătat cunoştinţa 
pentru o perioadă de trei săptămîni, între 2 şi 24 octombrie 2005, dar mai apoi a căzut din nou în starea 
de stupor, după ce a fost supus unei percheziţii corporale în cantina spitalului. Guvernul a prezentat 
copii ale listelor de medicamente destinate reclamantului pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 
ale anului 2005. 

25. Curtea nu dispune de informaţia dacă reclamantul şi-a revenit vreodată din starea de stupor. La 
23 decembrie 2005, Judecătoria Buiucani a dispus ca reclamantul să fie ţinut în Spitalul de Psihiatrie 
Central pentru a fi tratat pînă la recuperarea completă. 

26. Conform unui raport medical întocmit la cererea unuia dintre avocaţii reclamantului, la 5 
decembrie 2005, de către doctor în psihiatrie I. Berghi, netratarea psihozei cu sindromul stuporos şi 
depresie apărută în condiţii traumatice poate avea drept consecinţă dezvoltarea unei boli psihice 
cronice. 

27. Conform unui raport medical, întocmit la cererea unuia dintre avocaţii reclamantului la 6 
februarie 2006, de medicul de familie al reclamantului, dr. T. Moraru, reclamantul a suferit, pe 
parcursul unei perioade lungi, înainte de trauma sa de la 20 mai 2005, de diabet şi hipertensiune 
arterială. Pe parcursul aflării lui în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, el a suferit de 
malnutriţie (insuficienţă de alimentare) şi a pierdut 30-35 kg. Din cauza stării sale de stupor, 
reclamantul nu a putut fi alimentat şi, de aceea, a avut nevoie de transfuzii de glucoză, aminoacizi, 
vitaminele C şi B şi altele. În aceste condiţii, reclamantul a avut mari şanse să facă comă diabetică, 
infarct cerebral sau miocardic. Din fişa medicală a reclamantului de la spitalul Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare rezultă că lui nu i-a fost acordat tratamentul şi îngrijirea medicală suficientă. 
Sindromul de stupor al reclamantului a fost descoperit cu patru-cinci luni mai tîrziu.  

28. La 28 martie 2006, dl Vladislav Gribincea, avocatul reclamantului, a fost primit de către dl I. 
Catrinici, medicul-şef adjunct al Spitalului Clinic de Psihiatrie, care l-a informat inter alia că, la 
momentul internării în Spitalul de Psihiatrie, reclamantul cîntărea mai puţin de 100 kg şi că mai tîrziu, 
după ce a recuperat ceva greutate, el cîntărea aproximativ 100 kg. Dl Catrinici, de asemenea, l-a 
informat pe avocat că reclamantului i-a fost făcută tomografia computerizată a creierului cu două 
săptămîni în urmă. Guvernul nu a contestat aceste afirmaţii. 

2. Plîngerile reclamantului cu privire la maltratare 

29. La 27 mai 2005, cînd reclamantul şi-a recăpătat cunoştinţa pentru un timp, el i-a spus unuia 
dintre avocaţii săi, în prezenţa unui medic, că a fost bătut de poliţie şi că avea dureri acute de cap şi în 
regiunea rinichilor. Medicul l-a informat pe avocat că reclamantul a suferit o traumă cerebrală şi nişte 
dereglări la rinichi. 

30. La 31 mai 2005, unul dintre avocaţii reclamantului a înaintat o cerere Procuraturii Generale cu 
privire la modul în care reprezentanţii CCCEC s-au comportat cu reclamantul şi a cerut pornirea unui 



proces penal împotriva persoanelor vinovate. El a informat Procurorul General despre cele comunicate 
de reclamant şi medic.  

31. Plîngeri similare au fost înaintate de către soţia reclamantului de patru ori în perioada lunilor 
iunie – august 2005. 

32. La 10 august şi 10 octombrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat Procuraturii Generale să-l 
informeze dacă cererea sa din 31 mai 2005 a fost examinată. Avocatul nu a primit niciun răspuns. 

33. Doar la 23 decembrie 2005, după repetate cereri făcute în timpul şedinţelor judiciare din cadrul 
procesului intentat împotriva reclamantului, avocatul a primit o decizie datată din 8 iunie 2005, prin 
care cererea sa din 31 mai 2005 a fost respinsă. Decizia a fost semnată de către dl Nicolae Catană, 
procurorul care a înaintat învinuirea împotriva reclamantului şi a solicitat arestarea lui provizorie (a se 
vedea paragrafele 45-46 de mai jos). 

34. Inter alia, dl Catană a afirmat în decizia menţionată mai sus că, deoarece cererea avocatului din 
31 mai 2005 nu conţinea informaţii precise cu privire la circumstanţele pretinsei maltratări şi că, în 
scopul clarificării situaţiei, el a încercat să-l audieze pe reclamant la 25 şi 30 mai 2005. Totuşi, 
reclamantul a refuzat categoric să vorbească cu el. Mai mult decît atît, chiar medicii au confirmat că 
reclamantul a refuzat să discute cu ofiţerii de urmărire penală şi cu procurorii şi discuta numai cu 
avocaţii săi şi cu medicii, şi că îşi simula simptomele. Dl Catană a conchis că, în orice caz, se prezumă 
că reclamantul a încercat să folosească un pistol la reţinere. În circumstanţele date, ofiţerii de poliţie 
aveau dreptul să folosească forţa şi aceasta ar fi fost considerată legitimă apărare. 

35. La o dată nespecificată, avocatul reclamantului a depus recurs la decizia Procuraturii Generale 
din 8 iunie 2005. 

36. La 23 februarie 2006, judecătorul Gheorghe Morozan de la Judecătoria Rîşcani a respins 
recursul. El a argumentat inter alia că investigaţiile au fost minuţioase şi, în mod obiectiv, fără vreo 
abatere de la prevederile legale. El a constatat că reclamantul a refuzat să discute cu procurorul la 25 şi 
30 mai 2005. Mai mult, reclamantul nu s-a plîns procurorului că ar fi fost supus torturii şi violenţei 
fizice. Nici medicii nu i-au spus nimic procurorului despre maltratare, deşi erau obligaţi să-l informeze 
despre astfel de chestiuni. Fişa medicală a reclamantului nu conţine date despre semne vizibile de 
violenţă pe corpul reclamantului. 

3. Plîngerile cu privire la lipsa îngrijirilor medicale 

37. La 1 iulie 2005, soţia reclamantului s-a plîns Procuraturii Generale inter alia că nu i s-a permis 
să-şi vadă soţul şi să-i ofere îngrijiri medicale. Poliţiştii şi medicii de la spitalul Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare păstrau starea sănătăţii lui în secret pentru a ascunde semnele maltratării. Ea 
s-a plîns şi de faptul că cererea ca soţul ei să fie examinat de un medic independent a fost respinsă. 
Procuratura nu a răspuns la această scrisoare. 

38. La 18 august 2005, unul dintre avocaţii reclamantului a depus o cerere Judecătoriei Buiucani în 
legătură cu faptul că expertiza psihiatrică dispusă de instanţa de judecată la 3 august 2005 nu a fost 
efectuată din motive necunoscute. Pentru a asigura reclamantului îngrijirile medicale adecvate, instanţa 
de judecată a fost rugată să indice autorităţilor să permită examinarea reclamantului de către un medic 
privat şi, totodată, să urgenteze efectuarea expertizei psihiatrice. Judecătoria Buiucani nu a examinat 
această cerere.  

39. La 6 septembrie 2005, soţia reclamantului s-a plîns Judecătoriei Buiucani că expertiza 
psihiatrică nu a fost efectuată. Ea a informat instanţa de judecată că a aflat că reclamantul nu va fi 
transferat la Spitalul de Psihiatrie din cauza lipsei facilităţilor pentru transportarea persoanelor în stare 
de inconştienţă. Ea a afirmat că starea de sănătate a soţului ei se va agrava şi că nu-i vor putea fi oferite 
îngrijirile medicale necesare în lipsa unei diagnoze. Ea s-a oferit să acopere toate cheltuielile necesare 
pentru transportarea reclamantului, examinarea şi îngrijirea sa medicală. Plîngerea nu a fost examinată 
de Judecătoria Buiucani.  

40. La 6 septembrie 2005, mama reclamantului s-a adresat Judecătoriei Buiucani, rugînd să se 
dispună urgentarea examinării psihiatrice a fiului ei, încetarea comportamentului inuman faţă de el şi 
oferirea îngrijirilor medicale adecvate unei fiinţe umane. Plîngerea nu a fost examinată de Judecătoria 
Buiucani.  

41. La 13 septembrie 2005, soţia reclamantului s-a adresat Judecătoriei Buiucani, Procuraturii 
Generale şi şefului spitalului Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Ea s-a plîns că expertiza 



psihiatrică a soţului ei fusese amînată intenţionat de către poliţie şi de către persoanele care au ordonat 
urmărirea penală a soţului ei şi că acest lucru făcea imposibilă acordarea îngrijirilor medicale adecvate 
reclamantului. Soţia reclamantului nu a primit niciun răspuns la această plîngere. 

42. La 5 octombrie 2005, unul dintre avocaţii reclamantului a informat Judecătoria Buiucani că, în 
urma efectuării expertizei psihiatrice la 20 septembrie 2005, s-a stabilit că reclamantul se afla într-o 
stare psihiatrică gravă. Deoarece spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, unde a fost deţinut 
reclamantul pînă la 1 septembrie 2005, nu trata boli psihiatrice, nu a fost posibilă diagnosticarea 
acestuia şi, respectiv, nu a fost posibil de efectuat un tratament medical adecvat în acel spital. Astfel, el 
a fost lipsit de îngrijirile medicale necesare unei fiinţe umane şi a fost supus unor suferinţe inumane. 
Judecătoria Buiucani nu a răspuns la această scrisoare. 

43. La 6 octombrie 2005, soţia reclamantului s-a plîns Judecătoriei Buiucani inter alia că soţul ei 
nu primea îngrijirile medicale adecvate în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Instanţa 
de judecată nu a reacţionat nici la această plîngere.  

44. La 24 noiembrie 2005, unul dintre avocaţii reclamantului a cerut Judecătoriei Buiucani 
permisiunea ca un medic privat să-l viziteze pe reclamant. El a informat instanţa de judecată că 
reclamantul nu şi-a recăpătat cunoştinţa de mai mult de şase luni şi că tratamentul oferit de stat nu era 
eficient. El a mai informat instanţa de judecată că orice întîrziere a răspunsului la cererea sa ar însemna 
un comportament inuman şi degradant faţă de reclamant, manifestat prin împiedicarea recuperării 
acestuia. El a mai adăugat că toate cheltuielile vor fi acoperite de familia reclamantului. Instanţa nu a 
examinat această cerere. 

… 

5. Examinarea reclamantului şi a fişelor sale medicale de către medici privaţi după transferarea sa 
în Spitalul de Psihiatrie 

53. Faptele prezentate în acest capitol sunt bazate pe declaraţiile reclamantului şi documentele 
prezentate de el. Guvernul nu a contestat aceste declaraţii. 

54. După 16 noiembrie 2005, o singură dată un medic privat a avut acces la reclamant - la 
începutul lunii ianuarie a anului 2006. Conform afirmaţiilor reclamantului, vizita medicului a avut 
drept scop evaluarea stării lui de sănătate, precum şi a costurilor viitorului tratament. 

55. După consultarea reclamantului, dr. T. Moraru a stabilit că vor fi necesare mai multe analize 
pentru ca să poată trage o concluzie. Raportul său a fost trimis în scris pe adresa Spitalului de 
Psihiatrie şi a Judecătoriei Buiucani, iar soţia reclamantului s-a oferit să suporte toate cheltuielile.  

56. În luna februarie a anului 2006, dr. T. Moraru a încercat să-l viziteze pe reclamant din nou, 
pentru a-l examina, însă nu i-a fost permis acest lucru.  

57. La 8 februarie 2006, soţia reclamantului a depus o plîngere la Judecătoria Buiucani cu privire la 
refuzul administraţiei Spitalului Clinic de Psihiatrie de a permite vizitarea reclamantului de către dr. T. 
Moraru, însă ea a fost respinsă de instanţa de judecată la 10 februarie 2006, deoarece instanţa de 
judecată nu are dreptul să se implice în tratamentul medical al reclamantului şi să dea instrucţiuni 
medicilor de la spital. Alte cereri similare depuse de soţia şi avocatul reclamantului au fost respinse la 
16 şi 19 februarie 2006, instanţa de judecată susţinînd că, deoarece procesul penal împotriva 
reclamantului a fost suspendat, ea va putea emite încheieri în privinţa acestuia numai după ce procesul 
va fi reluat.  

58. La o dată nespecificată, soţia reclamantului a cerut permisiunea de la Spitalul de Psihiatrie ca 
soţul ei să fie examinat de un medic privat. La 16 februarie 2006, medicul-şef adjunct al Spitalului 
Psihiatric i-a răspuns soţiei reclamantului că acesta nu are nevoie să fie consultat de dr. T. Moraru, or, 
el primea toate îngrijirile medicale necesare de la medicii spitalului. 

59. Soţia reclamantului a depus o cerere similară la 22 februarie 2006, însă aceasta nu s-a bucurat 
de succes. 

60. La 14 şi 22 martie 2006, unul dintre avocaţii reclamantului (dl Gribincea) a telefonat la Biroul 
Agentului Guvernamental, cerîndu-i dnei Lilia Grimalschi ajutor pentru ca el şi un medic privat să 
obţină acces la reclamant şi la fişele sale medicale. Cererea nu s-a bucurat de succes.  

61. La 20 şi 28 martie 2006, avocaţii reclamantului au înaintat medicului-şef al Spitalului Psihiatric 
două cereri de acces la reclamant a dr. T. Moraru şi la fişele medicale ale reclamantului. Ei au 



menţionat în cererile lor că un asemenea acces era necesar pentru prezentarea cererii în faţa Curţii, 
bazîndu-se inter alia pe prevederile articolului 34 din Convenţie. 

62. La aceeaşi dată, unul dintre avocaţii reclamantului, dl Gribincea, a avut o întrevedere cu 
medicul-şef adjunct al Spitalului Psihiatric, dl I. Catrinici, care a respins verbal cererea avocaţilor, 
argumentînd că accesul la reclamant nu era posibil fără permisiunea instanţei de judecată.  

63. La 31 martie 2006, dl I. Catrinici a răspuns cererii din 28 martie 2006 printr-o scrisoare care nu 
conţinea decît textul articolului 9 al Legii privind asistenţa psihiatrică (a se vedea paragraful 69 de mai 
jos) în două limbi: română şi rusă. 

… 

II. DREPTUL ŞI PRACTICA JUDICIARĂ RELEVANTĂ 
… 

B. Căile interne de recurs invocate de Guvern 
68. În cauza Drugalev împotriva Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Finanţelor 

(hotărîrea definitivă a Curţii de Apel Chişinău din 26 octombrie 2004), reclamantul, după ce a fost 
eliberat, a cerut şi a obţinut compensaţii pentru faptul că a fost deţinut în condiţii inumane şi 
degradante, în perioada arestării preventive, în sumă de aproximativ EUR 950. Instanţa a acordat 
compensaţia în temeiul articolului 3 din Convenţie. 

69. Articolul 53 al Constituţiei prevede următoarele: 
„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 

nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, 
anularea actului şi repararea pagubei. 

(2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvîrşite în procesele 
penale de către organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti”. 

70. Prevederile aplicabile ale Codului civil sunt următoarele: 
“Articolul 1405. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, 

ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată 
(1) Prejudiciul cauzat persoanei fizice prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, 

aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma declaraţiei scrise de a nu părăsi 
localitatea, prin aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului, muncii neremunerate în 
folosul comunităţii se repară de către stat integral, indiferent de vinovăţia persoanelor de răspundere ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată. ...” 

71. Prevederile aplicabile ale Legii nr. 1545 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti sunt 
următoarele: 

 „Articolul 1 
(1) În conformitate cu prevederile prezentei legi, este reparabil prejudiciul moral şi material, denumit în 

continuare prejudiciu, cauzat persoanei fizice sau juridice în urma: 
a) reţinerii ilegale, aplicării ilegale a măsurii represive de ţinere sub arest, tragerii ilegale la răspundere 

penală, condamnării ilegale; 
b) efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale, a percheziţiei, ridicării, punerii 

ilegale sub sechestru a averii, eliberării ilegale din lucru (funcţie), precum şi a altor acţiuni de procedură care 
limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice; 

c) supunerii ilegale la arest administrativ ori la muncă neremunerată în folosul comunităţii, confiscării ilegale 
a averii, aplicării ilegale a amenzii; 

d) efectuării măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei; 
e) ridicării ilegale a documentelor contabile, a altor documente, a banilor, ştampilelor, precum şi blocării 

conturilor bancare. 
(2) Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent de culpa persoanelor cu funcţii de răspundere din 

organele de urmărire penală, ale procuraturii şi din instanţele judecătoreşti. 
Articolul 4 
Dreptul la repararea prejudiciului, în mărimea şi modul stabilite de prezenta lege, apare în cazul: 
a) pronunţării sentinţei de achitare; 
b) scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare; 
c) adoptării de către instanţa judecătorească a hotărîrii cu privire la anularea arestului administrativ în 

legătură cu reabilitarea persoanei fizice; 
d) adoptării de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau de către Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei a hotărîrii cu privire la repararea prejudiciului sau a realizării acordului amiabil dintre 
persoana vătămată şi reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în Comisia Europeană pentru Drepturile 



Omului şi în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Acordul menţionat se aprobă de către Guvernul 
Republicii Moldova; …” 

C. Confidenţialitatea şi accesul la informaţia medicală 
72. Articolul 9 din Legea privind asistenţa psihiatrică prevede: 

„Informaţiile despre tulburările psihice, despre solicitarea de asistenţă psihiatrică şi tratament într-o instituţie 
de psihiatrie, precum şi alte informaţii despre starea sănătăţii psihice a persoanei constituie secret medical apărat 
de lege. Pentru exercitarea drepturilor şi intereselor sale legitime, persoana suferindă de tulburări psihice sau 
reprezentantul ei legal poate primi la cerere informaţii despre starea sănătăţii psihice şi despre asistenţa 
psihiatrică acordată”. 

… 

ÎN DREPT 
73. Reclamantul pretinde, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că a fost maltratat de poliţie la 20 

mai 2005, drept rezultat suferind o traumă cerebrală şi o stare prelungită de stupor. De asemenea, el s-a 
plîns de lipsa îngrijirilor medicale adecvate pe parcursul deţinerii sale în arest şi de omisiunea 
autorităţilor de a investiga în modul corespunzător plîngerea sa cu privire la maltratare. Articolul 3 din 
Convenţie prevede următoarele: 

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”. 
… 

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR 

B. Neepuizarea căilor de recurs interne 
78. Guvernul a declarat că reclamantul nu a epuizat toate căile de recurs interne care îi erau 

disponibile, fără a specifica la care pretenţii ale reclamantului se referă. Guvernul a declarat, în special, 
faptul că reclamantul ar fi putut, dar nu s-a folosit de prevederile articolului 53 al Constituţiei, ale 
articolului 1405 al Codului civil şi ale Legii nr. 1545 (a se vedea paragrafele 69-71 de mai sus). Mai 
mult, în opinia Guvernului, reclamantul ar fi putut să invoce direct articolul 3 din Convenţie, după cum 
a făcut reclamantul în cauza Drugalev (a se vedea paragraful 68 de mai sus). 

79. Reclamantul nu a fost de acord cu Guvernul, argumentînd că au fost epuizate toate căile de 
recurs interne disponibile. El a mai declarat că remediile sugerate de Guvern nu erau aplicabile cauzei 
sale. 

80. Curtea reaminteşte că o persoană nu este chemată să încerce mai mult decît una din căile de 
recurs, atunci cînd mai multe căi sunt disponibile (a se vedea, printre altele, Yagiz v. Turkey, cererea 
nr. 19092/91, 75 D.R. 207). Se deduce clar din documentele prezentate Curţii că Guvernul nu a negat 
faptul că reclamantul s-a plîns Procuraturii Generale şi/sau instanţelor judecătoreşti naţionale cu privire 
la maltratarea la care a fost supus la 20 mai 2005 (a se vedea paragrafele 29-36 de mai sus), acuzînd 
lipsa îngrijirilor medicale adecvate (a se vedea paragrafele 37-44 de mai sus) şi pretinsa sa detenţie 
ilegală (a se vedea paragrafele 45-52 de mai sus). Guvernul nu a contestat că căile de recurs încercate 
de reclamant nu au fost efective şi că nu ar fi trebuit epuizate de el.  

81. În aceste circumstanţe, Curtea conchide că cererea nu poate fi declarată inadmisibilă din cauza 
neepuizării căilor de recurs interne. Prin urmare, obiecţia Guvernului trebuie respinsă.  

C. Concluzia cu privire la admisibilitate 
82. Curtea consideră că pretenţiile reclamantului în temeiul articolelor 3, 5 şi 34 ale Convenţiei 

ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de examinare a 
fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai 
sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri. 

… 



II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE  

A. Argumentele părţilor 

1. Cu privire la pretinse rele tratamente 

83. Guvernul a declarat că, la 20 mai 2005, după ce a fost adus la poliţie, reclamantul şi-a pierdut 
cunoştinţa. Potrivit Guvernului, pierderea cunoştinţei de către reclamant nu a fost cauzată de acţiunile 
poliţiei, deoarece nimeni nu l-a lovit. Faptul că reclamantul nu a fost maltratat a fost confirmat de 
constatările (din fişele medicale) făcute de medicii de la spitalul Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare, în care se menţiona că reclamantul nu avea vînătăi pe corp. Conform declaraţiilor 
Guvernului, diagnosticarea unui traumatism cerebral acut şi a comoţiei cerebrale, stabilită de medicii 
spitalului, a fost subiectivă, deoarece a fost stabilită doar în baza plîngerilor reclamantului, potrivit 
cărora el a suferit o traumă la cap, şi-a pierdut cunoştinţa la 20 mai 2005 şi suferea de dureri de cap, 
ameţeală, greaţă, dureri de spate etc. Mai mult, reclamantul nu a prezentat nicio probă care să 
dovedească că el ar fi fost maltratat şi nici nu a comunicat detalii cu privire la pretinsele abuzuri la care 
ar fi fost supus.  

84. Guvernul a mai declarat că rapoartele medicale ale doctorilor Berghi şi Moraru (a se vedea 
paragrafele 26 şi 27 de mai sus) nu trebuie luate în consideraţie, deoarece aceşti medici nu au avut 
acces la dosarul medical al reclamantului în perioada după 15 septembrie 2005 şi nu l-au văzut pe 
reclamant. În ceea ce priveşte declaraţia reclamantului că el avea sînge în urină, Guvernul a afirmat că 
testele de laborator nu au depistat sînge în urina sa. Guvernul nu a specificat cînd au fost efectuate 
testele de laborator şi nu a prezentat copii ale rapoartelor medicale respective. 

85. Reclamantul a declarat că Guvernul nu a contestat faptul că el era sănătos în momentul arestării 
sale la data de 20 mai 2005 şi că şi-a pierdut cunoştinţa pe cînd se afla în custodia autorităţilor. În 
continuare, reclamantul a notat diagnosticul medicilor din spitalul Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare din 25 mai 2005 conform căruia el a suferit un traumatism cerebral, urmat de pierderea 
cunoştinţei la 20 mai 2005, diagnostic înregistrat în fişa sa medicală, precum şi faptul că el acuza 
dureri în rinichi şi avea urina roşie. Reclamantul a subliniat faptul că Guvernul nu a dat nicio explicaţie 
cu privire la originea celor două leziuni corporale apărute în perioada aflării sale în detenţie. De 
asemenea, el a menţionat că nu a avut anterior pierderi bruşte de cunoştinţă şi boli de rinichi. 

2. Cu privire la pretinsa lipsă a asistenţei medicale adecvate pe durata detenţiei  

86. Conform declaraţiilor Guvernului, reclamantul a primit toată asistenţa medicală necesară pe 
durata detenţiei sale. Aflîndu-se în Spitalul de Cardiologie, între 21 şi 24 mai 2005, reclamantul a fost 
consultat de un medic neurolog care a recomandat efectuarea tomografiei creierului pentru a stabili 
diagnoza finală. Totuşi, efectuarea acestei proceduri nu a fost posibilă, deoarece greutatea 
reclamantului (147 kg) depăşea greutatea maximă permisă de tomograf (135 kg). Guvernul a prezentat 
o copie a broşurii cu detaliile tehnice cu privire la folosirea tomografului. Recomandarea de a efectua 
tomografia creierului nu a fost confirmată de un alt medic neurolog care l-a consultat pe reclamant la 
25 mai 2005 la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Nici al treilea medic neurolog de la 
Spitalul de Psihiatrie nu a recomandat această procedură. 

87. Guvernul a declarat că reclamantul a primit asistenţă medicală completă pe parcursul aflării 
sale în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, între 24 mai 2005 şi 1 septembrie 2005, 
precum şi în timpul aflării sale în Spitalul de Psihiatrie, începînd cu 15 septembrie 2005. De asemenea, 
Guvernul a prezentat copii ale listei de medicamente prescrise reclamantului pentru lunile octombrie, 
noiembrie şi decembrie ale anului 2005 şi a declarat că din fişele medicale ale reclamantului rezultă 
clar că el primea îngrijiri medicale adecvate. Reclamantul nu poate susţine că nu primea îngrijiri 
medicale corespunzătoare, deoarece el refuza să înghită medicamentele. În continuare, Guvernul a 
declarat că reclamantul era absolut capabil să ia medicamentele, deoarece în fişa sa medicală se indică 
că o dată în luna mai, de patru ori în luna iunie, o dată în luna iulie şi o dată în luna august 2005, starea 
sa de sănătate a fost satisfăcătoare.  

88. Guvernul afirmă că, în opinia sa, expertiza psihiatrică dispusă la 3 august 2005 a fost efectuată 
într-un termen rezonabil. Faptul că aceasta nu a avut loc înainte de 20 septembrie 2005 s-a datorat 
procedurilor administrative preliminare, necesare pentru efectuarea expertizei, cum ar fi înştiinţarea 



despre încheierile judecătoreşti, pregătirea tuturor elementelor necesare pentru efectuarea 
investigaţiilor medicale, transmiterea documentelor corespunzătoare Spitalului Psihiatric, adresarea 
cererii către administraţia închisorii pentru aducerea reclamantului la spital şi escortarea acestuia pînă 
acolo. După obţinerea rezultatelor, la 8 octombrie 2005, instanţa de judecată a considerat că expertiza 
respectivă nu a fost completă şi a dispus efectuarea unei expertize suplimentare. Aceasta a fost 
efectuată la 15 noiembrie 2005 şi, în baza rezultatelor ei, instanţa de judecată a dispus, la 23 decembrie 
2005, spitalizarea reclamantului într-o instituţie psihiatrică specializată, pînă la depăşirea stării 
psihotice de care suferea.  

89. Reclamantul a declarat că poliţia nu a reacţionat corespunzător, atunci cînd el şi-a pierdut 
cunoştinţa. Chiar dacă el şi-a pierdut cunoştinţa la ora 20:34, ambulanţa a fost chemată abia după trei 
ore şi doar la insistenţa avocatului său. Conform declaraţiilor reclamantului, avocatul său a trebuit să 
insiste timp de aproximativ o oră şi jumătate pentru a convinge poliţia să cheme ambulanţa. 
Reclamantul a afirmat că Guvernul nu a prezentat o explicaţie plauzibilă referitor la lipsa unei reacţii 
prompte din partea poliţiei. 

90. În opinia reclamantului, Guvernul, de asemenea, nu a prezentat motivele neefectuării 
tomografiei creierului, recomandată de către medicii de la Spitalul de Cardiologie. El a negat 
argumentul Guvernului conform căruia acest lucru s-a datorat greutăţii sale de 147 de kg, spunînd că 
acest argument a fost inventat de Guvern şi nu a fost confirmat. El a prezentat extrase din fişa sa 
medicală din care rezultă că la 4 martie 2005 el cîntărea 133 de kg. Mai mult, reclamantul a afirmat că 
în perioada arestului său, între 20 mai 2005 şi 15 septembrie 2005, el pierduse 30-35 de kg; iar 
tomografia creierului a fost efectuată doar în luna martie a anului 2006. El a notat că tomografia 
creierului era importantă pentru tratamentul său şi pentru identificarea cauzelor care au determinat 
starea sa de sănătate. 

91. Reclamantul a mai declarat că, în perioada internării sale în spitalul închisorii, el s-a plîns în 
permanenţă de dureri de rinichi, dar nu a fost supus niciunor investigaţii medicale. 

92. De asemenea, el a mai menţionat că la 2 iunie 2005 medicii de la spitalul Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare au recomandat investigaţii psihiatrice, însă recomandarea lor a fost ignorată. 

93. Lipsa îngrijirilor medicale suficiente, pe parcursul aflării reclamantului în spitalul 
Departamentului Instituţiilor Penitenciare, a fost confirmată de raportul de expertiză medico-legală din 
28 octombrie 2005 şi de înregistrările în fişa sa medicală făcute de un medic la 7 iunie 2005. 

94. Reclamantul a suferit şi de malnutriţie pe parcursul aflării sale în spitalul Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare, demonstrată de pierderea a 35 de kg în 99 de zile. De asemenea, reclamantul 
a declarat că nu a fost îngrijit corespunzător de către personalul paramedical. El a făcut referire la 
înregistrările din fişa sa medicală făcute de medici, conform cărora camera în care era deţinut mirosea 
puternic a excremente, aşternutul său era murdar, iar de el aveau grijă alţi deţinuţi.  

95. În perioada 1-15 septembrie 2005, reclamantul a fost deţinut în secţia medicală a Închisorii nr. 
3, unde condiţiile nu erau corespunzătoare pentru deţinerea unei persoane aflate în stare de stupor. 

96. Reclamantul a mai declarat că expertiza psihiatrică dispusă de instanţa de judecată la 3 august 
2005 a fost finalizată abia la 15 noiembrie 2005, adică peste 75 de zile. În opinia sa, această perioadă 
nu poate fi considerată un termen rezonabil, avînd în vedere starea în care se afla. 

97. Reclamantul a afirmat că el a fost ţinut în spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare 
intenţionat, cu scopul de a ascunde urmele maltratării sale. Referindu-se la maltratarea la care a fost 
supus şi la tratamentul medical inadecvat pe care l-a primit, reclamantul a declarat că acestea constituie 
tortură în sensul articolului 3 din Convenţie. 

3. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată 

98. Guvernul a declarat că afirmaţiile reclamantului sunt lipsite de probe prima facie. Potrivit 
Guvernului, procuratura a efectuat o investigaţie completă a plîngerii reclamantului, ca rezultat al 
căreia ea a decis, la 8 iunie 2005, să nu iniţieze proceduri penale. Astfel, în baza plîngerii înaintate de 
avocatul reclamantului la 1 iunie 2005, procuratura a interogat poliţiştii care au reţinut reclamantul, 
precum şi medicii de la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi a încercat să-l interogheze 
pe reclamant, la 25 şi 30 mai 2005, însă acesta a refuzat să vorbească. Mai mult, fişa medicală nu 
conţinea probe că reclamantul a fost maltratat, iar în acea perioadă medicii bănuiau că reclamantul 



exagera simptomele sale. Pe de altă parte, nici reclamantul şi nici avocatul său nu au oferit o descriere 
detaliată a pretinselor abuzuri la care a fost supus reclamantul. 

99. Reclamantul a declarat inter alia că dosarul penal cu privire la examinarea plîngerii sale 
referitoare la maltratare nu conţine probe care să confirme că medicii sau poliţiştii au fost interogaţi cu 
privire la starea sănătăţii sale sau la evenimentele care au avut loc la 20 mai 2005. El a mai declarat că, 
la 25 şi 26 mai 2005, medicii au înscris în fişa sa medicală că la 20 mai 2005 el a suferit un traumatism 
cerebral urmat de pierderea cunoştinţei şi că avea dureri în regiunea rinichilor şi urina era de culoare 
roşie. Cu toate acestea, procurorul a conchis că în fişa medicală a reclamantului nu existau probe că el 
ar fi fost maltratat. Reclamantul a declarat că procurorul nici nu a examinat fişa sa medicală. Faptul că 
el nu a vorbit cu procurorul la 25 şi 30 mai 2005 s-a datorat stării sale de sănătate; însă, indiferent de 
acest fapt, procurorul era obligat să examineze plîngerea.  

100. Mai mult, reclamantul a aflat rezultatele cercetării doar la 23 decembrie 2005, perioadă care 
nu poate fi considerată un termen rezonabil. 

101. Reclamantul a mai declarat că procurorul care a examinat plîngerea sa cu privire la maltratare 
nu a fost independent, deoarece este vorba de acelaşi procuror care era responsabil de procesul penal 
intentat împotriva sa. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Cu privire la pretinsa maltratare  

102. După cum a declarat Curtea, de nenumărate ori, articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una din 
valorile fundamentale ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum 
lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi 
tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor Convenţiei 
şi ale Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar conform 
articolul 15 § 2 din Convenţie nicio derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă este 
cazul unui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea Selmouni v. France [GC], nr. 
25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. Bulgaria, hotărîre din 28 octombrie 1998, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). 

103. Atunci cînd unei persoane îi sunt cauzate leziuni corporale, în timp ce ea se află în detenţie 
sau sub controlul poliţiei, orice astfel de leziune va crea o puternică prezumţie că acea persoană a fost 
supusă maltratării (a se vedea Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Obligaţia 
de a prezenta explicaţii plauzibile despre circumstanţele în care au fost cauzate leziunile corporale este 
pusă în sarcina exclusivă a statului, neexecutarea căreia ridică o problemă clară în temeiul articolului 3 
din Convenţie (Selmouni v. France, § 87).  

104. În procesul de apreciere a probelor, Curtea aplică, în general, standardul de probă „dincolo de 
un dubiu rezonabil” (a se vedea Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A 
nr. 25, pp. 64-65, § 161). Totuşi, astfel de probe pot fi deduse şi din coexistenţa unor concluzii 
suficient de întemeiate, clare şi concordate sau a unor similare prezumţii incontestabile ale faptelor. 
Atunci cînd evenimentele într-o cauză sunt în totalitate sau în mare parte cunoscute numai de 
autorităţi, ca în cazul persoanelor aflate în custodia autorităţilor, se vor crea prezumţii puternice ale 
faptelor în legătură cu leziunile corporale apărute în perioada detenţiei. Într-adevăr, sarcina probaţiunii 
aparţine autorităţilor, care trebuie să prezinte explicaţii satisfăcătoare şi convingătoare (a se vedea 
Salman v. Turkey [GC], nr. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

105. În această cauză nu se contestă faptul că în perioada dintre arestul său în după-amiaza zilei de 
20 mai 2005 şi internarea sa ulterioară în spital la ora 23:37, reclamantul s-a aflat în arestul şi, 
respectiv, controlul CCCEC. De asemenea, nu se contestă faptul că înainte de arestarea sa, reclamantul 
nu a prezentat nicio anomalie a stării sale de sănătate (a se vedea paragraful 8 de mai sus) şi că după ce 
a părăsit poliţia, el s-a aflat în stare de inconştienţă timp de mai mult de patru ore (a se vedea 
paragrafele 12-13 de mai sus). 

106. Guvernul a declarat că reclamantul şi-a pierdut cunoştinţa în urma stresului şi nu a fost 
maltratat, acest fapt fiind dovedit de lipsa pe corpul acestuia a vînătăilor. Mai mult, Guvernul a 
exprimat dubii referitor la diagnosticul stabilit de medicii de la spitalul închisorii cu privire la trauma 
cranio-cerebrală acută şi comoţia cerebrală suferită de reclamant. 



107. Curtea nu are niciun motiv de a nu admite acest diagnostic. În această privinţă, ea notează că 
diagnosticul a fost stabilit de medicii de la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Guvernul 
nu a prezentat nicio opinie medicală contrară şi, în orice caz, acest diagnostic a fost confirmat ulterior 
de expertiza medico-legală din 28 octombrie 2005 şi de rapoartele investigaţiilor psihiatrice efectuate 
la 20 septembrie 2005 şi 15 noiembrie 2005, ambele fiind dispuse de către o instanţă judecătorească 
naţională (a se vedea paragrafele 21-22 de mai sus). 

108. Mai mult, trauma cerebrală nu este singura vătămare corporală de care a suferit reclamantul. 
Conform fişei sale medicale de la spitalul închisorii, el mai acuza durere în rinichi, iar urina sa era de 
culoare roşie (a se vedea paragrafele 15-16 de mai sus). Guvernul nu a prezentat nicio probă că aceste 
simptome s-ar datora altui fapt decît pretinsei maltratări a reclamantului la 20 mai 2005. 

109. Faptul că reclamantul nu avea vînătăi sau alte semne vizibile de maltratare pe corp, în opinia 
Curţii, nu este convingător. Curtea este conştientă de faptul că există metode de aplicare a forţei care 
nu lasă urme pe corpul victimei. 

110. Reclamantul pretinde că starea sa de stupor de după 20 mai 2005 a fost cauzată de maltratarea 
la care a fost supus de către poliţie. Guvernul a negat această afirmaţie. Curtea subliniază cu îngrijorare 
starea reclamantului după reţinerea sa de către poliţie; totuşi, din cauza faptului că dispune de un 
număr limitat de probe, şi îndeosebi deoarece reclamantul nu a prezentat un raport medical alternativ, 
ea se declară incapabilă să stabilească o legătură cauzală directă între maltratare şi starea de stupor a 
reclamantului. 

111. În baza tuturor materialelor prezentate, Curtea conchide că Guvernul nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de a o convinge că vătămările corporale ale reclamantului nu au fost cauzate în urma 
maltratării reclamantului în perioada aflării sale în custodia poliţiei. Prin urmare, a avut loc o violare a 
articolului 3 din Convenţie constînd în supunerea reclamantului unui tratament inuman şi degradant. 

2. Cu privire la pretinsa lipsă a asistenţei medicale adecvate pe durata detenţiei 

112. Curtea reaminteşte că, deşi articolul 3 din Convenţie nu poate fi interpretat ca impunînd o 
obligaţie generală de a elibera deţinuţii pe motive de sănătate, el totuşi impune statului obligaţia de a 
proteja integritatea fizică a persoanelor private de libertate, de exemplu, prin a le acorda asistenţa 
medicală necesară (a se vedea Şarban v. Moldova, citat mai sus, § 77). 

113. Curtea urmează să determine dacă reclamantul a avut nevoie de asistenţă medicală regulată, 
dacă el a fost lipsit de o astfel de asistenţă, după cum pretinde, iar, în caz afirmativ, dacă aceasta 
constituie tratament inuman sau degradant contrar articolului 3 din Convenţie (cf. Farbtuhs v. Latvia, 
nr. 4672/02, § 53, 2 decembrie 2004). 

114. Probele prezentate de ambele părţi confirmă că, în afară de trauma cerebrală acută şi durerile 
de rinichi, reclamantul era în stare de stupor, o condiţie medicală foarte gravă care necesită îngrijiri 
medicale constante şi o supraveghere riguroasă (a se vedea paragraful 22 de mai sus). Se pare că 
reclamantul a intrat în această stare imediat după ce a fost arestat de poliţie la 20 mai 2005 şi a rămas 
în ea pînă la 2 octombrie 2005. La 24 octombrie 2005, reclamantul a intrat din nou în starea de stupor, 
iar condiţia sa medicală actuală nu este clară din materialele prezentate de părţi.  

115. Curtea consideră că concluziile doctorilor Berghi şi Moraru (a se vedea paragrafele 26 şi 27 
de mai sus) sunt relevante, deoarece, contrar declaraţiilor Guvernului, ele sunt bazate pe examinarea 
fişei medicale a reclamantului de la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi pe 
cunoştinţele lor generale în medicină.  

116. Curtea notează, în continuare, că diagnosticul reclamantului conform căruia el suferă de stare 
de stupor a fost stabilit abia la 20 septembrie 2005, cînd a fost efectuată prima examinare psihiatrică (a 
se vedea paragraful 22 de mai sus). Pînă la acea dată, fişele medicale de la Spitalul de Cardiologie şi 
spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare s-au referit la starea reclamantului ca „la un sindrom 
de confuzie de origine neclară” sau o posibilă simulare (a se vedea paragrafele 14 şi 16 de mai sus). 

117. Guvernul a declarat că examinarea psihiatrică a reclamantului a fost efectuată în termen 
corespunzător, invocînd anumite întîrzieri datorate unor proceduri administrative legate inter alia de 
transferul reclamantului de la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare la Spitalul de 
Psihiatrie. Totuşi, Curtea nu poate accepta astfel de argumente, avînd în vedere starea critică a 
reclamantului şi că examinarea psihiatrică a reclamantului a fost dispusă pentru prima dată nu la 3 
august 2005, după cum afirmă Guvernul, dar la 2 iunie 2005, după cum se menţionează în fişa 



medicală a reclamantului de la spitalul Departamentului Instituţiilor Penitenciare (a se vedea 
paragraful 15 de mai sus). 

118. În lumina celor menţionate mai sus, Curtea conchide că, între 20 mai 2005 şi 20 septembrie 
2005, din cauza lipsei unui diagnostic clar al stării reclamantului, unica asistenţă medicală posibilă 
pentru el a fost de a-l menţine în viaţă. Totuşi, chiar şi această concluzie este îndoielnică, luînd în 
consideraţie că, între 1 şi 15 septembrie 2005, reclamantul a fost deţinut într-o închisoare obişnuită şi 
că nu există probe care să ateste că acolo i s-ar fi oferit vreo îngrijire medicală. Prin urmare, Curtea 
ajunge la concluzia că reclamantul nu a primit îngrijiri medicale adecvate pînă la 20 septembrie 2005. 
Ea nu poate să determine, în baza materialelor prezentate (a se vedea paragraful 158 de mai jos), dacă 
tratamentul acordat după stabilirea diagnosticului, la 20 septembrie 2005, a fost corespunzător şi 
adecvat.  

119. În concluzie, Curtea consideră că lipsa asistenţei medicale adecvate constituie o violare a 
articolului 3 din Convenţie.  

3. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată 

120. Curtea reaminteşte că atunci cînd o persoană face afirmaţii credibile că a fost supusă unor 
tratamente contrare articolului 3 din Convenţie de către poliţie sau alţi agenţi de stat, prevederile 
acestui articol, examinate în contextul obligaţiei generale a statului conform articolului 1 din 
Convenţie de a „recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa, drepturile şi libertăţile definite în 
Convenţie”, impun efectuarea unei investigaţii oficiale efective. La fel ca o investigaţie efectuată în 
virtutea articolului 2 din Convenţie, o astfel de investigaţie ar trebui să permită identificarea şi 
pedepsirea persoanelor responsabile. Altfel, interzicerea generală prin lege a torturii, tratamentelor sau 
pedepselor inumane şi degradante, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi inefectivă în practică 
şi ar face posibil, în anumite cazuri, pentru agenţii de stat să comită abuzuri împotriva persoanelor 
aflate sub controlul lor, ei beneficiind astfel de o imunitate virtuală (a se vedea, printre altele, Labita v. 
Italy [GC], nr. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

121. Pentru ca o investigaţie să fie efectivă, este necesar ca persoanele competente de a o efectua 
să fie independente de persoanele implicate în evenimentele supuse investigaţiei (a se vedea, de ex., 
Barbu Anghelescu v. Romania, nr. 46430/99, § 66 din 5 octombrie 2004). Aceasta înseamnă nu numai 
lipsa unei legături ierarhice sau instituţionale, dar şi o independenţă reală (a se vedea, de ex., Ergi v. 
Turkey, hotărîre din 28 iulie 1998, Reports 1998-IV, §§ 83-84, unde procurorul care investiga decesul 
unei fete, în timpul unei confruntări, a dat dovadă de lipsă de independenţă prin faptul că s-a bazat, în 
cea mai mare parte, pe informaţiile oferite de jandarmii implicaţi în incident). 

122. Investigaţia trebuie, de asemenea, să fie efectivă astfel încît să permită stabilirea faptului dacă 
forţa folosită de poliţie a fost sau nu justificată în circumstanţele unei cauze (a se vedea Kaya v. 
Turkey, hotărîre din 19 februarie 1998, Reports 1998-I, § 87).  

123. Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie deplină. Aceasta înseamnă că 
autorităţile trebuie întotdeauna să depună eforturi serioase pentru a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să 
se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună la baza 
deciziilor lor (a se vedea hotărîrea Assenov and Others v. Bulgaria, citată mai sus, § 103). Ele trebuie 
să întreprindă toţi paşii rezonabili şi disponibili lor pentru a asigura probe cu privire la incident, 
inclusiv, inter alia, declaraţii ale martorilor oculari şi probele medico-legale (a se vedea Tanrikulu v. 
Turkey [GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 104 şi Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 
2000). Orice omisiune pe parcursul desfăşurării investigaţiei care ar putea submina capacitatea sa de a 
stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să nu corespundă 
acestui standard.  

124. Curtea notează, în primul rînd, că independenţa procurorului care a condus urmărirea penală, 
dl Catană, este îndoielnică. Ea observă că acest procuror a fost cel care a înaintat oficial reclamantului 
învinuirea şi care a solicitat Judecătoriei Buiucani aplicarea faţă de reclamant a arestului preventiv, 
precum şi prelungirea ulterioară a acestuia (a se vedea paragraful 33 de mai sus). 

125. În continuare, Curtea notează că dl Catană nu a întreprins nicio măsură de investigaţie după ce 
a primit plîngerea de la avocatul reclamantului. Acest lucru rezultă clar din decizia acestui procuror din 
8 iunie 2005, în care el a afirmat că, pentru a examina plîngerea din 31 mai 2005, el a încercat fără 
succes să-l interogheze pe reclamant la 25 şi 30 mai 2005. Aceste afirmaţii au fost confirmate de către 



judecătorul Gheorghe Morozan de la Judecătoria Rîşcani în încheierea sa din 23 februarie 2006 prin 
care a respins recursul reclamantului.  

126. Mai mult, nimic nu indică în decizia din 8 iunie 2005 că dl Catană a examinat fişa medicală a 
reclamantului sau că el a observat diagnosticul de traumatism cerebral acut stabilit în privinţa 
reclamantului. De asemenea, nu există niciun indiciu că vreun medic ar fi fost interogat în legătură cu 
starea sănătăţii reclamantului. Într-adevăr, se pare că singurele măsuri de investigaţie întreprinse de dl 
Catană au fost cele două încercări fără succes de a discuta cu reclamantul, înainte ca plîngerea 
reclamantului cu privire la maltratarea sa să fie depusă. Conform documentelor medicale de care 
dispune Curtea, reclamantul era în stare de stupor şi nu era capabil să vorbească. Curtea consideră 
deosebit de frapantă concluzia dlui Catană conform căreia maltratarea reclamantului ar fi fost, în orice 
caz, justificată, deoarece s-a prezumat faptul că el ar fi vrut să folosească pistolul în timpul arestării 
sale.  

127. În aceste circumstanţe, Curtea conchide că autorităţile de stat nu au efectuat o investigaţie 
adecvată a plîngerilor reclamantului privind maltratarea sa şi, prin urmare, a avut loc o violare a 
articolului 3 din Convenţie şi în această privinţă. 

… 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIE 

A. Argumentele părţilor 
155. Reclamantul a declarat că refuzul autorităţilor de a permite avocaţilor săi şi unui medic privat 

să-l vadă şi să consulte fişa sa medicală constituie o împiedicare a accesului său la Curte. El a afirmat 
că o examinare de către un medic independent era necesară pentru determinarea cauzei stării sănătăţii 
sale după 20 mai 2005, a stării sale actuale şi a calităţii tratamentului medical primit la Spitalul de 
Psihiatrie. Un astfel de raport ar fi fost, de asemenea, util pentru evaluarea costurilor aproximative ale 
viitorului său tratament, într-un mod similar evaluării la care se face referire în cauza Mikheyev v. 
Russia, nr. 77617/01, 26 ianuarie 2006.  

156. Guvernul a declarat că avocaţii reclamantului nu au depus nicio cerere la Spitalul de Psihiatrie 
pentru obţinerea informaţiilor cu privire la starea sănătăţii reclamantului şi asistenţa medicală acordată 
lui. În ceea ce priveşte examinarea reclamantului de către un medic privat, Guvernul a reiterat că 
reclamantul a primit toate îngrijirile medicale necesare de la medicii din Spitalul de Psihiatrie. 
Guvernul nu a prezentat observaţii cu privire la fondul pretenţiei, care a fost făcută de reclamant pentru 
prima dată în observaţiile sale din 31 martie 2006. Guvernul a făcut doar nişte declaraţii generale în 
observaţiile sale cu privire la satisfacţia echitabilă, susţinînd că nu a avut loc o violare a articolului 34 
din Convenţie. 

B. Aprecierea Curţii 
157. Curtea reaminteşte că articolul 34 din Convenţie impune statelor contractante obligaţia de a 

nu împiedica exercitarea dreptului de a depune cereri individuale la Curte. Obligaţia de a nu împiedica 
exercitarea efectivă a dreptului de a depune o cerere individuală exclude orice ingerinţă în dreptul 
persoanei de a depune şi a menţine efectiv cererea sa la Curte (a se vedea, printre altele şi mutatis 
mutandis, Akdivar and Others v. Turkey, 16 septembrie 1996, Reports 1996-IV, p. 1219, § 105; Kurt 
v. Turkey, 25 mai 1998, Reports 1998-III, p. 1192, § 159; Tanrıkulu v. Turkey [GC], nr. 23763/94, 
ECHR 1999-IV; Sarli v. Turkey, nr. 24490/94, §§ 85-86, 22 mai 2001; şi Orhan v. Turkey, nr. 
25656/94, 18 iunie 2002). 

158. În această cauză, Curtea notează că esenţa acestei pretenţii a reclamantului este că avocaţii săi 
au vrut ca condiţia sa medicală să fie stabilită de o sursă independentă, şi anume a unui medic privat. 
Curtea notează, în continuare, că avocaţii reclamantului au informat clar autorităţile statale că este 
necesar ca ei şi un medic privat să-l vadă pe reclamant şi să consulte fişa sa medicală, cu scopul de a 
apăra drepturile sale în faţa Curţii (a se vedea paragrafele 60-61 de mai sus). În opinia Curţii, această 
cerere a fost rezonabilă şi aparent nu a existat un interes public de a o respinge. Mai mult, Curtea 
notează că avocaţii reclamantului nu au putut prezenta observaţiile lor cu privire la prejudiciul material 
din cauza lipsei accesului la reclamant şi la fişa sa medicală. Curtea conchide că acest fapt a constituit 
o ingerinţă în dreptul reclamantului la depunerea unei cereri individuale la Curte, care a avut ca 



rezultat omisiunea Guvernului pîrît de a îndeplini obligaţiile sale în conformitate cu articolul 34 din 
Convenţie. Prin urmare, această prevedere a fost violată.  

159. Curtea a exprimat deja o îngrijorare serioasă, în contextul articolului 3, cu privire la 
imposibilitatea avocaţilor reclamanţilor şi a medicilor de a avea acces la el. Ea consideră că refuzul 
continuu al accesului la reclamant constituie o violare agravantă a articolului 3 din Convenţie şi 
subliniază necesitatea urgentă a Guvernului pîrît de a asigura avocaţilor reclamantului şi medicilor săi 
accesul imediat şi nerestrictiv la reclamant şi fişa sa medicală. 

… 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul material 
161. Reclamantul a declarat că, deoarece avocaţilor săi şi unui medic independent nu li s-a permis 

accesul la el şi la fişa sa medicală, el nu a putut să prezinte observaţii cu privire la costurile viitorului 
său tratament medical care a survenit în urma încălcării drepturilor garantate de Convenţie. Prin 
urmare, el a solicitat Curţii să rezerve această întrebare şi să indice Guvernului, în hotărîrea sa, să 
asigure avocaţilor săi şi unui medic independent accesul fără restricţii la el şi fişa sa medicală.  

162. Guvernul a reiterat poziţia sa potrivit căreia nu a avut loc o violare a articolului 3 din 
Convenţie şi că din acest motiv nu se poate pune problema existenţei unui prejudiciu material.  

163. Curtea a decis că problema cu privire la aplicarea articolului 41 referitor la prejudiciul 
material nu este gata pentru a fi luată o decizie. Prin urmare, această chestiune se rezervă şi urmează să 
fie fixată o procedură ulterioară, luînd în consideraţie posibilitatea încheierii unui acord amiabil între 
Guvernul moldovenesc şi reclamant.  

B. Prejudiciul moral 
164. Reclamantul a solicitat EUR 75 000 cu titlu de prejudiciu moral. El a declarat că i s-au cauzat 

suferinţe psihice de o intensitate deosebit de mare. Reclamantul a reiterat declaraţiile sale cu privire la 
maltratare, la starea sa de stupor şi lipsa îngrijirilor medicale, malnutriţia de care a suferit, în urma 
căreia el a pierdut 35 de kg în 99 de zile, lipsa examinării cererii sale cu privire la maltratarea sa, 
privarea sa ilegală de libertate şi împiedicarea accesului său la Curte.  

165. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de reclamant şi a declarat că reclamantul nu a 
prezentat exemple relevante din jurisprudenţă în susţinerea pretenţiilor sale. Guvernul a cerut Curţii să 
respingă pretenţiile reclamantului de satisfacţie echitabilă în ceea ce priveşte prejudiciul moral.  

166. Curtea notează numărul semnificativ şi gravitatea deosebită a violărilor comise faţă de 
reclamant. Maltratarea şi detenţia ulterioară a reclamantului în spitalul Departamentului Institutuţiilor 
Penitenciare au fost, în mod considerabil, agravate de omisiunea autorităţilor de a examina plîngerile 
sale cu privire la maltratare, precum şi împiedicarea accesului reclamantului la Curte. De asemenea, el 
a fost privat ilegal de libertate pentru o perioadă lungă de timp după ce a fost deţinut timp de trei luni 
fără niciun motiv. Evaluînd în mod echitabil, Curtea acordă reclamantului EUR 40,000 plus orice taxă 
care ar putea fi percepută.  

C. Costuri şi cheltuieli  
167. Avocaţii reclamantului au solicitat EUR 139,8 pentru cheltuieli poştale şi EUR 6,683.25 cu 

titlu de costuri de reprezentare. 
168. În ceea ce priveşte cheltuielile poştale, avocaţii reclamantului au expediat Curţii copii ale 

chitanţelor DHL care confirmă plata a EUR 139.8. Ei au argumentat că, deoarece cauza a fost 
examinată cu prioritate în conformitate cu articolul 41 al Regulamentului Curţii, folosirea poştei rapide 
a fost justificată.  

169. Cu privire la costurile de reprezentare, avocaţii au expediat Curţii copii ale chitanţelor bancare 
care confirmă plata întregii sume de EUR 6,683.25 de către soţia reclamantului. 

170. Avocaţii, de asemenea, au prezentat o copie a contractului încheiat între ei şi soţia 
reclamantului, în conformitate cu care onorariul fiecărui avocat pentru o oră de lucru este de EUR 75. 
Ei au anexat la copia contractului liste detaliate conform cărora dl Nagacevschi a petrecut 25 de ore de 



lucru la această cauză, iar dl Gribincea - 64.11 ore. Evaluarea în listele prezentate nu a inclus orele de 
lucru petrecute pentru argumentarea pretenţiei reclamantului în temeiul articolului 5 § 4, care a fost 
ulterior retrasă de către reclamant. 

171. Avocaţii au argumentat că numărul orelor prestate de ei pentru această cauză nu a fost excesiv 
şi a fost justificat de complexitatea cauzei şi abundenţa detaliilor. Dosarul reclamantului are aproape 
800 de pagini. Timpul a fost, de asemenea, justificat şi de încercările repetate de a obţine acces la fişa 
medicală a reclamantului şi de faptul că aproape toată corespondenţa cu Curtea a avut loc într-o limbă 
străină. 

172. Referitor la onorariul de EUR 75 pentru o oră de lucru, avocaţii reclamantului au declarat că 
acesta a fost în limitele mărimii onorariilor recomandate de Baroul Avocaţilor din Republica Moldova 
care constituie EUR 40-150. Ei au prezentat o copie a unui document cu privire la onorariile 
recomandate de Baroul Avocaţilor care a fost adoptat de Barou la 29 decembrie 2005. 

173. Mai mult, avocaţii au argumentat că onorariul de EUR 75 pentru o oră de lucru a fost 
rezonabil luînd în consideraţie experienţa lor şi cauzele precedente care au fost cîştigate de ei la Curte. 
Ei au afirmat că statutul de organizaţie non-profit al organizaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului” nu 
constituie un impediment pentru a percepe onorarii de la clienţii lor. În această privinţă, ei au declarat 
că grantul obţinut de organizaţia lor nu a fost suficient nici măcar pentru a acoperi cheltuielile de 
întreţinere a birourilor lor. Avocaţii, de asemenea, au făcut referire la costurile mari ale vieţii în 
Chişinău şi au adus drept exemplu preţurile la locuinţe şi petrol. 

174. Guvernul nu a contestat suma cerută pentru cheltuielile poştale. Totuşi, el nu a fost de acord 
cu suma pretinsă pentru reprezentare, considerînd-o excesivă şi ireală în raport cu situaţia economică a 
ţării şi salariul mediu lunar. În timp ce a recunoscut complexitatea cauzei, Guvernul a contestat 
numărul de ore de lucru prestate de avocaţii reclamantului la această cauză şi onorariul pentru o oră de 
lucru perceput de ei. Guvernul, de asemenea, a făcut referire la statutul de organizaţie non-profit al 
organizaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului” şi la faptul că dl Nagacevschi este avocat şi, prin 
urmare, are şi alte surse de venit în afară de reprezentarea clienţilor la Curte.  

175. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul articolului 
41 din Convenţie, trebuie stabilit faptul dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca 
mărime (a se vedea Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47, ECHR 2004-... ). 

176. În această cauză, luînd în consideraţie lista detaliată prezentată de avocaţi, complexitatea 
cauzei şi aportul important al avocaţilor, Curtea consideră că sumele pretinse cu titlu de costuri şi 
cheltuieli au fost necesare sau realmente angajate de către reclamant şi au fost rezonabile ca mărime. 
Prin urmare, Curtea acordă întreaga sumă cerută. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară cererea admisibilă; 
2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie, deoarece reclamantul a fost supus 

tratamentului inuman şi degradant la 20 mai 2005; 
3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie din cauza lipsei unui tratament 

medical adecvat între 20 mai 2005 şi 20 septembrie 2005; 
4. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie prin omisiunea de a efectua o 

investigaţie efectivă a plîngerilor reclamantului cu privire la maltratarea sa de către poliţie; 
… 
8. Hotărăşte că statul pîrît nu şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu articolul 34 din 

Convenţie; 
9. Hotărăşte  
(a) că statul pîrît trebuie să asigure imediat şi fără restricţii accesul avocaţilor reclamantului şi 

medicilor la reclamant şi la fişa sa medicală; 
(b) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă, în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 40,000 (patruzeci de 
mii de euro) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 6,823 (şase mii opt sute douăzeci şi trei de euro) cu 
titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei 
aplicabile la data executării hotărîrii, plus orice taxă care poate fi percepută; 



… 
10. Hotărăşte că chestiunea cu privire la aplicarea articolului 41 din Convenţie referitor la 

prejudiciul material nu este gata pentru a fi luată decizia; 
prin urmare, Curtea 
(a) rezervă chestiunea respectivă; 
(b) invită Guvernul Republicii Moldova şi reclamantul să prezinte, în următoarele trei luni, 

observaţiile lor scrise cu privire la această chestiune şi, în special, să informeze Curtea despre orice 
acord la care ei ar putea ajunge; 

(c) rezervă procedura ulterioară şi deleghează Preşedintelui Camerei competenţa de a fixa acelaşi 
lucru dacă va fi necesar. 

… 



Breabin v. Moldova  
Cererea nr. 12544/08, 7 Aprilie 2009 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr.12544/08) contra Republicii Moldova, din 05 februarie 

2008, depusă la Curte, în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) de către cetăţeanul Republicii Moldova, dl 
Dumitru Breabin („reclamantul”). 

… 
2. Reclamantul pretinde că a fost victima unor brutalităţi severe poliţieneşti şi precum că 

autorităţile nu au efectuat o investigaţie corespunzătoare cu privire la acest incident, încălcîndu-se 
astfel Articolul 3 din Convenţie. Reclamantul, de asemenea, s-a plîns de încălcarea Articolului 13 din 
Convenţie 

…  

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1959 şi locuieşte în Chişinău. El este şofer, dar la momentul celor 

întîmplate nu era angajat în cîmpul muncii. 
6. El a fost suspectat de falsificarea unor documente cu privire la vînzarea-cumpărarea unui 

apartament în Chişinău şi la 21 decembrie 2004 a fost citat pentru o interogare la Ministerul Afacerilor 
Interne. 

7. El s-a conformat citării şi s-a prezentat în biroul poliţiştilor N.T. şi S.D., în edificiul Ministerului 
Afacerilor Interne. Momentul sosirii în incinta edificiului Ministerului Afacerilor Interne este 
contestabil de ambele părţi. Potrivit reclamantului, el a sosit aproximativ la ora 9.00, în timp ce 
Guvernul susţine că el a venit la ora 13.00. După cum susţine reclamantul, cei doi poliţişti au încercat 
să-l forţeze să-şi recunoască fapta şi atunci cînd a refuzat, l-au bătut cu bastoane din cauciuc şi i-au 
aplicat lovituri în cap. După o lovitură cu pumnul la urechea dreaptă el şi-a pierdut cunoştinţa pentru 
cîteva minute. Afirmaţiile cu privire la maltratări sunt contestate de Guvern. Este incontestabil faptul 
că audierea a avut loc. Durata interogatoriului este, de asemenea, disputabilă între părţi: potrivit 
reclamantului, a durat opt ore, în timp ce Guvernul susţine că a continuat doar o oră. În acelaşi timp, 
este incontestabil că poliţiştii nu au făcut nici o înregistrare a faptului audierii în acea zi. 

8. Momentul eliberării reclamantului este, de asemenea, disputat între părţi: Guvernul susţine că el 
a plecat la ora 14.00, în timp ce reclamantul susţine că a fost eliberat pe la orele 17.00. Cu toate 
acestea, este indiscutabil că reclamantul a luat un taxi din faţa Ministerului Afacerilor Interne şi a mers 
direct la prietenul lui, V.P., cu care intenţiona să plece în Germania a doua zi dimineaţa, pentru a-l 
anunţa că nu va putea pleca. Ambii, taximetristul şi prietenul său au observat echimoze pe faţă şi 
reclamantul l-ea spus că a fost bătut de către poliţişti în incinta Ministerului Afacerilor Interne. 
Reclamantul a primit de la taximetrist o carte de vizită.  

9. Reclamantul în timpul nopţii s-a simţit rău şi în dimineaţa următoare, la 22 decembrie 2004, s-a 
adresat la Spitalul de Urgenţă. Registrul spitalului conţine următoarea informaţie: 

"Pacientul a fost bătut de către poliţişti în incinta Ministerului Afacerilor Interne la 21 decembrie 2004 la 
11.50, şi-a pierdut cunoştinţă pentru cîteva minute. Acuză cefalee, greţuri, vomă şi ameţeli. Diagnosticul: contuzii 
şi vînătăi pe faţă, buza de sus, cap şi corp…Reclamantul refuză spitalizarea. Informaţia a fost transmisă 
Comisariatului General de Poliţie şi recepţionată de către D. sub numărul 6196 la 20.35". 

10. Aparent nici o acţiune nu s-a întreprins ca urmare a informării Comisariatului General de 
Poliţie de către Spitalul de Urgenţă cu privire la sesizările reclamantului cu privire la maltratare din 
partea poliţiştilor.  

11. În aceeaşi zi, la 22 decembrie 2004, la ora 16.45, reclamantul a fost internat într-un spital 
militar. Potrivit reclamantului, el a ales acest spital în loc de Spitalul de Urgenţă, pentru că oferea 
servicii mai ieftine. Potrivit registrului de la spital, reclamantul face aceleiaşi menţiuni despre 



evenimente, ca a făcut-o la Spitalul de Urgenţă, cu privire la maltratări la care a fost supus din partea 
celor doi poliţişti la 21 decembrie 2004, in incinta Ministerului Afacerilor Interne. I-a fost diagnosticat 
traumatism la cap, multiple lovituri pe corp, la cap şi surditate post-traumatică la urechea dreaptă. 
Reclamantul a fost externat din spital la 31 decembrie 2004.  

12. La 5 ianuarie 2005, reclamantul a obţinut un raport de examinare medico-legală cu privire la 
leziunile sale corporale. Raportul a confirmat diagnosticul anterior şi a stabilit că leziunile au fost 
cauzate în rezultatul acţiunii traumatice cu un obiect dur contondent şi constatările efectuate în 
rezultatul examinărilor medicale au fost conforme cu susţinerile reclamantului în legătură cu aplicarea 
forţei fizice împotriva sa la 21 decembrie 2004. Potrivit Codului Penal, leziunile se califică ca vătămări 
corporale uşoare, care necesită îngrijiri medicale pînă la douăzeci şi una de zile.  

13. La 3 septembrie 2005, în cadrul acţiunilor de urmărire penală, efectuate cauzei penale iniţiate 
împotriva reclamantului, el s-a plîns unui ofiţer de urmărire penală că a fost maltratat la 21 decembrie 
2004. Aparent nici o acţiune nu a fost întreprinsă în legătură cu plîngerea reclamantului.  

14. La 15 decembrie 2005, reclamantul a scris la Procuratura Generală şi s-a plîns că luînd 
cunoştinţă cu dosarul penal la 14 decembrie 2005, a constatat că acesta nu conţinea nici o informaţie 
cu privire la audierea sa din 21 decembrie 2004 şi nici o acţiune nu a fost întreprinsă în legătură cu rele 
tratamente din acea zi, în pofida celor două plîngeri, una fiind depusă la spital la 22 decembrie 2004 şi 
una - de el însuşi la 3 septembrie 2005. El a solicitat să fie iniţiat un proces penal împotriva celor doi 
poliţişti care l-au maltratat şi a anexat la cererea sa o copie a raportului de expertiză medico-legală din 
5 ianuarie 2005.  

15. La 15 ianuarie 2006, Procuratura Generală a decis să nu dea curs plîngerii reclamantului cu 
privire la rele tratamente, întrucît aceasta este nefondată. Într-o ordonanţă din aceiaşi zi s-a menţionat 
că poliţiştii acuzaţi au recunoscut că au chestionat reclamantul; oricum dînşii au negat faptul 
maltratării şi, întrucît, reclamantul s-a plîns de rele tratamente doar după un an de zile, este evident că 
el a avut intenţia să tergiverseze şi să împiedice procesul penal iniţiat împotriva sa. Aparent, 
reclamantul nu a fost chestionat şi nu s-a făcut nici o menţiune despre plîngerile anterioare sau despre 
raportul de expertiză medico-legală. Reclamantul a atacat această decizie şi a susţinut că raportul de 
expertiză medico-legală nu a fost evaluat. De asemenea, el a susţinut că are un martor care ar putea 
confirma faptul maltratării sale.  

16. La 24 martie 2006, Judecătoria Sectorului Centru a admis contestaţia reclamantului şi a anulat 
ordonanţa procuraturii. S-a constatat, inter alia, că Procuratura Generală nu a cercetat suficient proba 
medicală prezentată de către solicitant.  

17. La 11 mai 2006, reclamantul a fost audiat de către un procuror. El a reiterat circumstanţele 
menţionate anterior în plîngerea sa şi a informat procurorul despre taximetristul care poate depune 
mărturii cu privire la starea lui în seara zilei de 21 decembrie 2004.  

18. La o dată nespecificată procurorul a chestionat taximetristul care a condus reclamantul de la 
Ministerul Afacerilor Interne (a se vedea mai sus paragraful 8). Taximetristul a declarat că a luat 
reclamantul de la colţul străzii, unde este amplasat edificiul Ministerului Afacerilor Interne, în seara 
zilei de 21 decembrie 2004. Hainele reclamantului erau murdare şi prăfuite şi iniţial el a crezut că 
reclamantul este în stare de ebrietate. Totuşi, mai tîrziu, reclamantul i-a spus că a fost bătut de către doi 
poliţişti în incinta Ministerului Afacerilor Interne. Reclamantul i-a arătat semne de maltratări pe faţă, şi 
anume o ureche umflată şi vînătăi în jurul acesteia. Înainte de a coborî din maşină, reclamantul a cerut 
de la taximetrist cartea de vizită şi acesta i l-a dat. 

19. La o dată nespecificată procurorul a chestionat prietenul reclamantului, pe care acesta din urmă 
l-a vizitat in seara zilei de 21 decembrie 2004 (a se vedea mai sus paragraful 8). Prietenul 
reclamantului a confirmat că în seara zilei de 21 decembrie 2004 între orele 20.00 şi 22.00, 
reclamantul a venit la el acasă pentru a-l anunţa că nu va putea pleca în Germania a doua zi. 
Reclamantul avea vînătăi pe faţă şi i-a spus că a fost bătut în aceeaşi zi de către poliţişti în incinta 
Ministerului Afacerilor Interne. 

20. La 7 iulie 2006, Procuratura sectorului Centru a respins din nou cererea reclamantului cu 
privire la rele tratamente. Fără a da nici o apreciere constatărilor medico-legale precum şi a 
declaraţiilor taximetristului şi prietenului reclamantului, Procuratura a constatat că plîngerea 
reclamantului este nefondată, deoarece existau suficiente probe întru vinovăţia reclamantului în 
comiterea infracţiunii imputate, şi pornind de ideea că plîngerea cu privire la rele tratamente a fost o 



simplă încercare de a împiedica şi tergiversa urmărirea penală iniţiată împotriva reclamantului. Aceste 
raţionamente s-au completat şi prin faptul că reclamantul s-a plîns doar peste un de la pretinsele 
evenimente. Reclamantul a contestat această decizie la procurorul ierarhic superior.  

21. La 29 ianuarie 2007 procurorul ierarhic superior a respins contestaţia reclamantului ca 
neîntemeiată din aceleaşi motive. Reclamantul a contestat această din urmă decizie în instanţa de 
judecată.  

22. La 24 aprilie 2007, Judecătoria sectorului Centru a admis contestaţia reclamantului. Instanţa a 
constatat, inter alia, că deciziile procurorilor sunt neargumentate.  

23. La 29 iunie 2007, procurorul de la Procuratura sectorului Centru din nou a respins plîngerea 
reclamantului. El a constatat, inter alia, că poliţiştii suspectaţi au recunoscut că audierea reclamantului 
la 21 decembrie 2004 a durat doar o oră, oricum ei au negat aplicarea forţei. Declaraţiile 
taximetristului şi a prietenului reclamantului nu au fost acceptate, deoarece ei nu au fost martori 
oculari a maltratărilor, iar despre pretinse rele tratamente au aflat din cuvintele reclamantului. Poliţiştii 
au declarat că nu au putu fi posibile maltratări a reclamantului, deoarece cu un etaj mai sus faţă de 
biroul lor de serviciu se află oficiul Ministrului şi în cazul în care ar fi fost strigăte, Ministrul şi alţi 
funcţionari de rang înalt a Ministerului le-ar fi auzit. Cu atît mai mult, ei personal nu au bastoane de 
cauciuc în birou şi fapta care i se încrimina reclamantului nu era atît de gravă pentru a justifica 
maltratarea lui. Un coleg de-al poliţiştilor, de asemenea, a declarat că reclamantul nu a fost maltratat şi 
că în timpul audierii uşa biroului a fost mereu deschisă. Reclamantul a atacat din nou această 
ordonanţă şi a susţinut că este ilegală, deoarece procurorul a omis să examineze obiectiv şi complet 
circumstanţele cauzei. Reclamantul a menţionat că procurorul nu a remarcat că ofiţerii de poliţie nu au 
înregistrat reţinerea şi chestionarea lui din 21 decembrie 2004. 

24. La 15 august 2007 contestaţia reclamantului a fost respinsă de către Judecătoria sectorului 
Centru. Instanţa a constatat că raportul de expertiză medico-legală din 5 ianuarie 2005 nu probează 
maltratarea reclamantului, deoarece concluziile medico-legale au fost întocmite cu 12 zile mai tîrziu de 
la pretinse rele tratamente.  

25. Vătămarea urechii drepte a reclamantului a fost atît de gravă, încît niciodată nu va putea fi 
remediată. Reclamantul a prezentat un raport medical din 2007, în care se menţiona că pierderea 
auzului la urechea dreaptă a fost iremediabilă şi permanentă.  

26. La o dată nespecificată, reclamantul a solicitat un raport medical de la Centrul de Medicină 
Legală al Ministerului Sănătăţii, în care, la 11 noiembrie 2008, s-a concluzionat, că în urma traumei la 
cap, din 21 decembrie 2004, reclamantul a pierdut complet auzul la urechea dreaptă. Potrivit legislaţiei 
naţionale, vătămarea cauzată reclamantului a dus la o pierdere a capacităţii de muncă cu 25%. Potrivit 
Codului Penal leziunile corporale a reclamantului ar fi recalificate drept vătămare corporală medie 
urmată de o dereglarea îndelungată a sănătăţii, necesitînd mai mult de douăzeci şi una de zile de 
îngrijiri medicale.  

II. DREPTUL ŞI PRACTICA NAŢIONALĂ RELEVANTĂ 
… 

B. Căile de remediere naţionale invocate de Guvern  
29. În cauza Ciorap v. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor (hotărîre definitivă a 

Curţii Supreme de Justiţie din 19 decembrie 2007) o persoană, intrată în custodia poliţiei, a fost 
maltratată de poliţişti atît de extrem, încît i-a fost lezat craniul şi a avut o rană post-operatorie deschisă. 
În pofida unor dovezi evidente că a fost maltratat, Procuratura Generală a respins plîngerea sa, iar 
materialul video cu privire la maltratarea sa a dispărut din materialele dosarului penal. Reclamantul a 
înaintat o acţiune civilă împotriva statului, susţinînd că i-a fost încălcat dreptul garantat de către 
Articolul 3 din Convenţie şi a solicitat o despăgubire de 300 000 MDL (aproximativ 18 000 EUR). 
Curtea Supremă de Justiţie printr-o hotărîre definitivă a constatat că erau suficiente probe în sprijinul 
susţinerilor reclamantului cu privire la tortură, şi investigaţia Procuraturii Generale a fost ineficientă 
prin urmare a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenţie. Reclamantului iniţial s-a acordat 
despăgubiri în valoare de 30 000 MDL; totuşi, suma despăgubirii a fost redusă de Curtea Supremă de 
Justiţie pînă la 3 000 MDL (aproximativ 180 EUR).  



ÎN DREPT 
30. Reclamantul s-a plîns în temeiul Articolului 3 din Convenţie de faptul că a fost maltratat de 

poliţişti la 21 decembrie 2004. De asemenea, el s-a plîns că autorităţile naţionale, în modul 
corespunzător, nu au investigat plîngerile sale cu privire la rele tratamente. Articolul 3 din Convenţie 
prevede următoarele:  

"Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante". 
31. Reclamantul a pledat că nu a dispus de remedii eficiente pentru a solicita despăgubiri în 

legătură cu maltratarea la care a fost supus şi a pretins violarea Articolului 13, care prevede: 
"Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul 

efectiv să se adreseze unei instanţe naţionale. . . " 

I. ADMISIBILITATEA CAUZEI  
32. Guvernul a susţinut că cererea este inadmisibilă, din cauza neepuizării căilor de recurs interne. 

În special, s-a susţinut că reclamantul ar fi trebuit să iniţieze o acţiune civilă şi să solicite despăgubiri 
pentru pretinsa maltratare. Guvernul au făcut referire la jurisprudenţa instanţelor naţionale, în special 
cauza Ciorap (vezi mai sus paragraful 29). Alternativ, reclamantul ar fi putut să se plîngă în virtutea 
art.471 din Codul cu privire la Contravenţii Administrative. 

33. Cu privire la afirmaţia Guvernului precum că reclamantul ar fi trebuit să se plîngă în virtutea 
prevederilor Codului cu privire la Contravenţii Administrative, Curtea reiterează că o persoană nu este 
obligată să utilizeze mai mult decît o singură cale de recurs dacă există mai multe disponibile (vezi, 
spre exemplu, Airey v. Irlanda, 9 octombrie 1979, § 23, Seria A nr.32). Din circumstanţele cauzei 
rezultă cert că reclamantul a formulat o plîngere cu privire la cei doi poliţişti în virtutea prevederilor 
din Codul Penal (vezi paragrafele 13 şi 14). Guvernul nu a pledat că o astfel de procedură este una 
ineficientă în ce priveşte pretinsa violare a dreptului reclamantului, garantat de Articolul 3 din 
Convenţie. Astfel, urmează a fi respinsă obiecţia Guvernului precum că reclamantul ar fi trebuit, de 
asemenea, să se plîngă în virtutea dispoziţiilor din Codul cu privire la Contravenţii Administrative. 

34. În ceea ce priveşte remediile cu caracter civil invocate de Guvern, Curtea reiterează că în cazul 
în care un individ face o afirmaţie credibilă că a suferit un rele tratamente prin violarea Articolului 3 
din partea poliţiştilor sau altor reprezentanţi a statului, această prevedere, în comun cu obligaţia 
generală a statului potrivit Articolului 1 din Convenţie de a "recunoaşte oricărei persoane aflate sub 
jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în…Convenţie", impune direct existenţa unei investigaţii 
oficiale. Aşa cum o investigaţie în temeiul Articolului 2 din Convenţie, o astfel de investigaţie ar trebui 
să conducă la identificarea şi pedepsirea celor responsabili. În caz contrar, interdicţia normativă 
generală a torturii şi tratamentelor inumane şi degradante şi a pedepselor, în pofida importanţei sale 
fundamentale, va fi ineficientă în practică şi, în unele situaţii, pentru reprezentanţii statului va exista 
posibilitatea, cu o responsabilitate imaginară, să abuzeze de drepturile sale asupra celor pe care îi 
veghează (a se vedea, printre alte imperative, Labita v.Italia [GC], no. 26772/95, § 131, CEDO 2000-
IV).  

35. Examinînd hotărîrile instanţelor judecătoreşti naţionale în cauza Ciorap, Curtea notează că în 
afară de faptul că despăgubirile acordate pentru prejudiciul moral d-lui Ciorap sunt vădit neadecvate 
pentru o încălcare atît de gravă cum este tortura, procedurile civile în cauză nu a contribuit la 
identificarea şi pedepsirea colaboratorilor de poliţie responsabili. Curtea reaminteşte şi alte hotărîri 
judiciare naţionale cu privire la despăgubirea victimelor ale violării Articolului 3 din Convenţie, cum 
ar fi hotărîrea din 2004 în cauza Drugalev contra Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului 
Finanţelor (a se vedea Holomiov v. Moldova, no.30649/05, § § 88, 106 şi 107, 7 noiembrie 2006). Cu 
toate acestea, astfel de soluţii, încurajatoare cum par a fi, nu sunt o parte a unei politici coerente a 
instanţelor naţionale, care să ofere remedii reale împotriva încălcărilor Articolului 3 din Convenţie. 
Curtea consideră, prin urmare, că plîngerea în temeiul Articolului 3 din Convenţie nu poate fi declarată 
inadmisibilă pentru neepuizarea căilor de recurs interne şi respectiv obiecţiile Guvernului urmează a fi 
respinse.  



II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Declaraţiile părţilor 

1. Cu privire la pretinsa maltratare 

36. Reclamantul a susţinut că la 21 decembrie 2004 între orele 9.00 şi 17.00 el s-a aflat sub 
controlul poliţiei la poliţie şi pînă la această el era perfect sănătos. După eliberarea sa, el avea leziuni 
pe corp, care au fost confirmate prin raportul medical din 22 decembrie 2004 necontestat de Guvern. 
Proba medicală, care a fost sprijinită prin declaraţiile celor doi martori (taximetristul şi prietenul 
reclamantului), a demonstrat, dincolo de orice dubiu rezonabil, că leziunile au fost cauzate 
reclamantului în timpul detenţiei sale în clădirea Ministerului Afacerilor Interne. Concluziile la care au 
ajuns organele de investigaţii în urma respingerii plîngerii reclamantului, s-au bazat, exclusiv, pe 
declaraţiile poliţiştilor acuzaţi de rele tratamente. Reclamantul, de asemenea, susţine că unul din 
poliţiştii, acuzat de dînsul, a admis implicit existenţa unei practici curente de maltratare a suspecţilor, 
prin menţionarea că acuzaţiile împotriva reclamantului nu au fost atît de grave pentru a determina 
maltratarea ultimului.  

37. Guvernul a contestat declaraţiile reclamantului şi a pledat că ultimul nu a fost supus unei 
maltratări la 21 decembrie 2004. În susţinerea poziţiei sale, Guvernul a parafrazat concluziile 
Procuraturii din ordonanţe de respingere a plîngerii reclamantului. 

2. Cu privire la pretinsa investigaţie necorespunzătoare  

38. Reclamantul a pledat că pentru a declanşa o investigaţie este necesară o plîngere din partea 
victimei numai atunci cînd este vorba despre cazurile de violenţă între indivizi. În conformitate cu 
articolele 276 şi 298 din Codul de Procedură Penală iniţierea unei investigaţii în legătură cu pretinsa 
maltratare din partea poliţiştilor nu este condiţionată de depunerea unei plîngeri prealabile de la 
presupusa victimă a maltratării. În sprijinul celor menţionate, reclamantul a transmis o copie a 
ordinului Procurorului General, adresat subordonaţilor săi, potrivit căruia procurorii au obligaţia de a 
investiga ex officio orice caz cu privire la tortură şi rele tratamente din partea poliţiei. 

39. Reclamantul a fost informat la 22 decembrie 2004 din partea spitalului precum că poliţia a fost 
informată cu privire la pretinsa maltratare. Prin urmare, el nu a depus nici o plîngere şi aştepta să fie 
chemat la poliţie pentru a face declaraţii. 

40. La 3 septembrie 2005, cînd a fost citat de un procuror pentru chestionare în legătură cu 
procesul penal iniţiat împotriva sa, reclamantul s-a plîns cu privire la maltratarea din 21 decembrie 
2004. În pofida acestui fapt, şi în pofida prevederilor Codului de Procedură Penală, nu s-a întreprins 
nici o acţiune.  

41. La data de 14 decembrie 2005, luînd cunoştinţă cu dosarul penal întru acuzarea sa, reclamantul 
a observat că acesta nu conţine nici un fel de informaţie din cea prezentată de la spital la 22 decembrie 
2004, sau din plîngerea sa, înaintată la 3 septembrie 2005, precum şi la 15 decembrie 2005. 

42. Chiar şi după 15 decembrie 2005, Procuratura nu a investigat deloc cazul şi la 15 ianuarie 2006 
a respins plîngerea doar în temeiul declaraţiilor poliţiştilor acuzaţi. Procurorul care a condus cazul, a 
concluzionat că reclamantul a înaintat o plîngere cu privire la maltratare doar pentru a denatura 
procesul penal iniţiat împotriva sa; totuşi, reclamantul nu a recunoscut nimic în timpul audierii din 21 
decembrie 2004 prin urmare nici un denunţ fals nu l-ar fi ajutat în procesul penal întru acuzarea sa. Cu 
atît mai mult, după 21 decembrie 2004 poliţiştii care l-au maltratat nu au fost implicaţi în investigarea 
cauzei întru acuzarea reclamantului. 

43. În timpul investigaţiei pretinselor maltratări ale reclamantului, procurorii au audiat doar doi 
martori şi poliţiştii acuzaţi de maltratare. Procurorii nu au chestionat medicii care au examinat 
reclamantul. Cu atît mai mult, materialele examinării plîngerii cu privire la maltratare nu conţin nimic 
ce ar indica că procurorii au luat în consideraţie concluziile medicilor, potrivit cărora leziunile 
corporale a reclamantului erau conforme cu descrierea evenimentelor de către ultimul. Procurorii, de 
asemenea, au omis să ofere o explicaţie alternativă cu privire la apariţia leziunilor corporale. 

44. Guvernul a pledat că la momentul primirii informaţiei de la spital cu privire la maltratarea 
reclamantului, la 22 decembrie 2004, faptele prejudiciabile se încadrau în categoria infracţiunilor 
(cauzatoare de leziuni uşoare) în cazul cărora urmărirea penală se iniţia doar în rezultatul plîngerii 



depuse de către victimă. Astfel, chiar dacă poliţia a fost informată în legătură cu leziunile 
reclamantului, nu era posibilă iniţierea urmăririi penale pînă cînd nu a fost recepţionată o plîngere de la 
reclamant. 

45. După o investigaţie amănunţită, organele de investigaţii au ajuns la concluzia că plîngerea 
reclamantului avea drept scop să manipuleze cu urmărirea penală întru acuzaţia adusă împotriva 
ultimului. Cu atît mai mult, faptul că reclamantul s-a plîns doar după un an de zile de la evenimentele 
avute loc, a făcut dificilă examinarea din partea autorităţilor a plîngerii sale în modul corespunzător. 
Dacă reclamantul ar fi informat autorităţile imediat, cele din urmă ar fi căutat urme de sînge ale 
reclamantului pe hainele poliţiştilor acuzaţi, sau eventual alte probe. Oricum, acest lucru a fost 
imposibil de realizat din cauza depunerii tardive a plîngerii de reclamant.  

46. Martorii reclamantului nu au văzut maltratările şi au aflat despre ele doar din cele spuse de 
reclamant. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Cu privire la rele tratamente 

47. După cum a susţinut Curtea cu mai multe ocazii, Articolul 3 din Convenţie consacră una dintre 
cele mai fundamentale valori ale societăţilor democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, 
cum ar fi lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice categoric tortura, 
tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Spre deosebire de cea mai mare parte a clauzelor 
fundamentale ale Convenţiei şi a Protocoalelor nr.nr. 1 şi 4, Articolul 3 din Convenţie nu conţine nici o 
prevedere cu privire la excepţii şi nici o derogare de la acesta normă nu este permisă în conformitate cu 
articolul 15 § 2, chiar şi în cazul unei urgenţe de interes public sub un pericol pentru viaţa naţiunii 
(vezi Selmouni v. Franţa [GC], nr. 25803/94, § 95, CEDO 1999-V, şi Assenov şi alţii v. Bulgaria, 28 
octombrie 1998, § 93 Culegere de Hotărîri şi Decizii 1998-VIII).  

48. În cazul în care o persoană a suferit leziuni corporale în timpul detenţiei sau sub controlul 
poliţiei, oricare vătămare corporală va duce la apariţia unei prezumţii puternice că persoana a fost 
maltratată (a se vedea Bursuc v. România, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Este de datoria 
statului să ofere o explicaţie plauzibilă cum au fost cauzate leziunile, în lipsa căreia se pune o 
problemă în sensul art.3 din Convenţie (Selmouni v. Franţa, citată anterior, § 87).  

49. În aprecierea probelor, Curtea, de obicei, aplică standardul probaţiunii "dincolo de orice dubiu 
rezonabil" (a se vedea Irlanda v. Regatul Unit al Marii Britanii, 18 ianuarie 1978, § 161, Seria A, nr. 
25). Cu toate acestea, o astfel de probă derivă din coexistenţa suficient de perseverentă, clară şi 
concordantă a raţionamentelor sau din prezumţii de fapt similare care nu pot fi puse la îndoială. Cînd 
evenimentele în litigiu se află în întregime, sau în mare parte, în cunoştinţă de cauză exclusivă a 
autorităţilor, cum este şi cazul persoanelor care se află în custodie sub controlul acestor autorităţi, se 
nasc prezumţii puternice în ce priveşte leziunile apărute în timpul detenţiei. Fără îndoială, sarcina 
probării urmează să cadă pe seama autorităţilor în sensul de a oferi o explicaţie convingătoare şi 
satisfăcătoare (a se vedea Salman v. Turcia [GC], nr. 21986/93, § 100, CEDO 2000-VII).  

50. Necontestabil este faptul că la 21 decembrie 2004, reclamantul s-a aflat sub controlul poliţiei la 
Ministerul Afacerilor Interne. Curtea notează cu impacienţă că nu a avut loc nici o înregistrare a 
momentului sosirii şi eliberării, precum şi a timpului audierii reclamantului. În raportul medical, din 22 
decembrie 2004, dimineaţa, se concluziona că reclamantul avea leziuni la cap şi pe corp. Este adevărat 
că după ce a fost eliberat de la Ministrul Afacerilor Interne, reclamantul nu a mers direct la spital. 
Totuşi el a avut posibilitatea să indice doi martori, care au confirmat că el avea leziuni pe faţă în seara 
de 21 decembrie 2004, după ce a fost eliberat de la Ministerul Afacerilor Interne. Unul din martori era 
taximetrist şi l-a luat din faţa Ministerului Afacerilor Interne. Procuratura sect.Centru a respins 
declaraţiile taximetristului, considerînd-o dovadă din spusele altora, în particular reclamantul a fost 
acela care i-a spus că a fost bătut de către poliţişti. Totuşi, din declaraţiile taximetristului reiese, 
evident, că el personal a văzut leziuni pe faţa reclamantului, precum şi hainele murdare ale acestuia. 
Cu atît mai mult, este indiscutabil între părţi că reclamantul a fost văzut imediat de către taximetrist 
după ce a fost eliberat din clădirea Ministerului Afacerilor Interne. 

51. Prin prisma consideraţiilor sus-menţionate, întrucît nu s-a constatat că reclamantul a avut 
vătămări corporale înainte de a intra în clădirea Ministerului Afacerilor Interne, Curtea concluzionează 



că reclamantului au fost cauzate leziuni în perioada aflării sale în Ministerul Afacerilor Interne, la 21 
decembrie 2004. 

52. Întrucît Guvernul nu oferă nici o explicaţie cu privire la apariţia leziunilor sus-indicate şi luînd 
în consideraţie prezumţia puternică care apare în asemenea cazuri (vezi mai sus paragraful 48), Curtea 
concluzionează că Guvernul nu a oferit o explicaţie plauzibilă atunci cînd a susţinut că leziunile 
reclamantului au fost provocate în alte circumstanţe decît rele tratamente în custodia poliţiei. Prin 
urmare, a avut loc o violare a Articolului 3 din Convenţie, întrucît reclamantul a fost subiectul relelor 
tratamente. 

2. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată 

53. Alăturat principiului de bază enunţat mai sus în paragraful 34, Curtea reiterează precum că 
investigaţia alegaţilor serioase cu privire la maltratare urmează a fi minuţioasă. Acesta înseamnă că 
autorităţile, mereu, urmează să întreprindă măsuri pentru a constata ce s-a întîmplat în fapt şi nu ar 
trebui să se bazeze pe concluzii pripite şi nefondate în adoptarea deciziilor sale sau în vederea încetării 
investigaţiilor (a se vedea hotărîrea Assenov şi alţii, citată anterior, § 103 şi următoarele). Autorităţile 
trebuie să efectueze toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a obţine dovezi cu privire la 
evenimente, inclusiv, inter alia, declaraţiile martorilor oculari şi constatări medico-legale (a se vedea 
Tanrıkulu v. Turcia [MC], nr. 23763/94, § 104, CEDO 1999-IV, şi Gul şi v. Turcia, nr. 22676/93, § 
89, 14 decembrie 2000). Orice deficienţă a investigaţiei care subminează capacitatea de a stabili sursa 
leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile, riscă să nu corespundă acestui standard. 

54. Curtea a constatat numeroase deficienţe grave în cadrul investigaţiei efectuate de către 
autorităţile naţionale. În ce priveşte convingerea Guvernului în faptul că reclamantul a aşteptat aproape 
un an pînă a depune personal o plîngere cu privire la maltratarea sa, Curtea a constatat că reclamantul a 
solicitat asistenţă medicală după ce a fost eliberat. Medicul care l-a examinat a notificat poliţiei despre 
vătămările corporale şi alegaţiile reclamantului precum că leziunile au fost cauzate de poliţişti. În 
asemenea cazuri, autorităţilor l-ea revenit obligaţia să investigheze faptele invocate în notificarea de la 
spital. Cu toate acestea, la notificare nu s-a dat nici un răspuns. De asemenea, Procuratura nu a 
întreprins nimic, chiar şi atunci cînd plîngerea a fost înaintată de reclamant personal, la 3 septembrie 
2005. După 15 decembrie 2005, cînd în cele din urmă, s-a iniţiat o investigaţie, procurorii nu cercetat 
faptul de ce cei doi poliţişti acuzaţi au omis să facă vreo înregistrare cu privire la audierea 
reclamantului din 21 decembrie 2004. La 15 ianuarie 2006 Procuratura a respins plîngerea 
reclamantului, fără a chestiona martori şi cel puţin pe reclamant însuşi. S-a concluzionat că scopul 
reclamantului era împiedicarea mersului urmăririi penale iniţiate întru acuzarea lui, concluzie care 
predominat în continuu pînă la finalizarea investigaţiei. Este notabil faptul că, ajungînd la o astfel de 
concluzie, Procuratura nu a făcut nici o analiză pentru a observa dacă reclamantul a avut vre-un stimul 
pentru a depune declaraţii false împotriva celor doi poliţişti sau dacă reclamantul putea beneficia 
cumva de astfel de acuzaţii, în circumstanţele în care la 21 decembrie nu s-a obţinut nici o 
autodenunţare, iar după ziua respectivă poliţiştii acuzaţi nu au mai participat în proces.  

55. Este adevărat că după anularea ordonanţei Procuraturii din 15 ianuarie 2006 cu privire la 
respingerea plîngerii reclamantului, martorii au fost audiaţi. Totuşi, Procuratura a respins declaraţiile 
martorilor din considerentul că erau mărturisiri din spusele altora şi informaţia despre maltratare, 
taximetristul şi prietenul reclamantului, au obţinut-o din expunerea evenimentelor din partea 
reclamantului. Totuşi, examinînd declaraţiile martorilor, Curtea a constatat că ei au afirmat că au văzut 
semne de violenţe pe faţă. Aceste declaraţii, foarte importante, au fost ignorate de către procurori şi 
calificate ca informaţii irelevante. 

56. Prin prisma deficienţelor grave la care s-a făcut referire mai sus, Curtea consideră că 
autorităţile naţionale nu au încercat într-un mod serios să investigheze plîngerile reclamantului cu 
privire la maltratare. Prin urmare, şi în acest sens a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenţie. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
57. Reclamantul a susţinut că în rezultatul investigaţiei penale ineficiente în legătură cu alegaţiile 

sale cu privire la maltratare el nu a dispus de remedii efective pentru a solicita despăgubiri pentru rele 
tratamente la care a fost supus. 



58. Guvernul şi-a exprimat dezacordul şi a invocat cauza Ciorap ca exemplu al căilor naţionale de 
recurs disponibile. 

59. Curtea constată că Guvernul nu a reuşit să prezinte dovezi în ceea ce priveşte existenţa unor 
remedii naţionale efective (a se vedea mai sus paragrafele 32-35). În orice caz, avînd în vedere 
caracterul inadecvat al investigaţiei în legătură cu sesizarea penală a reclamantului împotriva 
poliţiştilor care l-au maltratat, o acţiune civilă bazată pe aceleaşi fapte şi pretenţii, nu ar fi avut nici un 
succes. Prin urmare, Curtea consideră că nu a fost demonstrat faptul că au existat remedii efective 
pentru reclamant întru a pretinde despăgubiri în legătură cu maltratarea cauzată de către poliţişti. 
Respectiv, a avut loc o violare a Articolului 13 din Convenţie, luat în conexitate cu Articolul 3 din 
Convenţie.  

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul material 

61. Reclamantul a solicitat 200 EUR pentru prejudiciul material, suma reprezintînd cheltuielile sale 
la tratamentul leziunilor cauzate la 21 decembrie 2004. 

62. Guvernul a menţionat că reclamantul nu are dreptul la nici un fel de despăgubiri, deoarece nu a 
fost maltratat. 

63. Curtea consideră că există o legătură cauzală între încălcarea constatată şi prejudiciul material 
pretins; respectiv Curtea acordă în întregime suma pretinsă cu titlu de prejudiciu material. 

B. Prejudiciul moral 

64. Reclamantul a pretins 150 000 EUR cu titlu de prejudiciul moral, susţinînd că el a suferit dureri 
fizice grave în rezultatul maltratării, fiind necesar mai mult de 21 de zile de tratament. De asemenea, el 
a suportat suferinţe morale şi emoţionale serioase urmare a tratamentului la care a fost supus şi ca 
rezultat al pierderii totale a auzului la urechea dreaptă. Potrivit legislaţiei naţionale o astfel de 
invaliditate constituie o pierdere a capacităţii de muncă cu 25%. Invaliditatea reclamantului a constituit 
un impediment serios în vederea practicării activităţii sale şi i-a creat dificultăţi privind căutarea unui 
nou loc de muncă. Reclamantul şi ceilalţi membri ai familiei, aflaţi la îngrijirea sa, prin urmare, au 
rămas într-o situaţie materială foarte dificilă. El a fost obligat să accepte o muncă mai puţin calificată, 
pentru a-şi putea întreţine familia. 

65. Guvernul şi-a exprimat dezacordul şi a pledat întrucît autorităţile naţionale nu au constatat că 
reclamantul a fost maltratat de către poliţişti, nu este în drept să pretindă nici o despăgubire. Alternativ, 
Guvernul a menţionat că suma pretinsă este excesivă prin prisma jurisprudenţei Curţii în cazurile 
similare. 

66. Avînd în vedere încălcările constatate mai sus şi gravitatea lor, Curtea consideră că suma 
pentru prejudiciul moral este justificată în acest caz. Evaluînd echitabil şi luînd în consideraţie 
invaliditatea permanentă cauzată reclamantului prin rele tratamente, Curtea acordă 25 000 EUR.  

C. Costuri şi cheltuieli  

67. Reclamantul, la fel, a pretins 5 287 EUR pentru costuri şi cheltuieli, suportate în faţa Curţii.  
68. Guvernul a contestat această sumă şi a susţinut că este excesivă şi nefondată. 
69. Curtea acordă 3 500 EUR pentru costuri şi cheltuieli. 
… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
1. Declară plîngerea admisibilă; 
2. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 3 din Convenţie în ce priveşte rele tratamente ale 

reclamantului din partea poliţiştilor, la 21 decembrie 2004;  
3. Hotărăşte că a avut loc încălcare a Articolului 3 din Convenţie în ce priveşte omisiunea 

efectuării unei investigaţii eficiente a plîngerilor reclamantului cu privire la rele tratamente în timpul 
detenţiei.  



4. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 13 din Convenţie în ce priveşte lipsa remediilor 
efective în raport cu plîngerile adresate vizînd rele tratamente. 

5. Hotărăşte 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă, potrivit articolului 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, convertite 
în valuta naţională a statului reclamat, la rata de schimb valutară aplicabilă la data achitării;  

(i) 200 EUR (două sute euro) în legătură cu prejudiciul material; 
(ii) 25 000 EUR (douăzeci şi cinci mii euro) în legătură cu prejudiciul moral; 
(iii) 3 500 EUR (trei mii cinci sute de euro) pentru costuri şi cheltuieli; 
(iv) orice taxă exigibilă în legătură cu sumele sus-menţionate; 
… 



Buzilov v. Moldova  
Cererea nr. 28653/05, 23 Iunie 2009 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 28653/05) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Petru Buzilov 
(„reclamantul”), la 6 iulie 2005. 

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că a fost supus unei brutalităţi severe din partea poliţiei şi că 

autorităţile nu au efectuat o investigaţie adecvată a incidentului, contrar articolului 3 din Convenţie. De 
asemenea, el s-a plîns, în temeiul articolului 6 § 1 din Convenţie, de durata excesivă a procesului penal 
intentat împotriva sa. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în anul 1961 şi locuieşte în Cahul. 
6. Reclamantul a fost reţinut la 30 mai 2002 (31 mai 2002, potrivit Guvernului) în Chişinău de 

către Direcţia generală urmărire penală a Ministerului Afacerilor Interne, fiind bănuit de banditism. El 
pretinde că i-a fost acoperit capul, el a fost împins într-o maşină şi dus la un comisariat de poliţie. 

7. Potrivit reclamantului, el a fost bătut cu cruzime de colaboratorii de poliţie la Comisariatul de 
poliţie Hînceşti. El a susţinut că un colaborator de poliţie în civil a ordonat altor cinci poliţişti să-i pună 
o mască antigaz pe cap; că i s-au pus cătuşele şi că picioarele i-au fost legate de mîini la spate; că el a 
fost culcat cu capul în jos pe abdomen; şi că două cabluri electrice de metal i-au fost prinse de urechi. 
El pretinde că a fost electrocutat în timp ce peste el era turnată apă rece. Din cauza durerii acute el, şi-a 
muşcat limba. În acelaşi timp, un alt poliţist îi oprea accesul aerului în masca antigaz şi mişca cablurile 
de la urechi la degetele de la picioare. Potrivit reclamantului, el a fost supus acestor maltratări în 
fiecare noapte între 30 mai şi 3 iunie 2002. În timpul zilei, el era adus la Comisariatul de poliţie 
Comrat. 

8. La 3 iunie 2002, Judecătoria sectorului Comrat a emis un mandat de arest pe numele 
reclamantului pentru o perioadă de treizeci de zile. Reclamantul a fost plasat în izolatorul de detenţie 
provizorie al Comisariatului de poliţie Comrat. Din dosar nu este clar dacă el a contestat încheierea 
judecătorească din 3 iunie 2002. 

9. Ca urmare a unei plîngeri a avocatului său, un anchetator penal de la Comisariatului de poliţie 
Comrat a dispus examinarea reclamantului de către un medic legist. Un raport de examinare medicală 
din 4 iunie 2002 menţiona, inter alia, următoarele: 

„[Potrivit reclamantului] La 30 mai 2002 el a fost dus la Comisariatul de poliţie Hînceşti. Mîinile şi picioarele 
i-au fost legate împreună şi el a fost bătut cu un baston şi cu bare metalice. Cabluri electrice erau prinse de 
degetele de la picioare şi el a fost electrocutat. Cînd el îşi pierdea cunoştinţa, peste el era turnată apă. După 
aceasta, cablurile au fost prinse de urechile lui şi el a fost electrocutat din nou. Cînd el îşi pierdea cunoştinţa, apa 
era din nou turnată peste el. Pe cap îi era pusă o mască anti-gaz iar accesul aerului era oprit permanent. 
Reclamantul s-a plîns de dureri de cap, greaţă şi durere în locurile vătămate. 

Deasupra sprîncenei drepte – era o zgîrietură de 2.4 x 1.4 cm, ..., în partea dreaptă occipitală a capului – o 
vînătaie gălbuie de 1 x 0.8 cm, pe pleoapa dreaptă de sus – o vînătaie ovală de 3.5 x 0.8 cm, în jurul ochiului stîng 
– o vînătaie gălbuie de 4.5 x 2.1 cm, ...vînătăi de culoare deschis violetă de forme neregulate de 2.6 x 2 cm şi 2.7 x 
1.9 cm pe ambii obraji, în partea dreaptă a tîmplei – o vînătaie gălbuie de formă neregulată de 4 x 2 cm, auricule 
(dreaptă şi stîngă) [de la urechi] – galbene, ... pe partea din faţă a umărului drept – o vînătaie galbenă de 10 x 7 
cm, ... multiple vînătăi între 7.3 x 2.4 cm, 1.3 x 1.2 cm şi 4 x 0.9 cm pe ambele părţi ale pieptului, pe abdomen – 
multiple vînătăi gălbui de forme neregulate de mărimea între 1.8 x 1.2 cm şi 6 x 1.7 cm, pe scalp – vînătăi 
neregulate de culoare roşie închisă de mărime 9 x 6 cm, 14 x 2 cm şi 3.7 x 1 cm, multiple vînătăi de mărimi între 
0.2 x 0.4 cm şi 7 x 2.2 cm pe ambele picioare. ... Pe vîrful limbii [reclamantului] – o cicatrice ovală de 1.4 x 0.6 
cm, 0.3 cm adîncime. 



Zgîrieturile şi vînătăile ... au fost cauzate de lovituri cu un obiect contondent şi neascuţit, cicatricea de pe 
vîrful limbii ... putea fi cauzată de dinţi umani, [vătămările] puteau fi cauzate în circumstanţele şi la timpul indicat 
şi sunt calificate ca leziuni corporale uşoare.” 

10. La 26 iunie 2002, un ziar privat a publicat un articol, potrivit căruia poliţia a reţinut o bandă 
organizată de către reclamant. Ziarul a publicat numele lui şi a afirmat că el putea fi condamnat la 
douăzeci şi cinci de ani de închisoare. 

11. La 13 iunie 2003, un ziar de stat a publicat un articol despre un grup de oameni bănuiţi de 
banditism. Totuşi, acesta nu a dezvăluit numele reclamantului, ci doar a folosit sintagma „Petru B.”. 

12. La o dată nespecificată, reclamantul s-a plîns Procuraturii Generale de pretinsa sa maltratare la 
Comisariatul de poliţie Hînceşti. La 18 şi 31 martie 2005, Procuratura sectorului Hînceşti şi, respectiv, 
Procuratura Generală l-au informat pe reclamant că plîngerile sale au fost respinse pe motiv de lipsă a 
„elementelor constitutive” ale infracţiunii. Se pare că, la respingerea plîngerii reclamantului, 
Procuratura s-a bazat pe declaraţiile a doi poliţişti care au declarat că nu l-au bătut pe reclamant şi nu 
au văzut vreun semn de maltratare pe corpul lui la 1 iunie 2002, cînd l-au escortat de la Comisariatul 
de poliţie Hînceşti la un alt comisariat de poliţie. Procurorul a conchis că leziunile depistate pe corpul 
reclamantului nu au fost cauzate de colaboratorii de poliţie de la Comisariatul de poliţie Hînceşti. 

13. În perioada ianuarie - octombrie 2003, cauza penală împotriva reclamantului a fost examinată 
de Curtea de Apel Chişinău. La 7 octombrie 2004, Curtea de Apel Chişinău şi-a declinat competenţa în 
favoarea Curţii de Apel Cahul, care, la rîndul său, la 31 octombrie, şi-a declinat competenţa în 
favoarea Curţii de Apel Comrat. Avînd în vedere acest conflict de competenţă, cauza a fost expediată 
Curţii Supreme de Justiţie, care, la 27 ianuarie 2003, a decis că instanţa competentă să examineze 
cauza este Curtea de Apel Cahul. 

14. Printr-o sentinţă a Curţii de Apel Cahul din 18 iunie 2007, reclamantul a fost găsit vinovat de 
faptele incriminate şi a fost condamnat la zece ani închisoare. Din documentele prezentate de părţi nu 
este clar dacă procedurile s-au încheiat la acea dată. 

… 

ÎN DREPT 
16. Reclamantul a pretins, în temeiul articolului 3 din Convenţie, pretinzînd că a fost maltratat de 

poliţie. De asemenea, el a pretins că autorităţile naţionale nu au investigat în mod corespunzător 
plîngerile lui cu privire la maltratare. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
17. Reclamantul s-a plîns că durata procedurilor penale a fost incompatibilă cu cerinţa „termenului 

rezonabil” prevăzută de articolul 6 § 1 din Convenţie, care prevede următoarele: 
„1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil ... într-un termen rezonabil ... de către o instanţă 

... care va hotărî ... asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa. …” 

I. ADMISIBILITATEA CAUZEI  
… 
22. Curtea consideră capătul de plîngere rămas, formulat în temeiul articolului 3 din Convenţie, 

ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de examinare a 
fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai 
sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
23. Reclamantul a pretins că a fost torturat în timpul detenţiei sale la Comisariatul de poliţie 

Hînceşti şi a susţinut că autorităţile nu au explicat originea celor peste patruzeci de leziuni de pe corpul 
său menţionate în raportul de examinare medicală din 4 iunie 2002. De asemenea, reclamantul s-a 
plîns că procuratura nu a anchetat în mod corespunzător plîngerea sa. 

24. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a fost maltratat în timpul detenţiei sale la Comisariatul 
de poliţie Hînceşti. Acest fapt a fost dovedit prin declaraţiile colaboratorilor de poliţie de la acest 
comisariat de poliţie, care au negat orice acuzaţii de maltratare. Potrivit Guvernului, autorităţile au 
efectuat o investigaţie efectivă pe marginea plîngerii reclamantului privind maltratarea. 



25. După cum a notat Curtea de mai multe ori, articolul 3 consfinţeşte una din valorile 
fundamentale ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum lupta 
împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi 
tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor materiale 
ale Convenţiei şi ale Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită 
excepţii, iar conform articolului 15 § 2 nicio derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă 
este cazul unui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea, Selmouni v. France [GC], nr. 
25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 93, Reports 
of Judgements and Decisions 1998-VIII). 

26. Atunci cînd unei persoane îi sunt cauzate leziuni corporale, în timp ce ea se află în detenţie sau 
sub un alt control al poliţiei, orice astfel de leziune va crea o prezumţie puternică că acea persoană a 
fost supusă maltratării (a se vedea Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Ţine 
de sarcina statului să dea o explicaţie plauzibilă despre circumstanţele în care au fost cauzate leziunile, 
neîndeplinirea căreia ridică o chestiune clară în temeiul articolului 3 din Convenţie (Selmouni, citată 
mai sus, § 87). 

27. În procesul de apreciere a probelor, Curtea aplică, în general, standardul de probaţiune „dincolo 
de un dubiu rezonabil” (a se vedea Ireland v. the United Kingdom, 18 ianuarie 1978, § 161, Seria A 
nr. 25). Totuşi, astfel de probe pot fi deduse şi din coexistenţa unor concluzii suficient de întemeiate, 
clare şi concordate sau a unor similare prezumţii incontestabile ale faptelor. Atunci cînd evenimentele 
într-o cauză sunt în totalitate sau în mare parte cunoscute numai de autorităţi, ca în cazul persoanelor 
aflate în custodia autorităţilor, se vor crea prezumţii puternice ale faptelor în legătură cu leziunile 
corporale apărute în perioada detenţiei. Într-adevăr, sarcina probaţiunii aparţine autorităţilor, care 
trebuie să prezinte explicaţii satisfăcătoare şi convingătoare (a se vedea Salman v. Turkey [GC], nr. 
21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

28. Curtea reiterează că atunci cînd o persoană face afirmaţii credibile că a fost supusă unor 
tratamente contrare articolului 3 din Convenţie de către poliţie sau alţi agenţi ai statului, prevederile 
acestui articol, citite în contextul obligaţiei generale a statului impuse de articolul 1 din Convenţie de a 
„recunoaşte oricărei persoane aflată sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în Convenţie”, 
impun efectuarea unei investigaţii oficiale efective. La fel ca şi o investigaţie efectuată în virtutea 
articolului 2, o astfel de investigaţie ar trebui să permită identificarea şi pedepsirea persoanelor 
responsabile. Altfel, interzicerea generală prin lege a torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane şi 
degradante, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi inefectivă în practică şi ar face posibil, în 
anumite cazuri, pentru agenţii statului, să comită abuzuri împotriva persoanelor aflate sub controlul lor, 
ei beneficiind, astfel, de o imunitate virtuală (a se vedea, printre altele, Labita v. Italy [GC], nr. 
26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

29. Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie deplină. Aceasta înseamnă că 
autorităţile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să 
se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună la baza 
deciziilor lor (a se vedea Assenov and Others, citată mai sus, § 103 et seq.). Ele trebuie să întreprindă 
toţi paşii rezonabili şi disponibili lor pentru a asigura probe cu privire la incident, inclusiv, inter alia, 
declaraţii ale martorilor oculari şi probele medico-legale (a se vedea Tanrikulu v. Turkey [GC], nr. 
23763/94, § 104 et seq., ECHR 1999-IV şi Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 2000). 
Orice omisiune pe parcursul desfăşurării investigaţiei care ar putea submina posibilitatea sa de a stabili 
cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să nu corespundă acestui 
standard.  

30. Pentru a determina dacă o anumită formă de maltratare poate fi calificată drept tortură, trebuie 
să se ia în consideraţie distincţia prevăzută în articolul 3 dintre acest termen şi cel de tratament inuman 
sau degradant. Aşa precum ea a constatat anterior, se pare că intenţia a fost ca Convenţia să 
stigmatizeze printr-o astfel de distincţie tratamentul inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte 
grave şi crude (a se vedea Ireland, citată mai sus, § 167). Faptul că durerea sau suferinţa au fost 
cauzate intenţionat pentru a obţine o recunoaştere a vinovăţiei este un factor care trebuie luat în 
consideraţie atunci cînd se decide dacă maltratarea a constituit tortură (Aksoy v. Turkey, 18 decembrie 
1996, Reports, § 64 şi Salman, citată mai sus, § 114). 



31. Revenind la faptele acestei cauze, Curtea notează că reclamantul a pretins că i-au fost cauzate 
numeroase vătămări în timpul detenţiei sale la Comisariatul de poliţie Hînceşti. Deoarece Guvernul nu 
a prezentat explicaţii privind vătămările reclamantului, Curtea conchide că acestea sunt rezultatul 
maltratării care a avut loc în timpul aflării în detenţie la poliţie. 

32. În continuare, Curtea notează că concluziile raportului de examinare medicală din 4 iunie 2002, 
potrivit căruia urechile reclamantului erau galbene şi el avea o cicatrice adîncă în urma muşcăturii 
vîrfului limbii, corespund afirmaţiilor reclamantului că el a fost electrocutat prin fire prinse de urechile 
sale şi că, ca urmare a durerii acute, el şi-a muşcat involuntar vîrful limbii. Curtea consideră că această 
formă de maltratare este îndeosebi condamnabilă, deoarece presupune intenţia de obţinere a 
informaţiei, pedepsire sau intimidare. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că violenţa asupra 
reclamantului a avut un caracter deosebit de grav, capabilă să-i provoace durere acută şi suferinţe 
crude, şi că aceasta urmează a fi apreciată drept acte de tortură. Prin urmare, a avut loc o violare a 
articolului 3 din Convenţie. 

33. În final, Curtea notează că, după primirea plîngerii reclamantului privind maltratarea, 
procuratura nu a audiat reclamantul sau doctorii care l-au examinat. Procuratura nu a cerut 
reclamantului nici să identifice colaboratorii de poliţie responsabili. De fapt, procuratura nu a luat vreo 
măsură fermă în vederea investigării plîngerii reclamantului, însă a fost dispusă să accepte fără rezerve 
declaraţiile colaboratorilor de poliţie acuzaţi. Prin urmare, Curtea nu poate să conchidă că a avut loc o 
investigaţie efectivă. Din acest motiv, a avut loc şi o violare procedurală a articolului 3 din Convenţie. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu 
35. Reclamantul a pretins 500,000 euro (EUR) în calitate de compensaţie pentru încălcarea 

drepturilor sale garantate de articolele 3 şi 6 ale Convenţiei. El nu a specificat dacă pretenţia lui se 
referă la prejudiciul material sau moral. Potrivit reclamantului, această sumă trebuia să compenseze 
constrîngerea de a-şi recunoaşte vina şi pentru cei cinci ani petrecuţi în detenţie în timpul procesului. 
În privinţa ultimului aspect, el a susţinut că în timpul detenţiei sale el nu a putut să-şi întreţină familia 
sa. 

36. Guvernul a considerat pretenţia reclamantului drept o pretenţie formulată cu titlu de prejudiciu 
moral. El a susţinut că procedurile nu au fost excesiv de îndelungate şi că detenţia reclamantului în 
timpul procesului a fost justificată. Referindu-se la pretenţia privind violarea articolului 3 din 
Convenţie, Guvernul a susţinut că, în lumina jurisprudenţei anterioare a Curţii în cauzele moldoveneşti 
pe marginea articolului 3, suma pretinsă era prea mare. El a mai susţinut că, în unele cauze, Curtea a 
considerat că constatarea unei violări a constituit o satisfacţie echitabilă suficientă. 

37. Avînd în vedere violarea constatată mai sus şi gravitatea acesteia, Curtea consideră că în 
această cauză acordarea unei compensaţii cu titlu de prejudiciu moral este justificată. Făcînd evaluarea 
sa în mod echitabil, Curtea acordă reclamantului EUR 30,000. 

B. Costuri şi cheltuieli 
38. Reclamantul a mai pretins EUR 1,680 cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în faţa Curţii.  
39. Guvernul nu a fost de acord şi a susţinut că suma pretinsă era excesivă. 
40. Curtea acordă EUR 500 cu titlu de costuri şi cheltuieli în ceea ce priveşte costurile angajate faţă 

de dl M. Cebotari. 
… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară admisibilă pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie, iar restul cererii 

inadmisibilă;  
2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte obligaţiile 

materiale şi procedurale ale statului pîrît; 
3. Hotărăşte  



(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care 
hotărîrea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 30,000 (treizeci de 
mii euro) cu titlu de prejudiciu moral, plus orice taxă care poate fi percepută, şi EUR 500 (cinci sute 
euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută de la reclamant, care să fie 
convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii; 

… 



Ciorap v. Moldova 
Cererea nr. 12066/02, 19 Iunie 2007 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 12066/02) contra Republicii Moldova din 05 decembrie 

2001, depusă la Curte în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Tudor Ciorap 
(„reclamantul”) 

… 
1. Reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenţie (condiţii inumane de detenţie şi 

alimentare silită), în temeiul articolului 6 § 1 (accesul la o instanţă în ceea ce priveşte alimentarea sa 
silită), în temeiul articolului 8 (cenzurarea corespondenţei şi dreptul de a se întîlni cu familia sa în 
condiţii de confidenţialitate) şi în temeiul articolului 10 (accesul la regulamentul intern al izolatorului 
de detenţie provizorie).  

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
2. Reclamantul s-a născut în anul 1965 şi locuieşte în Chişinău. 
3. Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 
4. Reclamantul activa în cadrul organizaţiei non-guvernamentale „Amnistia Socială”, specializată 

în acordarea asistenţei juridice persoanelor private de libertate. El pretinde că, în urma activităţii lui, a 
devenit ţinta persecuţiei. În două proceduri, el a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni grave 
de escrocherie. Reclamantul este invalid de gradul doi şi a fost diagnosticat cu „schizofrenie mozaică”.  

1. Condiţiile de detenţie  

8. La 23 octombrie 2000, reclamantul a fost reţinut. La 6 noiembrie 2000, el a fost transferat în 
Izolatorul Anchetei Preliminare al Ministerului Justiţiei (cunoscut, de asemenea, ca Închisoarea nr. 3 
care a fost, ulterior, redenumită Închisoarea nr. 13) din Chişinău. El a petrecut unele perioade de timp 
în Spitalul Penitenciar Pruncul. El a fost condamnat pentru comiterea cîtorva infracţiuni, dar continuă 
să se afle în stare de arest preventiv cu privire la alte acuzaţii.  

9. Potrivit reclamantului, condiţiile de detenţie erau inumane. În special, el s-a referit la 
supraaglomerarea celulelor (care uneori însemna 2-3 deţinuţi pentru fiecare 2 m² de spaţiu), însoţită de 
faptul că deţinuţii cu boli infecţioase, precum tuberculoza, erau ţinuţi împreună cu alţi deţinuţi, în 
special în timpul grevelor foamei; prezenţa insectelor parazitare; lipsa ventilaţiei corespunzătoare şi a 
accesului la lumina naturală; condiţiile sanitare rudimentare, care nu permiteau intimitatea; sunetul 
puternic al radioului, care era pornit continuu între orele 07.00 şi 22.00; precum şi cantitatea şi 
calitatea foarte proaste a hranei servite. Pînă la 27 mai 2005, electricitatea şi apa rece erau disponibile 
doar timp de cîteva ore pe zi. Reclamantul a descris raţia sa alimentară pentru o zi ca fiind formată din 
100 de grame de terci din ovăz, servit de două ori pe zi, şi o supă compusă în mare parte din apă la 
prînz şi 400 de grame de pîine pentru întreaga zi. În susţinerea pretenţiei sale cu privire la 
supraaglomerarea celulei, el a adus ca exemplu transferarea sa la 2 august 2001 în celula nr. 11, pe 
care el a împărţit-o cu alte cinci persoane, deşi acolo erau disponibile doar două laviţe. El a pretins că, 
din cauza insuficienţei paturilor, el a trebuit să doarmă pe podea şi că a avut acces la lumina electrică 
doar şase ore pe zi. Un alt exemplu a fost detenţia sa în celula nr. 17a, în care erau deţinute 10 
persoane într-un spaţiu de 12 m². 

10. Reclamantul a făcut referire la raportul Comitetului pentru prevenirea torturii şi tratamentelor 
sau pedepselor inumane sau degradante („CPT”) pentru anul 2004 (a se vedea paragraful 47 de mai 
jos) şi la raportul Ministerului Justiţiei cu privire la condiţiile de detenţie din Închisoarea nr. 13 (a se 
vedea paragraful 43 de mai jos). 

11. Potrivit reclamantului, el s-a plîns diferitor autorităţi cu privire la condiţiile sale de detenţie. 
Acest lucru a fost contestat de Guvern. Reclamantul a prezentat răspunsuri ale Departamentului 



Instituţiilor Penitenciare şi Departamentului Ordine Publică al Ministerului Afacerilor Interne, care se 
refereau inter alia la condiţiile de detenţie a reclamantului. Suplimentar, el a prezentat copii ale 
plîngerilor sale adresate Guvernului şi administraţiei Închisorii nr. 3, în care el, de asemenea, s-a plîns 
de condiţiile de detenţie. În scrisoarea sa din 29 decembrie 2003, Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare a recunoscut că Închisoarea nr. 3 era „supraaglomerată periodic”, ceea ce ducea la 
creşterea răspîndirii pediculozei şi a bolilor de piele. Prezenţa insectelor parazitare a fost, de asemenea, 
confirmată, deşi nu a fost primită nicio plîngere din partea deţinuţilor cu privire la acest fapt. În 2002-
2003, în închisoare a fost făcută o dezinfecţie majoră. 

12. Într-o scrisoare din 17 februarie 2002 adresată administraţiei închisorii, reclamantul s-a plîns de 
absenţa paturilor în celula nr. 72, unde el era deţinut la acel moment, şi că deţinuţii trebuiau să doarmă 
pe laiţe din lemn. El s-a referit la accesul limitat la lumina naturală şi aer curat datorită jaluzelelor 
metalice, care acopereau fereastra, şi la prezenţa mirosurilor puternice şi a umezelii, precum şi la 
prezenţa insectelor parazitare care nu-i permiteau să doarmă. Într-o scrisoare din 26 mai 2002, 
reclamantul s-a plîns de transferul lui pentru zece zile în celula nr. 7, unde a fost deţinut singur, care 
era foarte umedă şi care i-a cauzat temerea că ar putea să se îmbolnăvească de tuberculoză. În plus, lui 
nu i s-a dat mîncare timp de trei zile, iar în celulă erau rozătoare. Acolo nu era mobilă, cu excepţia 
unui pat, care era ridicat la perete pe parcursul zilei, reclamantul fiind nevoit să stea pe podeaua goală 
din beton. Acolo nu era fereastră, el avînd lumină electrică doar 5-6 ore pe zi, în restul timpului el 
aflîndu-se în întuneric total. El a cerut să fie vizitat de un medic şi să fie transferat într-o altă celulă. Se 
pare că reclamantul nu a primit niciun răspuns la aceste două plîngeri, iar Guvernul nu le-a comentat. 
În „jurnalul său cu privire la greva foamei”, reclamantul a notat transferul său la 2 august 2001 în 
celula nr. 11 şi prezenţa acolo a încă cinci persoane. 

13. Potrivit unei scrisori a Ministerului Justiţiei din 25 noiembrie 2005, reclamantul a fost deţinut 
în celulele nr. 2, 17a, 53, 70a, 84, 89 şi 116, toate avînd 8-12 m². Nu a fost specificat numărul 
persoanelor care puteau fi deţinute în acele celule şi nu au fost date detalii cu privire la numărul 
persoanelor care au fost de fapt deţinute în acele celule împreună cu reclamantul. Singura excepţie a 
fost celula nr. 116, unde reclamantul a fost deţinut în perioada prezentării observaţiilor (13 decembrie 
2005), care măsura 10 m² şi în care era deţinută încă o persoană. Într-o scrisoare din 13 noiembrie 
2005, adresată unei alte persoane deţinută în aceeaşi celulă, nr. 116, Procuratura Generală a declarat că 
„toate persoanele deţinute în acea celulă au pat şi lenjerie de pat”. Înregistrarea video prezentată de 
Guvern arăta două laviţe în celulă, una din ele fiind plasată în partea opusă veceului. Potrivit 
Guvernului, electricitatea şi apa rece erau în permanenţă disponibile şi exista lumină naturală în fiecare 
celulă. Reclamantul avea dreptul la o baie pe săptămînă. Hrana era servită în conformitate cu 
reglementările relevante adoptate de Guvern şi includea carne şi peşte „în funcţie de disponibilitate”. 
Deţinuţii puteau cumpăra mîncare de la magazinul local şi li se permitea să primească colete din afară. 
În plus, reclamantul a fost tratat de multe ori de diferiţi medici ca rezultat al grevelor foamei ţinute de 
el şi automutilării, el beneficiind de condiţii mai bune în spitalul penitenciar.  

2. Alimentarea silită 

(a) Alimentarea silită a reclamantului 

14. Reclamantul a început greva foamei la 1 august 2001 ca rezultat al pretinselor încălcări ale 
drepturilor sale şi celor ale familiei sale. Deoarece niciun procuror nu a venit să discute cu el despre 
pretinsele încălcări timp de două săptămîni, în noaptea de 14 august 2001 el şi-a tăiat venele şi şi-a dat 
foc. El a fost supus tratamentului şi a fost ulterior alimentat silit de mai multe ori. Reclamantul a 
prezentat „jurnalul său cu privire la greva foamei” în care el a notat datele şi modul în care a fost 
alimentat silit, starea sănătăţii sale în perioada în cauză şi transferurile sale în diferite celule. 
Reclamantul a scris că el a cerut să fie alimentat intravenos în locul alimentării cu un tub stomacal. 

15. Ca urmare a plîngerii reclamantului, la 13 septembrie 2001, medicul de serviciu a stabilit 
diagnoza preliminară: „hernie intermusculară inghinală din dreapta?”. La 14 septembrie 2001, un 
chirurg a stabilit diagnoza: „abces de legătură a peretelui anterior?”. A fost prescris un tratament, însă 
reclamantul a refuzat să-l urmeze. El a susţinut că, în urma refuzului său de a urma tratamentul prescris 
la 14 septembrie 2001, el a fost transferat pentru cîteva zile într-o celulă întunecoasă, rece, umedă şi 
nemobilată, unde a fost deţinut singur. 



16. Psihiatrul închisorii, care l-a examinat pe reclamant la cîteva zile după incidentul din 14 august 
2001, a declarat în instanţa de judecată că el a constatat că reclamantul era perfect conştient de 
consecinţele acţiunilor sale, explicîndu-le că aceasta reprezintă unica măsură de protest împotriva 
limitării abuzive a drepturilor sale. Medicul a adăugat că el a fost presat să semneze un document prin 
care reclamantul să fie declarat bolnav mintal, ceea ce el a refuzat să facă. În august-septembrie 2003, 
reclamantul a fost supus tratamentului staţionar după ce el a fost diagnosticat inter alia cu psihopatie 
mozaică.  

17. Într-un răspuns adresat avocatului reclamantului, administraţia închisorii a confirmat că 
reclamantul a început greva foamei la 3 august 2001 şi că în aceeaşi zi el a fost supus unei examinări 
medicale. La 15 august, reclamantul şi-a tăiat venele şi şi-a dat foc, dar a fost imediat supus unui 
tratament medical. La 23 august, un medic a constatat că starea sănătăţii reclamantului era relativ 
satisfăcătoare. La 24 august, un medic a constatat că starea sănătăţii reclamantului se deteriora şi a 
dispus alimentarea lui silită. El a fost alimentat silit de 7 ori, inclusiv la 28 august, 3, 5, 6, 7 şi 10 
septembrie 2001. La 14 septembrie 2001, reclamantul a fost transferat într-un spital penitenciar, iar el a 
sistat greva foamei la 4 octombrie 2001. Alimentarea silită a fost efectuată în temeiul articolului 33 al 
Legii cu privire la arestarea preventivă (a se vedea paragraful 40 de mai jos) şi unei instrucţiuni 
speciale (a se vedea paragraful 41 de mai jos). Această instrucţiune nu a fost publicată, însă se pare că 
reclamantul cunoştea conţinutul acesteia, deoarece el a menţionat-o în „jurnalul său cu privire la greva 
foamei”. Regulamentul închisorii, de asemenea, nu a fost publicat, însă el nu conţinea nicio prevedere 
cu privire la alimentarea silită. La 23 decembrie 2003, o copie a regulamentului a fost, ca excepţie, 
trimisă reclamantului. 

18. Potrivit documentelor prezentate de Guvern, reclamantul a fost escortat la 4 şi 13 septembrie 
2001 în instanţa de judecată. Reclamantul a notat în „jurnalul său cu privire la greva foamei” că el nu a 
fost hrănit la 4 şi 13 septembrie 2001, deoarece la acele date el a fost dus în instanţa de judecată. În 
răspuns la cererea Curţii de a prezenta toate documentele medicale relevante cu privire la alimentarea 
silită a reclamantului, inclusiv rezultatele tuturor testelor medicale făcute, Guvernul a prezentat 
următoarele documente: cîteva tipuri de investigaţii medicale a stării sănătăţii reclamantului, care au 
fost efectuate după 11 septembrie 2001, inclusiv analizele de sînge şi urină, electrocardiograma şi alte 
analize. Potrivit registrului cu privire la vizitele medicului de serviciu, starea sănătăţii reclamantului 
era satisfăcătoare pe parcursul majorităţii perioadei 1-21 august 2001. La 23 august 2001, medicul de 
serviciu a constatat că starea sănătăţii reclamantului era „relativ satisfăcătoare”, însă el a considerat că 
reclamantul nu era în stare să participe la acţiuni de urmărire penală, plîngîndu-se de slăbiciune 
generală şi ameţeli. La 24 august 2001, medicul de serviciu a notat „alimentarea silită a fost 
administrată în conformitate cu instrucţiunea (lapte 800 ml, zahăr 50 g)”. Înscrieri similare au fost 
făcute la 28 august 2001, 3, 5, 6, 7 şi 10 septembrie 2001. La cîteva din aceste date, medicul de 
serviciu a notat că starea sănătăţii reclamantului era „relativ satisfăcătoare”, în timp ce la 5 septembrie 
2001 ea era „satisfăcătoare”. La 5 şi 7 septembrie 2001 nu a fost notată nicio indicaţie cu privire la 
natura şi hrana administrată. 

(b) Procedurile judiciare cu privire la alimentarea silită a reclamantului 

19. În octombrie 2001, reclamantul a depus o plîngere cu privire la alimentarea sa silită, precum şi 
la durerea şi umilinţa care i-au fost cauzate prin acest procedeu. El a descris procedeul în felul următor: 
el era întotdeauna încătuşat, chiar dacă el niciodată nu s-a opus fizic alimentării silite, ci pur şi simplu 
a refuzat să accepte hrana ca o formă de protest. Personalul închisorii îl forţa să deschidă gura prin 
tragerea lui de păr, apucîndu-l de gît şi călcîndu-l pe picioare pînă cînd nu mai putea rezista durerii şi 
deschidea gura. După aceasta, gura lui era fixată într-o poziţie deschisă cu ajutorul unui instrument 
metalic. Limba era trasă din gură cu ajutorul unui cleşte metalic, care, potrivit reclamantului, de fiecare 
dată provoca amorţirea limbii şi sîngerarea ei. Un tub tare era introdus în stomac, prin care se scurgea 
mîncarea lichidă, provocînd, ceva mai tîrziu, o durere acută. După înlăturarea instrumentului metalic 
din gură, el sîngera, limba era amorţită şi el nu putea vorbi. Instrumentele folosite pentru alimentarea 
sa silită nu erau de unică folosinţă şi nu aveau un înveliş moale de protecţie pentru a preveni durerea şi 
infectarea.  

20. Potrivit declaraţiilor martorului C.S., o infirmieră care a fost prezentă în timpul alimentării 
silite a reclamantului, făcute în instanţa de judecată, reclamantul nu întotdeauna a opus rezistenţă 



alimentării silite şi în aceste cazuri nu a fost necesară încătuşarea lui, însă aceasta era o procedură 
obligatorie pe care ea o considera dureroasă, dar necesară pentru a salva vieţi omeneşti. B.A., un 
terapeut care personal l-a alimentat silit pe reclamant, a declarat în instanţă că, uneori, hrana introdusă 
„nu corespundea instrucţiunii”. 

21. V.B., un deţinut din acelaşi izolator, a declarat în instanţa de judecată că el a văzut sînge pe 
reclamant şi pe alţi deţinuţi după ce aceştia au fost alimentaţi silit. Reclamantul a cerut să fie alimentat 
cu lapte sau să-i fie date vitamine prin picurătoarea intravenoasă. De asemenea, el a prezentat copii ale 
deciziilor de a-l plasa singur în celulă pentru perioade de 10 zile pentru grevele foamei la 22 aprilie şi 
15 octombrie 1994, 19 şi 28 iulie, 21 august, 31 octombrie, 24 noiembrie şi 4 decembrie 1995. Ultima 
sancţiune menţiona că reclamantul „a continuat să refuze categoric să accepte hrana”. 

22. La 4 noiembrie 2001, Judecătoria sectorului Centru a refuzat să examineze cererea de chemare 
în judecată a reclamantului, deoarece ea nu a fost depusă cu respectarea procedurii. La 18 februarie 
2002, aceeaşi instanţă a refuzat din nou examinarea cererii reclamantului pe acelaşi temei. La 25 
aprilie 2002, Tribunalul Chişinău a casat această încheiere şi a dispus o nouă examinare a cauzei, 
constatînd că reclamantul, în calitate de deţinut, nu putea să respecte pe deplin formalităţile şi că 
caracterul specific al cererii sale de chemare în judecată justifica examinarea cauzei sale în fond. 

23. La 7 noiembrie 2002, Judecătoria sectorului Centru a respins cererea lui de chemare în judecată 
ca neîntemeiată. Instanţa s-a bazat pe legalitatea alimentării silite şi a calificat refuzul reclamantului de 
a se alimenta drept încălcare a regulilor de detenţie. La 30 aprilie 2003, Tribunalul Chişinău a menţinut 
această hotărîre. 

24. La 19 aprilie 2003, Curtea de Apel a casat hotărîrile anterioare şi a dispus o nouă examinare a 
cauzei. Instanţa a constatat că instanţele ierarhic inferioare nu au stabilit cu certitudine dacă drept 
temei pentru alimentarea silită a reclamantului a fost o necesitate medicală. 

25. La 9 octombrie 2003, articolul 33 al Legii cu privire la arestarea preventivă (care reglementa 
modul de alimentare silită a arestaţilor aflaţi în greva foamei) a fost modificat în sensul interzicerii 
exprese a alimentării silite a arestaţilor. 

26. La 15 februarie 2005, Judecătoria Centru a respins cererea de chemare în judecată a 
reclamantului ca neîntemeiată. Instanţa a decis că legea (aplicabilă la acea dată) care reglementa 
alimentarea silită a deţinuţilor care refuzau să se alimenteze nu contravenea standardelor naţionale sau 
internaţionale privind drepturile omului şi avea drept scop protejarea vieţii acestor deţinuţi. 
Alimentarea silită a reclamantului s-a bazat pe o necesitate medicală, după cum a fost stabilit de 
personalul medical, iar încătuşarea lui şi alte măsuri restrictive erau necesare pentru a-i proteja 
sănătatea şi viaţa. Instanţa a constatat că, din cauza rezistenţei opuse de reclamant în procesul de 
alimentare silită, era necesară aplicarea „faţă de el a măsurilor speciale, inclusiv a cătuşelor” şi că acest 
fapt nu a reprezentat tratament inuman sau degradant. În hotărîrea sa, instanţa nu a făcut referire la 
declaraţiile martorilor C.S., B.A. sau V.B. (a se vedea paragrafele 20 şi 21 de mai sus). 

27. La 26 aprilie 2005, Curtea de Apel Chişinău a menţinut această hotărîre, reiterînd în esenţă 
motivele invocate de Judecătoria Centru. Instanţa a notat că martorii audiaţi de prima instanţă au negat 
faptul torturării reclamantului şi că nu existau alte probe care ar susţine pretenţia acestuia. 

28. Reclamantul a contestat această decizie cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie, bazîndu-se 
inter alia pe probe cu privire la prejudicierea stării sănătăţii sale ca rezultat al alimentării silite, precum 
ar fi un dinte rupt şi o infecţie abdominală. De asemenea, el a invocat incapacitatea sa de a plăti şi a 
menţionat invaliditatea sa de gradul doi. Instanţa a refuzat să examineze recursul acestuia, deoarece 
reclamantul nu a plătit taxa de stat în mărime de 45 lei moldoveneşti (MDL) (echivalentul a 3 euro 
(EUR) în acea perioadă). El a solicitat instanţei scutirea sa de plata taxei de stat din motiv că nu avea 
surse de venit şi nu putea să o plătească. Instanţa a răspuns printr-o scrisoare din 13 iunie 2005, în care 
a explicat că recursul lui: 

„nu corespunde prevederilor articolelor 436, 437 ale Codului de procedură civilă. ... Conform articolului 438 
alin. 2, dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor art. 437 ori s-a depus fără plata taxei de stat, instanţa, 
printr-o adresă semnată de preşedintele sau vicepreşedintele acestui colegiu, o restituie în termen de 5 zile. Din 
aceste motive, instanţa vă restituie cererea de recurs pentru înlăturarea neajunsurilor. ...” 



3. Accesul la o instanţă 

29. Recursul reclamantului în ceea ce priveşte alimentarea sa silită depus la Curtea Supremă de 
Justiţie nu a fost examinat de această instanţă de judecată pe motiv că nu a fost plătită taxa de stat (a se 
vedea paragraful 28 de mai sus).  

30. Reclamantul a obţinut cîştig de cauză în procedurile judecătoreşti în 2003 şi a primit MDL 
1,800. Printr-o hotărîre din 1 iulie 2005, lui i-au fost acordaţi MDL 5,000. Totuşi, această hotărîre a 
fost contestată şi reclamantul nu a primit nimic din suma acordată în 2005. În timp ce se afla în 
detenţie, reclamantul a plătit MDL 1,000 pentru asistenţa unui avocat. De asemenea, el a fost 
compensat de către autorităţile poştale din Franţa şi Regatul Unit (EUR 55) pentru pierderea 
corespondenţei. 

31. În cîteva scrisori adresate autorităţilor naţionale, el a susţinut că taxele de stat şi alte cheltuieli 
au fost plătite de către rudele şi prietenii săi. Printr-o scrisoare din 25 septembrie 2003, el a solicitat 
administraţiei închisorii să ridice compensaţia pe care a primit-o de la autorităţile poştale şi să o 
transfere avocatului său. 

32. Reclamantul a iniţiat proceduri judiciare prin care a cerut instanţei să emită o încheiere prin 
care să oblige Guvernul să-i acorde resurse financiare pentru iniţierea diverselor proceduri judiciare. 
La 18 iunie 2004, Curtea Supremă de Justiţie a respins această cerere pe motiv de nerespectare de către 
acesta a procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului înainte de iniţierea procedurilor judiciare. 

… 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARA DE CONVENŢIE 

1. Dreptul şi practica naţională relevante  

… 
41. În conformitate cu Instrucţiunea cu privire la detenţia în închisori a persoanelor care refuză să 

accepte hrana şi modul de alimentare silită a acestora, aprobată în 1996 de către Ministerul Sănătăţii şi 
la 15 august 1996 de către Ministerul Justiţiei şi coordonată cu Procuratura Generală, refuzul 
„nefondat” de a accepta hrana urma a fi considerat o încălcare a regimului de detenţie. O persoană care 
încălca regimul urma să fie transferată în carceră în decurs de 24 de ore de la data refuzului de a 
accepta hrana. Un medic urma să determine necesitatea de a alimenta silit deţinutul care refuza să 
accepte hrana şi regimul care urma să fie aplicat, în funcţie de starea somatică a organismului şi să 
explice „înainte de fiecare alimentare” pericolele asociate cu refuzul de a se alimenta. Dacă un deţinut 
se opunea alimentării sale silite, el urma a fi încătuşat şi ţinut în poziţia necesară de doi gardieni sau 
alţi reprezentanţi ai închisorii, care trebuiau să fie întotdeauna prezenţi şi urma să fie folosit un cleşte 
pentru deschiderea gurii. Fiecare alimentare silită era înregistrată în fişa medicală a deţinutului, cu 
indicarea datei, a componenţei şi cantităţii hranei. Dacă starea deţinutului se îmbunătăţea, alimentarea 
silită urma a fi încetată, iar motivele urmau să fie indicate în fişa medicală. 

42. La 24 octombrie 2003, Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr. 415-XV privind aprobarea Planului 
naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Planul include un număr de 
obiective pentru anii 2004-2008 cu scopul de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie, inclusiv reducerea 
supraaglomerării, îmbunătăţirea tratamentului medical, antrenarea în muncă şi reintegrarea deţinuţilor, 
precum şi instruirea personalului. Rapoarte regulate urmează să fie întocmite cu privire la 
implementarea Planului. La 31 decembrie 2003, Guvernul a adoptat Hotărîrea cu privire la aprobarea 
Concepţiei reformării sistemului penitenciar şi Planul de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea 
Concepţiei reformării sistemului penitenciar, ambele avînd scopul inter alia de îmbunătăţire a 
condiţiilor de detenţie în penitenciare. Suplimentar, la 21 aprilie 2004, Guvernul a aprobat crearea 
Centrului pentru aprovizionarea tehnico-materială a sistemului penitenciar. 

43. La o dată nespecificată, Ministerul Justiţiei a aprobat „Raportul său cu privire la implementarea 
de către Ministerul Justiţiei a capitolului 14 al Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 
omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 
2003”. La 25 noiembrie 2005, Comisia parlamentară pentru drepturile omului a aprobat un raport cu 
privire la implementarea Planului naţional de acţiuni. Ambele aceste rapoarte au confirmat finanţarea 
insuficientă a sistemului penitenciar, precum şi omisiunea de a implementa pe deplin planul de acţiuni 
în ceea ce priveşte izolatoarele de detenţie provizorie din Republica Moldova, inclusiv Închisoarea nr. 



3 din Chişinău, în special, în ceea ce priveşte acordarea spaţiului, hranei şi lenjeriei de pat suficiente. 
Primul din aceste rapoarte menţiona inter alia că „atît timp cît obiectivele şi acţiunile din [Planul 
Naţional de acţiuni] nu au acoperire financiară necesară ... el va rămîne doar o bună încercare a statului 
de a respecta drepturile omului, descrise în Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 
2003, soarta căreia este neimplementarea sau implementarea parţială”. La 28 decembrie 2005, 
Parlamentul a adoptat Hotărîrea sa nr. 370-XVI „privind rezultatele controlului efectuat de Comisia 
parlamentară specială asupra situaţiei preveniţilor ţinuţi în stare de arest în izolatorul de urmărire 
penală nr. 13 al Departamentului Instituţiilor Penitenciare ale căror dosare se află pe rol în instanţele 
judecătoreşti.” În hotărîre s-a constatat inter alia că „activitatea Ministerului Justiţiei în domeniul 
asigurării condiţiilor de detenţie nu corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare”. 

44. Prevederile relevante ale legislaţiei interne cu privire la recursurile disponibile pentru 
pretenţiile formulate în temeiul articolului 3 din Convenţie au fost rezumate în Ostrovar v. Moldova 
((dec.), nr. 35207/03, 22 martie 2005) şi Boicenco v. Moldova (nr. 41088/05, §§ 68-71, 11 iulie 2006). 

45. Prevederile relevante ale legislaţiei interne cu privire la corespondenţa deţinuţilor, suplimentar 
celor menţionate în paragraful 40 de mai sus, au fost rezumate în Meriakri v. Moldova ((radiere), nr. 
53487/99, §§ 17-24, 1 martie 2005). 

Suplimentar, articolul 301 al noului Cod de procedură penală prevede următoarele: 
„(1) Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează acţiunile de urmărire penală legate de limitarea 

inviolabilităţii persoanei, domiciliului, limitarea secretului corespondenţei, convorbirilor telefonice, 
comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări, precum şi alte acţiuni prevăzute de lege. …” 

2. Rapoartele Comitetului pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante (CPT) 

46. În raportul său cu privire la vizita din 10-21 iunie 2001 în Republica Moldova, CPT a constatat 
(traducere neoficială): 

„61. Delegaţia a atras atenţia asupra chestiunii cu privire la contactele cu lumea din afară a persoanelor 
private de libertate. Un număr considerabil de persoane s-au plîns de interdicţia de a coresponda cu rudele lor şi 
de a primi vizite. Se pare că contactul deţinuţilor cu lumea din afară a fost lăsat la discreţia totală a poliţiştilor 
şi/sau a persoanelor responsabile din instituţiile de detenţie, care dădeau dovadă de o atitudine foarte restrictivă 
în acest sens. 

În ceea ce priveşte persoanele acuzate, CPT-ul acceptă că, în interesul urmăririi penale, unele restricţii 
asupra vizitelor pot fi într-adevăr impuse pentru anumite persoane. Totuşi, aceste restricţii vor fi strict limitate 
la necesităţile specifice ale cauzei şi vor fi aplicate pentru o perioadă pe cît de scurt posibilă. Vizitele primite de 
un deţinut din partea familiei sale şi a prietenilor nu pot în nici o circumstanţă fi interzise pentru perioade 
lungi de timp. Dacă se consideră că există un risc continuu de complicitate, este preferabil de a autoriza vizite 
sub strictă supraveghere; o asemenea abordare va acoperi, de asemenea, corespondenţa cu familia şi prietenii 
apropiaţi.  

… 
În lumina observaţiilor formulate mai sus, CPT recomandă ca autorităţile moldoveneşti să revizuiască 

prevederile legale şi practica existentă în acest domeniu.” 
47. În raportul său cu privire la vizita din 20-30 septembrie 2004 în Republica Moldova, CPT a 

constatat (traducere neoficială):  
50. Delegaţia CPT a primit din nou plîngeri repetate de la persoane acuzate şi condamnate de contravenţii 

administrative din IDP-uri cu privire la refuzul de a li se permite să primească vizite sau să aibă contacte cu 
lumea din afară. 

CPT reiterează (a se vedea paragraful 61 al raportului cu privire la vizita din 2001) că, în ceea ce priveşte 
persoanele acuzate, dacă este necesar, în interesul urmăririi penale, de a institui restricţii asupra vizitelor pentru 
unele din ele, restricţiile vor fi strict limitate la necesităţile specifice ale cauzei şi vor fi aplicate pentru o perioadă 
pe cît de scurt posibilă. Vizitele primite de un deţinut din partea familiei sale şi a prietenilor nu pot în nici o 
circumstanţă fi interzise pentru perioade lungi de timp. Dacă se consideră că există un risc continuu de 
complicitate, este preferabil de a autoriza vizite sub strictă supraveghere. ... 

55. Situaţia în majoritatea penitenciarelor vizitate, impusă de starea economică din ţară, a rămas dificilă şi s-
au regăsit un şir de probleme ce ţin de condiţiile materiale şi regimurile de detenţie care au fost deja identificate 
în timpul vizitelor din 1998 şi 2001. 

La aceasta se adaugă problema supraaglomerării, care rămîne gravă. De fapt, chiar dacă penitenciarele 
vizitate nu funcţionau la capacitatea lor deplină – precum este cazul Închisorii nr. 3 în care numărul deţinuţilor s-
a redus sensibil în comparaţie cu cel din ultima vizită a Comitetului - ele continuă să fie extrem de aglomerate. De 
fapt, norma de spaţiu mai era încă bazată pe un nivel foarte criticabil de 2 m² pentru un deţinut, care, în practică, 
este deseori şi mai mică.  



73. Condiţiile pentru contactul cu lumea din afară lasă mult de dorit. Deşi nu existau restricţii cu privire la 
colete şi scrisori, deţinuţii aveau dreptul doar la vizite scurte cu o durată totală de trei ore pentru fiecare trei luni, 
care în practică, deseori, erau reduse la o oră. Mai mult, vizitele aveau loc în condiţii apăsătoare, într-o cameră 
unde deţinuţii erau separaţi de vizitatori printr-un grilaj gros din metal, cu un gardian care stătea alături în 
permanenţă. 

79. Vizita de observare efectuată în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău nu aduce veşti îmbucurătoare. 
Progresele constatate sunt de fapt minime şi se limitează la nişte reparaţii curente. Reparaţia sistemului de 
ventilare a putut fi efectuată, în primul rînd, datorită susţinerii financiare a societăţii civile (în special, a ONG–
urilor), iar crearea locurilor pentru plimbări zilnice se datorează susţinerii din partea deţinuţilor şi a familiilor 
lor. 

Reparaţia, renovarea şi întreţinerea celulelor sunt puse, în totalitate, în sarcina deţinuţilor şi a familiilor lor, 
care, de asemenea, plătesc pentru materialele necesare. La fel, ei trebuie să-şi aducă cearşafuri şi lenjerie de pat, 
instituţia penitenciară putînd să le acorde doar saltele folosite.  

... Într-un cuvînt, condiţiile în marea majoritate a celulelor din blocurile I - II şi din celulele de tranzit 
continuă a fi foarte rele. … 

În fine, deşi a fost redusă drastic supraaglomerarea, se observă, în continuare, un nivel foarte înalt, chiar 
intolerabil al ratei de ocupare a celulelor.  

83. Cu excepţia Coloniei de reeducare pentru minori din Lipcani, unde eforturile făcute în acest sens trebuie 
subliniate, peste tot, cantitatea şi calitatea hranei deţinuţilor constituie o îngrijorare deosebită. Delegaţia a primit 
numeroase plîngeri cu privire la lipsa cărnii şi a produselor lactate. Constatările delegaţiei, atît cu privire la 
stocurile de hrană, cît şi la meniuri, confirmă credibilitatea acestor plîngeri. De asemenea, constatările ei 
confirmă că în anumite locuri (în Închisoarea nr. 3, ...) hrana servită era respingătoare şi, cu adevărat, 
necomestibilă (spre exemplu, prezenţa insectelor şi a paraziţilor). Acest lucru nu este deloc surprinzător, avînd în 
vedere starea generală a bucătăriilor şi echipamentul modest al acestora. 

Autorităţile moldoveneşti au subliniat întotdeauna dificultăţile financiare în asigurarea alimentării adecvate a 
deţinuţilor. Totuşi, Comitetul insistă că aceasta constituie o cerinţă fundamentală a vieţii, care trebuie asigurată 
de către stat persoanelor aflate în custodia acestuia şi că nimic nu poate să-l exonereze de o astfel de 
responsabilitate. …” 

3. Regulile Penitenciare Europene  

48. Recomandarea Rec(2006)2 a Comitetului de Miniştri statelor membre referitoare la Regulile 
Penitenciare Europene (adoptată de către Comitetul de Miniştri la 11 ianuarie 2006 în cadrul celei de-a 
952-a reuniuni a Viceminiştrilor), în partea sa relevantă, prevede următoarele:  

„Contact cu exteriorul 
24.1 Deţinuţilor li se va permite să comunice, cît de des posibil, prin corespondenţă, telefon sau alte mijloace 

de comunicare cu familiile lor, terţe persoane şi reprezentanţii organismelor exterioare, precum şi să primească 
vizite de la aceste persoane. 

24.2 Orice restricţie sau supraveghere a comunicărilor şi vizitelor, necesară în cadrul urmăririi şi anchetei 
penale, menţinerii ordinii, securităţii şi siguranţei, precum şi prevenirii infracţiunilor penale şi protecţiei 
victimelor - inclusiv în urma unui ordin specific dat de o autoritate judiciară - trebuie, totuşi, să permită un nivel 
minim acceptabil de contact. 

24.3 Legislaţia naţională trebuie să specifice organismele naţionale şi internaţionale, precum şi funcţionarii 
cu care deţinuţii pot comunica fără restricţii. 

24.4 Modalităţile de realizare a vizitelor trebuie să permită deţinuţilor să menţină şi să dezvolte relaţiile cu 
familiile, cît mai normal posibil.  

24.5 Autorităţile penitenciarului vor ajuta deţinuţii să menţină o legătură adecvată cu exteriorul, oferindu-le 
asistenţă socială în acest sens. 

…”  

ÎN DREPT 

1. Plîngeri  

49. Reclamantul s-a plîns de încălcarea dreptului său garantat de articolul 3 din Convenţie. 
Articolul 3 prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
... 

2. Obiectul cauzei 

53. Curtea notează că în dispozitivul deciziei sale din 11 octombrie 2005, prin care această cerere a 
fost declarată parţial inadmisibilă, Curtea a amînat examinarea pretenţiilor reclamantului la care s-a 
făcut referire mai sus şi alte două capete de plîngeri, şi anume, cu privire la echitatea procedurilor de 



revizuire din 2001 şi dreptul de a se prezenta personal în faţa instanţelor judecătoreşti civile. De fapt, 
Curtea a constatat în paragraful 5 al deciziei că acele două capete de plîngere erau inadmisibile. Prin 
urmare, ele nu au fost comunicate Guvernului. Curtea observă că, în pofida dispozitivului deciziei sale 
din 11 octombrie 2005, aceste două capete de plîngeri au fost examinate în acea decizie şi că nu există 
necesitatea de a le examina actualmente.  

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR 
54. Reclamantul a pretins că condiţiile în care a fost deţinut în Închisoarea nr. 3 au constituit 

tratament inuman şi degradant, care contravine articolului 3 din Convenţie (a se vedea paragrafele 9-12 
de mai sus).  

55. Guvernul nu a fost de acord şi s-a bazat pe probe care dovedeau contrariul (a se vedea 
paragraful 13 de mai sus). El a susţinut că reclamantul nu a epuizat căile de recurs interne disponibile 
în ceea ce priveşte pretenţiile formulate în temeiul articolului 3 din Convenţie. În special, el s-a bazat 
pe cauza Drugalev c. Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor (la care s-a făcut 
referire în hotărîrea Boicenco, citată mai sus, § 68). 

56. Curtea reaminteşte că o persoană nu este chemată să încerce mai mult decît una din căile de 
recurs, atunci cînd mai multe căi sunt disponibile (a se vedea, spre exemplu, Airey v. Ireland, hotărîre 
din 9 octombrie 1979, Seria A nr. 32, p. 12, § 23). 

57. În ceea ce priveşte intentarea unei acţiuni civile pentru a cere încetarea imediată a unei pretinse 
violări, Curtea a constatat deja că cauza Drugalev, invocată de Guvern, nu a constituit o probă 
suficientă pentru a demonstra că un astfel de recurs era efectiv (Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, 
§ 106, 7 noiembrie 2006). Plîngerea reclamantului cu privire la alimentarea sa silită depusă în 
instanţele de judecată, în care el s-a referit în mod expres la articolul 3 din Convenţie, a fost examinată 
timp de aproape patru ani (a se vedea paragrafele 19-28 de mai sus), ceea ce confirmă încă o dată lipsa 
vreunui impact la timp a acţiunilor civile în încercarea de a obţine încetarea imediată a unei pretinse 
violări a articolului 3 din Convenţie. 

58. Mai mult, reclamantul s-a plîns în mod expres de condiţiile sale de detenţie Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare şi administraţiei izolatorului de anchetă (a se vedea paragraful 11 de mai sus). 
Guvernul nu a susţinut că acestea nu au constituit recursuri efective şi că nu ar fi trebuit epuizate de 
reclamant. 

În astfel de circumstanţe, această pretenţie nu poate fi respinsă pentru neepuizarea căilor de recurs 
interne disponibile. 

59. Curtea consideră că pretenţiile reclamantului formulate în temeiul articolelor 3, 6, 8 şi 10 ale 
Convenţiei ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde 
de examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. 
Prin urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de 
examinare a fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se 
vedea mai sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSELE ÎNCĂLCĂRI ALE ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Condiţiile de detenţie 
60. Reclamantul s-a plîns că condiţiile sale de detenţie în Închisoarea nr. 3 au constituit tratament 

inuman şi degradant contrar articolului 3 din Convenţie (a se vedea paragrafele 9-12 de mai sus).  
61. Guvernul a considerat că reclamantul a fost deţinut în condiţii acceptabile (a se vedea 

paragraful 13 de mai sus). Orice suferinţă pe care el ar fi putut s-o suporte nu a depăşit nivelul cauzat 
în mod normal de detenţie. 

62. Curtea reaminteşte că articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una din cele mai fundamentale 
valori ale unei societăţi democratice. Acesta interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau 
pedepsele inumane ori degradante, indiferent de circumstanţe şi de comportamentul victimei (a se 
vedea, spre exemplu, Labita v. Italy [GC], nr. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). De asemenea, ea a 
constatat că distincţia dintre „tortură” şi „tratament inuman ori degradant” a avut scopul să 
stigmatizeze printr-o astfel de distincţie tratamentul inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte 
grave şi crude (Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, § 167).  



Curtea se referă la alte principii stabilite în jurisprudenţa sa în ceea ce priveşte condiţiile de 
detenţie (a se vedea Şarban, citată mai sus, §§ 75-77, 4 octombrie 2005) şi alimentarea silită (a se 
vedea Nevmerzhitsky v. Ukraine, nr. 54825/00, §§ 79-81, ECHR 2005-II (extrase)). 

63. Maltratarea trebuie să atingă un nivel minim de severitate pentru a cădea sub incidenţa 
articolului 3. Evaluarea acestui nivel minim este, prin natura lucrurilor, relativă; el depinde de toate 
circumstanţele cauzei, precum ar fi durata maltratării, urmările sale fizice şi psihice şi, în unele cazuri, 
de sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea, spre exemplu, Ireland v. the United Kingdom, 
citată mai sus, § 162). 

64. Statul trebuie să asigure ca persoana să fie deţinută în condiţii care sunt compatibile cu 
respectarea demnităţii sale umane, ca modul şi metoda de executare a pedepsei să nu cauzeze 
persoanei suferinţe sau dureri de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă inerent detenţiei 
şi ca, avînd în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integritatea persoanei să fie în mod adecvat 
asigurate, printre altele, prin acordarea asistenţei medicale necesare (a se vedea, Kudla v. Poland 
[GC], nr. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI). Atunci cînd sunt evaluate condiţiile de detenţie, trebuie 
luate în consideraţie efectele cumulative ale acestor condiţii, precum şi durata detenţiei (a se vedea 
Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03, § 80, 13 septembrie 2005). 

65. În această cauză părţile nu au fost de acord în ceea ce priveşte numărul persoanelor deţinute în 
celulă împreună cu reclamantul, volumul spaţiului personal disponibil reclamantului şi chiar numerele 
celulelor în care el a fost deţinut. Curtea notează că părţile au fost de acord că reclamantul a fost 
deţinut în celula nr. 17a (a se vedea paragrafele 9 şi 13 de mai sus). Potrivit reclamantului, el a fost 
deţinut acolo împreună cu alte zece persoane. Acest lucru nu a fost contestat de Guvern, care a notat 
doar că această celulă măsura 12 m2, însă nu a oferit niciun detaliu cu privire la numărul persoanelor 
deţinute în ea. Curtea conchide că fiecare deţinut din acea celulă dispunea de puţin mai mult de 1 m2 de 
spaţiu, ceea ce este evident sub minimumul acceptabil. 

66. Deşi Guvernul a contestat că reclamantul a fost deţinut în celula nr. 11, Curtea notează că unele 
din scrisorile adresate lui au fost transmise reclamantului de către administraţia închisorii în celula nr. 
11 (a se vedea paragraful 33 de mai sus). De asemenea, reclamantul a notat transferul său în celula nr. 
11 în „jurnalul său cu privire la greva foamei” (a se vedea paragraful 12 de mai sus). Curtea constată 
că materialele din dosar oferă indicii suficiente că reclamantul a fost deţinut în celula nr. 11. Guvernul 
nu a dat niciun detaliu cu privire la suprafaţa acelei celule sau numărul persoanelor care puteau fi 
deţinute în ea. Prin urmare, Curtea va prezuma că versiunea reclamantului este corectă şi că în celula 
nr. 11, la 2 august 2001, cînd el a fost transferat acolo după ce a început greva foamei, erau mai mulţi 
deţinuţi decît paturi.  

67. Curtea notează că constatările de mai sus corespund celor făcute de CPT în raportul său cu 
privire la vizita sa în Republica Moldova în 2004: în pofida unei reduceri drastice a numărului 
deţinuţilor din Închisoarea nr. 3, fiecare deţinut avea în continuare mai puţin de 2 m2 de spaţiu (a se 
vedea paragraful 47 de mai sus). În continuare, ea notează că şi autorităţile naţionale au recunoscut că 
închisoarea era periodic supraaglomerată (a se vedea paragraful 11 de mai sus). Curtea pune la îndoială 
că reclamantul putea avea 5 m2 de spaţiu, aşa precum a sugerat Guvernul, în timpul perioadei de 5 ani 
în care a fost deţinut, pe cînd ceilalţi deţinuţi aveau mai puţin de jumătate din acel spaţiu. Ea notează 
că chiar şi înregistrarea video prezentată de Guvern arată o capacitate de patru locuri în celula în care 
reclamantul era deţinut la momentul filmării (a se vedea paragraful 13 de mai sus). Curtea a constatat 
deja că supraaglomerarea ridică în sine o chestiune în temeiul articolului 3 din Convenţie (a se vedea 
Kalashnikov v. Russia, nr. 47095/99, § 97, ECHR 2002-VI şi Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03, § 
84, 13 septembrie 2005), în special cînd ea durează perioade lungi de timp, aşa cum a fost în cazul 
reclamantului, care a fost deţinut preventiv mai mult de 5 ani în Închisoarea nr. 3.  

68. De asemenea, Curtea notează că Departamentul Instituţiilor Penitenciare a confirmat în 
scrisoarea sa din 29 decembrie 2003 prezenţa insectelor parazitare în Închisoarea nr. 3 (a se vedea 
paragraful 11 de mai sus). Guvernul nu a comentat acest lucru şi nici plîngerea reclamantului făcută în 
scrisorile sale din 17 februarie şi 26 mai 2002 cu privire la prezenţa murdăriei, lipsa paturilor, prezenţa 
rozătoarelor şi lipsa accesului la lumina zilei sau la electricitate timp de mai mult de 18 ore pe zi, în 
timpul detenţiei solitare a reclamantului, care a durat 10 zile (a se vedea paragraful 12 de mai sus). 
Declaraţia generală că celulele aveau geamuri şi ventilaţie nu este suficientă pentru a combate 
învinuirile concrete menţionate mai sus.  



69. Plîngerea reclamantului cu privire la cantitatea şi calitatea hranei servite corespunde 
constatărilor autorităţilor naţionale şi ale CPT (a se vedea paragrafele 43 şi 47 de mai sus). În hotărîrea 
Ostrovar v. Moldova (citată mai sus, § 88), Curtea a făcut o constatare similară în ceea ce priveşte un 
reclamant deţinut în aceeaşi închisoare parţial în timpul aceleiaşi perioade ca şi reclamantul în această 
cauză. Deşi ia în calcul înregistrarea video şi alte probe cu privire la îmbunătăţiri ale condiţiilor de 
detenţiei la ziua de astăzi, care sunt încurajatoare, Curtea observă că pretenţia se referă la perioada 
2001 şi ulterior.  

70. În lumina celor de mai sus, Curtea nu consideră necesar de a examina celelalte acuzaţii aduse 
de reclamant, deoarece ea constată că condiţiile sale de detenţie au fost inumane, în special ca rezultat 
al supraaglomerării extreme, condiţiilor anti-sanitare şi a cantităţii şi calităţii joase a hranei, precum şi 
perioadei lungi în care reclamantul a fost deţinut în astfel de condiţii.  

71. Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte condiţiile de 
detenţie a reclamantului. 

B. Alimentarea silită 

1. Argumentele părţilor 

72. Reclamantul s-a plîns că el a fost alimentat silit în absenţa unei necesităţi medicale pentru acest 
lucru şi despre modul în care a fost efectuată alimentarea silită. El a declarat că alimentarea silită a 
avut un caracter punitiv şi că a avut scopul principal de a-l obliga să înceteze greva foamei prin 
supunerea lui la dureri grave şi tratament degradant (a se vedea paragrafele 14-18 de mai sus). Mai 
mult, modul în care ea a avut loc i-au cauzat dureri şi umilinţă care nu au fost necesare şi nu a oferit 
suficientă protecţie pentru sănătatea sa. Ca rezultat, lui i-a fost rupt un dinte şi a fost contaminat cu o 
infecţie abdominală. 

73. Guvernul nu a fost de acord. Potrivit lui, alimentarea silită a reclamantului a fost bazată pe o 
necesitate medicală în mod clar stabilită, a fost dispusă şi efectuată de personal medical calificat şi a 
fost permisă de lege. Refuzul reclamantului de a mînca timp de 24 de zile a expus viaţa sa unui risc 
real şi ţinea de obligaţia medicilor de a-l proteja. Potrivit Guvernului, viaţa unei persoane sănătoase 
este în pericol după 30 de zile de înfometare, în timp ce persoanele mai vulnerabile, precum este 
reclamantul, ar fi expuse unui risc într-o perioadă mult mai scurtă. 

74. În ceea ce priveşte modul de alimentare silită a reclamantului, în special folosirea cătuşelor şi a 
altui echipament, Guvernul a notat că acestea au fost strict necesare datorită rezistenţei opuse de 
reclamant şi au fost aplicate cu respectarea legislaţiei în vigoare în perioada relevantă şi a diferitor 
recomandări ale organizaţiilor internaţionale. Mai mult, comportamentul suicidal al reclamantului şi 
faptul că el a fost diagnosticat cu „schizofrenie mozaică” (a se vedea paragraful 7 de mai sus), au 
constituit factori suplimentari care au făcut restrîngerile necesare. In fine infecţia abdominală a 
reclamantului nu a avut nicio legătură cu alimentarea silită. 

75. Reclamantul s-a bazat pe declaraţia făcută în instanţa de judecată de către psihiatrul închisorii, 
care l-a examinat la puţin timp după incidentul din 14 august 2001 (a se vedea paragraful 16 de mai 
sus) şi care a constatat că el era în deplinătatea facultăţii mintale.  

2. Aprecierea Curţii 

76. Curtea notează că în jurisprudenţa sa anterioară Comisia a constatat că „alimentarea silită a 
unei persoane implică elemente degradante care, în anumite circumstanţe, pot fi considerate interzise 
de articolul 3 din Convenţie. Totuşi, atunci cînd ... o persoană deţinută continuă greva foamei, acest 
lucru ar putea inevitabil duce la un conflict dintre dreptul unei persoane la integritatea fizică şi 
obligaţia pozitivă a Înaltei Părţi Contractante în temeiul articolului 2 din Convenţie – un conflict care 
nu este soluţionat de însăşi Convenţia” (a se vedea X v. Germany (1984) 7 EHRR 152). 

77. Curtea reiterează că o măsură, care constituie o necesitate terapeutică din punct de vedere al 
principiilor generale ale medicinii, nu poate, în principiu fi considerată ca inumană şi degradantă (a se 
vedea Jalloh v. Germany [GC], nr. 54810/00, § 69, ECHR 2006-...). Acelaşi lucru poate fi spus despre 
alimentarea silită care are scopul de a salva viaţa unui deţinut care, în mod conştient, refuză să accepte 
hrana. Totuşi, instituţiile Convenţiei trebuie să se convingă că necesitatea medicală a fost în mod 
convingător dovedită că există (a se vedea Herczegfalvy v. Austria, hotărîre din 24 septembrie 1992, 



Seria A nr. 244, p. 26, § 83). Mai mult, Curtea trebuie să stabilească cu certitudine dacă garanţiile 
procedurale pentru decizia de a alimenta silit au fost respectate. Mai mult, modul în care reclamantul 
este supus alimentării silite în timpul grevei foamei nu trebuie să depăşească nivelul minim de 
severitate prevăzut de jurisprudenţa Curţii în temeiul articolului 3 din Convenţie (Nevmerzhitsky, citată 
mai sus, § 94). 

(a) Existenţa unei necesităţi medicale de a alimenta silit reclamantul 

78. Curtea notează că reclamantul a declarat greva foamei de mai multe ori, inclusiv în a doua 
parte a anului 1995, cînd el s-a aflat în greva foamei cel puţin o dată pe lună (a se vedea paragraful 21 
de mai sus). Nu a fost susţinut faptul că în timpul grevelor foamei anterioare el a fost alimentat silit 
vreodată şi nici că viaţa şi sănătatea sa au fost în pericol. Mai mult, cele două perioade de izolare de 10 
zile aplicate lui la 24 noiembrie şi 4 decembrie 1995 (cînd el, de asemenea, a fost deţinut în 
Închisoarea nr. 3), reflectă poziţia administraţiei că viaţa reclamantului nu numai că nu a fost în pericol 
ca rezultat al grevei sale a foamei, dar şi că el a trebuit deţinut, ca sancţiune, în condiţii mai aspre decît 
cele normale pentru o perioadă totală de 20 de zile (a se vedea paragraful 21 de mai sus). 

79. Sancţiunile aplicate reclamantului în 1994-1995 confirmă că grevele foamei au fost considerate 
de administraţiile închisorilor ca încălcări ale regulamentului şi ca acte de nesupunere faţă de 
administraţia închisorii, care au cerut un răspuns serios, inclusiv detenţia solitară a reclamantului. Se 
pare că instanţele judecătoreşti naţionale au dat, de asemenea, o apreciere similară cauzei 
reclamantului (a se vedea paragraful 23 de mai sus) şi că instrucţiunea în baza căreia reclamantul a fost 
alimentat silit conţine prevederi exprese în acest sens (a se vedea paragraful 41 de mai sus). O astfel de 
atitudine coincide cu pretenţia reclamantului că alimentarea sa silită nu a avut scopul de a-i proteja 
viaţa, ci, mai degrabă, de a-l descuraja să-şi continue protestul. 

80. Curtea consideră straniu că starea reclamantului a fost considerată atît de gravă încît să necesite 
alimentare silită la 3, 5, 6, 7 şi 10 septembrie 2001, deşi, în acelaşi timp, el a fost considerat suficient 
de apt pentru a participa la şedinţele judecătoreşti din 4 şi 13 septembrie 2001 (a se vedea paragraful 
18 de mai sus). De asemenea, ea observă că, în pofida pretinsei sale slăbiciuni ca rezultat al refuzului 
său continuu de a accepta hrană timp de 24 de zile, întrerupte de 7 alimentări silite, şi, în pofida 
infecţiei sale abdominale, starea reclamantului a fost considerată a fi suficient de bună ca lui să-i fie 
permis să continue greva foamei timp de alte 24 de zile fără nicio necesitate aparentă de a-l alimenta 
silit (a se vedea paragraful 17 de mai sus). 

81. Curtea notează constatarea instanţelor judecătoreşti naţionale că au existat suficiente probe ale 
unei necesităţi medicale de a alimenta silit reclamantul pentru a-i salva viaţa (a se vedea paragrafele 26 
şi 27 de mai sus). Totuşi, examinînd materialele prezentate de Guvern la cererea Curţii, Curtea nu vede 
nicio probă cu privire la o testare medicală sau o altă investigaţie în baza căreia medicul de serviciu a 
decis de a începe alimentarea silită (a se vedea paragraful 18 de mai sus). Pe de altă parte, au fost 
efectuate teste detaliate după sfîrşitul alimentării silite. Într-adevăr, singura referinţă care a confirmat 
începutul alimentării silite a fost o notă simplă din 24 august 2001, care a indicat că alimentarea silită a 
avut loc, precum şi tipul şi cantitatea de hrană care au fost administrate. Nu au fost aduse motive 
pentru decizia de a începe procedura de alimentare silită. Mai mult, de fiecare dată sănătatea 
reclamantului a fost apreciată de către medicul de serviciu ca „relativ satisfăcătoare” sau chiar 
„satisfăcătoare” (a se vedea paragraful 18 de mai sus), ceea ce este cu greu compatibil cu o stare care 
ameninţă viaţa şi care necesită alimentarea silită. 

82. În continuare, Curtea observă că, în conformitate cu articolul 33(1) al Legii cu privire la 
arestarea preventivă (a se vedea paragraful 40 de mai sus), precum şi cu instrucţiunea în conformitate 
cu care reclamantul a fost alimentat silit (a se vedea paragraful 41 de mai sus), un medic trebuia să 
aducă motive pentru alimentarea silită. În cauza reclamantului, astfel de motive nu au fost aduse. 
Rezultă că, în cauza reclamantului, această garanţie procedurală fundamentală nu a fost respectată. 

83. Avînd în vedere lipsa probelor medicale că viaţa sau sănătatea reclamantului erau în pericol 
grav, nu se poate spune că autorităţile au acţionat în interesele reclamantului atunci cînd l-au supus 
alimentării silite, ceea ce în sine ridică o chestiune în temeiul articolului 3 din Convenţie (a se vedea 
Nevmerzhitsky, citată mai sus, § 96). Mai mult, în lumina opiniei administraţiilor închisorilor precum 
că greva foamei reprezintă o încălcare a ordinii în penitenciar (a se vedea paragrafele 78 şi 79 de mai 



sus), Curtea constată că există suficiente temeiuri de a accepta pretenţia reclamantului că alimentarea 
sa silită a avut, de fapt, scopul de a-l descuraja să-şi continue protestul. 

(b) Modul de alimentare silită a reclamantului 

84. Mai mult, reclamantul s-a plîns de modul excesiv de dureros al alimentării sale silite, care a 
avut scopul de a-l descuraja să-şi continue protestul său şi care a servit drept avertizare pentru alţii cu 
privire la tratamentul dur la care ei puteau fi supuşi dacă urmau exemplul lui.  

85. Curtea este frapată de modul de alimentare silită în această cauză (a se vedea paragrafele 19-21 
de mai sus), inclusiv faptele necontestate a încătuşării lui obligatorii, deşi nu a opus nicio rezistenţă, 
cauzarea durerii severe pentru a-l forţa să-şi deschidă gura şi tragerea limbii din gură cu un cleşte 
metalic. Curtea va prezuma acea declaraţie ca fiind adevărată, avînd, de asemenea, în vedere declaraţia 
necontestată făcută în instanţa de judecată de V.B. (a se vedea paragraful 21 de mai sus), potrivit 
căreia, după alimentarea silită a reclamantului, el a văzut sînge pe hainele lui. 

86. Suplimentar, mai multe garanţii procedurale prevăzute de legislaţia naţională (a se vedea 
paragrafele 40 şi 41 de mai sus), cum ar fi clarificarea motivelor pentru începerea şi încetarea 
alimentării silite sau notarea componenţei şi a cantităţii hrănii administrate, nu au fost respectate sau au 
fost respectate doar parţial (a se vedea paragraful 18 de mai sus). 

87. In fine Curtea notează că reclamantul a cerut să-i fie administrată picurătoare intravenoasă în 
loc de alimentarea silită şi că el a oferit asistenţa din partea familiei sale în aducerea picurătoarelor 
necesare (a se vedea paragraful 21 de mai sus). Se pare că el nu a primit un răspuns la această cerere şi 
nici instanţele judecătoreşti naţionale, nici Guvernul nu s-au expus asupra acestei chestiuni. Rezultă că 
a existat o alternativă mai puţin deranjantă alimentării silite, care nu a fost nici măcar luată în 
considerare, în pofida cererii exprese a reclamantului. 

88. Chiar prezumînd că nici dintele său rupt şi nici infecţia sa abdominală nu au avut nicio legătură 
cu alimentarea silită a reclamantului, Curtea conchide că modul în care a fost efectuată a fost excesiv 
de dureros şi umilitor.  

(c) Concluzie 

89. În lumina celor de mai sus, Curtea conchide că alimentarea silită repetată a reclamantului, 
nefiind determinată de motive medicale valabile, ci, mai degrabă, avînd scopul de a forţa reclamantul 
să stopeze protestul său, şi efectuată într-un mod care l-a expus inutil pe reclamant la o durere fizică 
mare şi umilire, poate fi considerată doar ca tortură (a se vedea, Nevmerzhitsky, citată mai sus, § 98).  

Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie.  
… 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
123. Articolul 41 din Convenţie prevede următoarele:  

„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al 
Înaltelor Părţi Contractante nu permite decît o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei violări, Curtea 
acordă părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacţie echitabilă.” 

A. Prejudiciu 

124. Reclamantul a pretins EUR 81,800 cu titlu de compensaţii pentru prejudiciul moral cauzat 
prin pretinsele încălcări ale drepturilor sale, inclusiv EUR 50,000 pentru violarea articolului 3, EUR 
24,800 pentru violarea articolului 6 şi EUR 7,000 pentru violarea articolului 8 din Convenţie. El s-a 
bazat pe jurisprudenţa Curţii cu privire la articolele menţionate mai sus. 

125. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de reclamant şi a susţinut că reclamantul nu a 
dovedit violarea niciunui articol din Convenţie şi nu a prezentat nicio probă cu privire la prejudiciul 
moral. El a considerat irelevantă jurisprudenţa invocată de reclamant, deoarece acele cauze s-au referit 
la situaţii diferite, iar compensaţiile acordate de Curte în acele cauze au reflectat constatarea unei 
violări a mai multor articole din Convenţie.  

126. Curtea reaminteşte că în această cauză ea a constatat violări grave ale articolelor 3, 6 şi 8 ale 
Convenţiei, cea mai importantă fiind tortura. Hotărînd în bază echitabilă, Curtea acordă reclamantului 



EUR 20,000 cu titlu de compensaţii pentru prejudiciul moral (a se vedea Nevmerzhitsky, citată mai 
sus, § 145; Holomiov, citată mai, § 155). 

B. Costuri şi cheltuieli 

127. Reclamantul a pretins EUR 3,136 cu titlu de costuri şi cheltuieli, sumă care includea EUR 
3,000 pentru reprezentarea juridică. În susţinerea pretenţiilor sale, el a prezentat un contract încheiat cu 
reprezentantul său şi o listă detaliată a orelor lucrate asupra cauzei, care confirma că reprezentantul său 
a lucrat 50 de ore, costul orei de lucru fiind de EUR 60. 

128. Guvernul a contestat necesitatea de a lucra 50 de ore asupra cauzei şi a notat că reclamantul a 
fost reprezentat doar după comunicarea către Guvern a cererii. Mai mult, sumele cerute erau 
nerezonabil de mari şi nu a existat nicio probă că reclamantul le-a plătit de fapt reprezentantului său. 
Mai mult, reprezentantul era membru al unei organizaţii non-guvernamentale non-profit şi trebuia să 
lucreze gratuit.  

129. Curtea reaminteşte că, pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul 
articolului 41, trebuie stabilit dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca mărime (a 
se vedea, spre exemplu, Ostrovar v. Moldova, citată mai sus, § 21).  

130. În această cauză, avînd în vedere lista detaliată prezentată de reclamant, criteriile de mai sus, 
complexitatea cauzei şi lucrul efectuat de avocatul reclamantului, care l-a reprezentat pe reclamant 
doar după ce această cauză a fost comunicată, Curtea acordă reclamantului EUR 2,000 cu titlu de 
costuri şi cheltuieli, din care sunt deduse EUR 850, sumă care a fost primită de la Consiliul Europei cu 
titlu de asistenţă judiciară, plus orice taxă pe valoare adăugată care ar putea fi percepută (a se vedea 
Nevmerzhitsky, citată mai sus, § 149). 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară cererea admisibilă;  
2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte condiţiile de 

detenţie a reclamantului; 
3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte alimentarea 

silită a reclamantului şi modul în care aceasta a fost efectuată; 
… 
8. Hotărăşte 
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie următoarele sume, care să 
fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii: 

(i) EUR 20,000 (douăzeci mii euro) cu titlu de prejudiciu moral; 
(ii) EUR 1,150 (o mie o sută cincizeci euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli; 
(iii) orice taxă care poate fi percepută la sumele de mai sus; 
… 



Colibaba v. Moldova 
Cererea nr. 29089/06, 23 Octombrie2007 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 29089/06) contra Republicii Moldova din 22 iunie 2006, 

depusă la Curte în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Vitalie 
Colibaba („reclamantul”) 

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că a fost supus unei brutalităţi severe din partea poliţiei pe cînd 

se afla în detenţie şi că autorităţile nu au efectuat o cercetare adecvată a incidentului, contrar articolului 
3. De asemenea, el s-a plîns, în temeiul articolului 13, de lipsa recursurilor efective în ceea ce priveşte 
maltratarea şi, în temeiul articolului 34 din Convenţie, de faptul că a fost împiedicat de autorităţile 
naţionale să-şi prezinte cauza în faţa Curţii.  

…. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul, dl Vitalie Colibaba, este un cetăţean al Republicii Moldova care s-a născut în anul 

1978 şi locuieşte în Chişinău.  
5. La 21 aprilie 2006, reclamantul a fost reţinut, fiind acuzat de agresarea unui poliţist.  
6. După cum se pretinde, la 25 şi 27 aprilie 2006, reclamantul a fost torturat de poliţistul I.M. şi de 

alţi doi poliţişti, cu scopul de a-l forţa să-şi recunoască vina. Potrivit reclamantului, mîinile şi 
picioarele sale au fost legate împreună la spate, iar o bară de metal de la un cuier a fost pusă sub 
braţele sale. Bara de metal a fost pusă pe două scaune, corpul său rămînînd suspendat mai mult de 40 
de minute. Mîinile sale au fost acoperite cu cîrpe, astfel încît pe ele să nu rămînă urme de la funie. 
Pentru ca ţipetele sale să nu fie auzite, a fost pusă muzica la volum sporit. În timp ce era suspendat, 
capul său a fost acoperit cu un palton, fiind lovit cu un scaun la ceafă. Aceste maltratări grave au fost 
însoţite de agresiuni verbale şi psihice. Guvernul a contestat acuzaţiile de maltratare.  

7. În aceeaşi zi, după ce a fost dus înapoi în celulă, reclamantul a încercat să se sinucidă, tăindu-şi 
venele. Totuşi, încercarea nu i-a reuşit şi el a fost dus la spital.  

8. La 27 aprilie 2006, reclamantului i s-a permis pentru prima dată să se întîlnească cu avocatul 
său, dar numai în prezenţa poliţiştilor. Reclamantul s-a plîns avocatului său că a fost torturat.  

9. Potrivit reclamantului, deoarece el s-a plîns avocatului său, în aceeaşi seară el a fost din nou 
torturat. El a fost lovit în cap cu o sticlă de plastic de doi litri plină cu apă şi cu pumnii şi picioarele. 
Guvernul a contestat aceste acuzaţii.  

10. La 28 aprilie 2006, avocatul reclamantului a depus la Procuratura Buiucani o plîngere penală 
cu privire la pretinsa maltratare a reclamantului.  

11. La 29 aprilie 2006, reclamantul a fost dus de poliţiştii care, după cum se pretindea, l-au 
maltratat, la Centrul de Medicină Legală, unde a fost supus unei examinări medico-legale în prezenţa 
acestora. Avocatul său nu a fost prezent şi, potrivit reclamantului, examinarea medicală a durat doar 
cîteva minute şi a fost superficială.  

12. În raportul de examinare medico-legală, întocmit de Centrul de Medicină Legală, datat din 28 
aprilie 2006, s-a conchis că, în afară de leziunile cauzate prin tentativa de sinucidere, reclamantul nu 
avea alte semne de violenţă pe corpul său.   

13. La 30 aprilie 2006, Procuratura Buiucani a dispus înlăturarea poliţistului I.M. de la 
instrumentarea cauzei reclamantului, pe motiv că ultimul s-a plîns de o pretinsă maltratare. Poliţistului 
i-a fost interzis chiar să-l însoţească pe reclamant spre şi de la centrul de detenţie. Înlăturarea a fost 
motivată prin necesitatea de a asigura obiectivitatea examinării plîngerilor reclamantului.  

14. La 2 mai 2006, avocatul reclamantului a cerut procurorului sectorului Buiucani să permită ca 
reclamantul să fie supus inter alia examinărilor medicale neurologice, oftalmologice, psihiatrice şi 



altor examinări medicale. El a cerut ca examinările medicale să fie efectuate de medici independenţi, 
în prezenţa rudelor reclamantului. Această cerere a fost refuzată.  

15. La 3 mai 2006, ca urmare a plîngerilor avocatului reclamantului, Amnesty International a 
organizat o acţiune în susţinerea reclamantului, prin publicarea pe pagina lor web în limba rusă a unei 
descrieri a cauzei reclamantului şi printr-un apel adresat persoanelor din întreaga lume să scrie 
Procurorului General al Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi 
Ambasadelor Republicii Moldova din ţările lor, solicitîndu-le să întreprindă măsuri, precum efectuarea 
unei examinări medicale a reclamantului, desfăşurarea unei anchete efective pe marginea plîngerilor 
acestuia cu privire la tortură şi acordarea permisiunii pentru reclamant de a avea întrevederi cu 
avocatul său în condiţii de confidenţialitate.  

16. Ca urmare a acţiunii Amnesty International, autorităţile Republicii Moldova au primit douăzeci 
şi şapte de scrisori din diferite ţări, iar cauza reclamantului a fost larg mediatizată.  

17. La 16 mai 2006, reclamantul a fost eliberat din detenţie. În aceeaşi zi, el a solicitat asistenţă 
medicală Centrului medical de reabilitare a victimelor torturii „Memoria”, o organizaţie non-
guvernamentală finanţată de Uniunea Europeană şi membru al Adunării Generale a Consiliului 
Internaţional de Reabilitare a Victimelor Torturii (CIRVT). Se pare că acolo el a fost supus unor 
analize şi examinări medicale detaliate de către diferiţi specialişti medicali. Într-un document intitulat 
„Extras din fişa medicală”, datat din 16 iunie 2006, emis de Centru, se menţiona inter alia că 
reclamantul a suferit consecinţe ale unei traume cranio-cerebrale, otită posttraumatică şi surditate 
mixtă în partea dreaptă, precum şi hipoacuzie de percepţie (o slăbire a acuităţii auzului) în partea 
stîngă.  

18. La 18 mai 2006, reclamantul a fost supus unui control medical la Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie al Ministerului Sănătăţii. Se pare că el a fost trimis acolo de către medicii de la Centrul 
medical de reabilitare a victimelor torturii „Memoria”, care l-au diagnosticat cu traumă cranio-
cerebrală. El a fost examinat de un neurochirurg, care a confirmat că reclamantul a suferit o traumă 
cranio-cerebrală şi o comoţie cu o dereglare vegetativă vasculară permanentă şi avea tensiune 
intracraniană. Mai mult, medicul a constatat că reclamantul îşi pierdea cunoştinţa, a suferit de otită 
posttraumatică şi tulburări de somn. Fişa de examinare de la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 
nu a fost eliberată reclamantului pînă la 12 iunie 2006.  

19. La 24 mai 2006, procurorul G.B. de la Procuratura Buiucani a respins plîngerea reclamantului 
cu privire la tortură. În rezoluţia sa, el a menţionat inter alia că cei trei poliţişti, care se pretindea că au 
fost implicaţi în actele de tortură, au fost interogaţi şi că ei au negat toate acuzaţiile; că potrivit 
raportului medical datat din 28 aprilie 2006, reclamantul nu avea semne de tortură pe corpul său; şi că 
în biroul unde el a pretins că a fost torturat nu a fost găsit niciun cuier. În ceea ce priveşte tentativa sa 
de sinucidere, procurorul a considerat că ea a fost simulată pentru a evita răspunderea penală.  

20. La 30 mai 2006, reclamantul a contestat rezoluţia din 24 mai 2006 la Judecătoria Buiucani. El a 
susţinut inter alia că procurorul a refuzat să-i permită efectuarea unei examinări medicale complete, pe 
care el a solicitat-o la 2 mai 2006 şi că acest lucru a fost contrar obligaţiilor pozitive impuse 
autorităţilor de articolul 3 din Convenţie. De asemenea, el a informat instanţa de judecată că, imediat 
după eliberarea sa din detenţie, el a fost supus unei examinări medicale, care a stabilit că el a fost 
torturat în timpul detenţiei. 

21. La 15 iunie 2006, Judecătoria Buiucani a ţinut o şedinţă judecătorească în cauza cu privire la 
plîngerea reclamantului de tortură. Avocatul reclamantului a solicitat ca raportul medical din 18 mai 
2006 al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie să fie anexat la dosar. Judecătorul M.D. a admis 
raportul ca probă. Totuşi, printr-o încheiere din aceeaşi dată el a respins plîngerea ca neîntemeiată, fără 
a da o apreciere probelor de mai sus. El pur şi simplu a reprodus motivele aduse de procurorul G.B. în 
rezoluţia acestuia din 24 mai 2006, prin care a respins plîngerea cu privire la tortură.  

22. La 24 iunie 2006, după ce a obţinut raportul medical de la Centrul medical de reabilitare a 
victimelor torturii „Memoria”, reclamantul a scris Procuraturii Buiucani, solicitînd reexaminarea 
plîngerii sale cu privire la maltratare prin prisma raportului medical. Totuşi, la 5 iulie 2006, el a fost 
informat că nu existau temeiuri pentru redeschiderea investigaţiei.     

23. Între timp, la 22 iunie 2006, reclamantul a depus o cerere la Curte, în care s-a plîns, în temeiul 
articolului 3 din Convenţie, că el a fost torturat şi că nu a fost efectuată o investigaţie efectivă pe 
marginea acuzaţiilor sale de tortură.  



24. La 26 iunie 2006, Procurorul General al Republicii Moldova, Valeriu Balaban, a scris o 
scrisoare Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, în care el a menţionat inter alia următoarele:  

„În ultima perioadă, Procuratura Generală se confruntă cu fenomenul implicării de către unii avocaţi din 
Republica Moldova a structurilor internaţionale specializate în apărarea drepturilor omului, în procesul 
examinării de către autorităţile naţionale a cazurilor penale concrete, ca o pîrghie de influenţă în soluţionarea 
intereselor personale şi eschivarea persoanelor asupra cărora planează suspiciuni că ar fi comis infracţiuni de 
răspundere penală.  

Exemple de acest gen pot servi cazul G., declanşat de avocatul A.U., şi cazul Vitalie Colibaba, declanşat de 
avocatul R. Zadoinov, mediatizarea pe plan internaţional ale cărora au catalizat acţiuni active din partea 
reprezentanţilor organizaţiei Amnesty International întru apărarea şi restabilirea presupuselor drepturi lezate ale 
clienţilor acestora.  

În urma examinării suficient de aprofundată a sesizărilor avocaţilor în care s-a indicat la presupusele acţiuni 
de maltratare, tortură şi tratament inuman admise de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne ... 
procurorii au refuzat în pornirea urmăririi penale din motivul lipsei elementelor infracţiunii. ... 

... În aceste împrejurări stîrneşte nedumerire şi ridică semne de întrebare atitudinea iresponsabilă şi 
comportamentul de opoziţie neîntemeiat al avocaţilor A.U. şi R. Zadoinov, care cunoscînd faptul că în privinţa 
clienţilor săi nu au fost aplicate acţiuni cu caracter de tortură sau tratament inuman, intenţionat au apelat la 
instituţiile internaţionale fără a utiliza preventiv mecanismul naţional de soluţionare a unor asemenea cazuri, 
creînd astfel un cadru informaţional eronat şi utilizînd metode neoneste în scopul obţinerii unui eventual cîştig de 
cauză. ... 

Evoluţia în dinamică a unei astfel de practici va impune necesitatea iniţierii a controalelor pentru stabilirea 
prezenţei sau absenţei în acţiunile avocaţilor a elementelor infracţiunii prevăzute de articolul 335 § 2 din Codul 
penal, deoarece răspîndirea pe larg comunităţii internaţionale a unor informaţii despre presupusele încălcări 
grave ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în Republica Moldova, generează prejudicii grave imaginii ţării 
noastre.  

În temeiul celor expuse, urmează să luaţi atitudine de faptele expuse, cu aducerea la cunoştinţa avocaţilor 
baroului a situaţiei create şi preîntîmpinarea, în măsura posibilităţilor, a prejudicierii autorităţii statului 
Republica Moldova.” 

25. Scrisoarea de mai sus a generat o dezbatere aprinsă în media. La 30 iunie 2006, Baroul 
Avocaţilor din Republica Moldova a făcut o declaraţie oficială în care a calificat scrisoarea 
Procurorului General ca o încercare de a intimida avocaţii. Într-un interviu acordat ziarului Ziarul de 
Gardă, preşedintele Consiliului Baroului Avocaţilor a declarat inter alia că aceasta a constituit o 
încercare de a intimida avocaţii, astfel încît ei să nu se mai plîngă Curţii. În acelaşi timp, Amnesty 
International a organizat o acţiune în susţinerea avocaţilor menţionaţi în scrisoarea Procurorului 
General şi a făcut o declaraţie în care a menţionat inter alia următoarele: 

„[Amnesty International] este îngrijorată că scrisoarea adresată Baroului Avocaţilor din Republica Moldova 
este o încercare intenţionată de a-i intimida pe A.U. şi Roman Zadoinov, şi de a împiedica avocaţii din Republica 
Moldova să facă publice informaţiile despre încălcările drepturilor omului. Ea este o încălcare a dreptului la 
libertatea de exprimare şi, dacă avocaţii ar fi încarceraţi pentru această infracţiune, Amnesty International i-ar 
considera prizonieri ai conştiinţei.” 

… 

ÎN DREPT 
26. Reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că a fost maltratat de poliţie în 

timpul detenţiei sale şi că, între 25 şi 27 aprilie 2006, lui nu i s-a dat hrană şi apă. De asemenea, el s-a 
plîns de omisiunea autorităţilor naţionale de a investiga în mod corespunzător acuzaţiile lui cu privire 
la maltratare. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”  
27. Reclamantul a susţinut că el nu a avut un recurs efectiv în faţa unei autorităţi naţionale în ceea 

ce priveşte încălcările articolului 3 şi a pretins în această privinţă o violare a articolului 13, care 
prevede următoarele: 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale ... .” 

28. In fine, reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 34 din Convenţie, că scrisoarea 
Procurorului General din 26 iunie 2006 a avut drept scop intimidarea avocatului său şi că, prin urmare, 
a constituit o încălcare a dreptului său de a sesiza Curtea. Partea relevantă a articolului 34 este 
următoarea:  

„... Înaltele Părţi Contractante se angajează să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul eficace al acestui 
drept.” 



I. ADMISIBILITATEA PLÎNGERILOR 

A. Plîngerea formulată în temeiul articolului 3 cu privire la condiţiile de detenţie a reclamantului 

29. Reclamantul s-a plîns că, între 25 şi 27 aprilie 2006, lui nu i s-a dat hrană şi apă. Guvernul a 
contestat această acuzaţie.  

30. Curtea notează că reclamantul nu a prezentat nicio probă în sprijinul acestei acuzaţii. Prin 
urmare, ea conchide că această pretenţie este în mod vădit nefondată şi, prin urmare, inadmisibilă, în 
sensul articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie.  

B. Restul plîngerilor 

31. ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de examinare a 
fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai 
sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Argumentele părţilor  

1. Cu privire la pretinsa maltratare  

32. Reclamantul a susţinut că raportul medical datat din 28 aprilie 2006 (a se vedea paragraful 13 
de mai sus) nu era credibil, deoarece acesta s-a bazat pe o examinare foarte superficială efectuată de un 
terapeut, şi nu de un neurolog, oftalmolog sau psihiatru. Medicul nu a efectuat vreun test special şi nici 
nu a folosit vreun echipament medical, ci doar l-a examinat vizual. Mai mult, reclamantul şi-a 
exprimat dubii cu privire la independenţa medicului şi a menţionat faptul că poliţiştii care l-au 
maltratat au fost prezenţi în timpul examinării sale, pe cînd avocatului său nu i s-a permis să asiste.  

33. Reclamantul s-a referit la rapoartele medicale din 16 şi 18 mai 2006 (a se vedea paragrafele 18 
şi 19 de mai sus) şi a susţinut că acestea indicau clar că, la eliberarea sa din detenţie, el avea leziuni, 
fapt care susţinea acuzaţia sa că, între 25 şi 27 aprilie 2006, el a fost torturat. El a susţinut că aceste 
examinări medicale au fost efectuate de cîţiva medici independenţi şi că, prin urmare, erau credibile.  

34. Reclamantul a contestat acuzaţia Guvernului potrivit căreia el ar fi fost dependent de droguri şi 
a susţinut că Guvernul nu a prezentat nicio probă medicală cu privire la aceasta.  

35. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a fost supus niciunei forme de maltratare, deoarece, în 
timpul examinării medicale din 29 aprilie 2006, pe corpul său nu au fost găsite urme de violenţă (a se 
vedea paragrafele 12 şi 13 de mai sus). Încercarea sa de a se sinucide nu s-a datorat torturii, ci unei 
stări cauzate de lipsa drogurilor, de care acesta era dependent.  

36. Referindu-se la examinările medicale efectuate de medicii de la Centrul medical de reabilitare a 
victimelor torturii „Memoria”, Guvernul a susţinut că acestea nu erau convingătoare, deoarece au fost 
efectuate după o lună de la eliberarea reclamantului din detenţie. În opinia Guvernului, data de 16 iunie 
2007, indicată pe documentul emis de Centru, era data la care examinarea medicală a avut loc (a se 
vedea paragraful 19 de mai sus).  

37. Referindu-se la raportul medical din 18 mai 2006 (a se vedea paragraful 17 de mai sus), 
Guvernul a avut două poziţii diferite. În observaţiile sale din 2 ianuarie 2007, Guvernul nu a contestat 
autenticitatea sau credibilitatea lui; totuşi, Guvernul a susţinut că raportul era irelevant, deoarece 
examinarea medicală a fost efectuată după două zile de la eliberarea reclamantului şi că, între timp, el 
însuşi ar fi putut să-şi cauzeze leziunile. În observaţiile sale din 17 aprilie 2006, Guvernul a exprimat 
dubii cu privire la credibilitatea raportului, deoarece, atunci cînd s-a făcut referire la datele pretinselor 
maltratări, au fost indicate „25, 27.05.2006” în loc de „25, 27.04.2006”.  

2. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată  

38. Reclamantul a susţinut că aceiaşi procurori, care au condus urmărirea penală împotriva sa, au 
examinat plîngerea sa cu privire la maltratare şi că în investigaţie nu au fost implicate organe 
independente.  



39. Guvernul a susţinut că, imediat ce reclamantul s-a plîns că a fost maltratat, el a fost supus unei 
examinări medicale. La scurt timp după aceasta, poliţistul acuzat de maltratare a fost înlăturat de la 
instrumentarea cauzei, pentru ca obiectivitatea investigaţiei să nu fie pusă în pericol (a se vedea 
paragraful 14 de mai sus). După ce poliţiştii acuzaţi au fost interogaţi şi a fost efectuată o examinare 
obiectivă a tuturor probelor, s-a conchis că reclamantul nu a fost maltratat. Această concluzie a fost 
confirmată de instanţa de judecată care a examinat cauza în mod obiectiv şi în cadrul unor proceduri 
contradictorii. Prin urmare, investigaţia a fost efectivă şi statul şi-a onorat în mod satisfăcător 
obligaţiile sale procedurale. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Cu privire la pretinsa maltratare 

42. După cum Curtea a menţionat de multe ori, articolul 3 consfinţeşte una valorile fundamentale 
ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum lupta împotriva 
terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau 
pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor materiale ale Convenţiei şi 
ale Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar, conform 
articolului 15 § 2, nicio derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă este cazul unui 
pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea Selmouni v. France [GC], nr. 25803/94, § 95, 
ECHR 1999-V şi Assenov and Others v. Bulgaria, hotărîre din 28 octombrie 1998, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). 

43. Atunci cînd unei persoane îi sunt cauzate leziuni corporale, în timp ce ea se află în detenţie sau 
sub un alt control al poliţiei, orice astfel de leziune va crea o prezumţie puternică că acea persoană a 
fost supusă maltratării (a se vedea Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Ţine 
de sarcina statului să dea o explicaţie plauzibilă despre circumstanţele în care au fost cauzate leziunile, 
neîndeplinirea căreia ridică o chestiune clară în temeiul articolului 3 din Convenţie (Selmouni v. 
France, citată mai sus, § 87).  

44. În procesul de apreciere a probelor, Curtea aplică, în general, standardul de probaţiune „dincolo 
de un dubiu rezonabil” (a se vedea Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria 
A nr. 25, pp. 64-65, § 161). Totuşi, astfel de probe pot fi deduse şi din coexistenţa unor concluzii 
suficient de întemeiate, clare şi concordate sau a unor similare prezumţii incontestabile ale faptelor. 
Atunci cînd evenimentele într-o cauză sunt în totalitate sau în mare parte cunoscute numai de 
autorităţi, ca în cazul persoanelor aflate în custodia autorităţilor, se vor crea prezumţii puternice ale 
faptelor în legătură cu leziunile corporale apărute în perioada detenţiei. Într-adevăr, sarcina probaţiunii 
aparţine autorităţilor, care trebuie să prezinte explicaţii satisfăcătoare şi convingătoare (a se vedea 
Salman v. Turkey [GC], nr. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

40. Nu se contestă faptul că, între 21 aprilie 2006 şi 16 mai 2006, reclamantul s-a aflat în custodia 
poliţiei. Totuşi, se contestă faptul dacă, în acea perioadă de timp, reclamantul a suferit leziuni, altele 
decît cele care au rezultat din încercarea sa de a se sinucide.  

41. Guvernul s-a bazat pe raportul medical datat din 28 aprilie 2006 şi a susţinut că reclamantul nu 
a suferit leziuni la datele pretinse. În acelaşi timp, el a susţinut că rapoartele medicale din 16 iunie şi 
18 mai 2006 nu dovedeau că reclamantul suferea de o traumă cranio-cerebrală la eliberarea sa din 
detenţie.  

42. Curtea nu este convinsă de argumentele Guvernului şi notează că, deşi documentul medical 
eliberat de Centrul medical de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” era datat din 16 iunie 2006, 
el prevedea în mod clar încă de la început că reclamantul a venit la Centru la 16 mai 2006. Mai mult, 
chiar şi titlul său indica că el constituia un rezumat al fişei medicale a reclamantului (a se vedea 
paragraful 18 de mai sus).   

43. În ceea ce priveşte raportul medical din 18 mai 2006, Curtea notează că acesta a confirmat 
constatările făcute de Centrul de reabilitare cu privire la trauma cranio-cerebrală a reclamantului. Prin 
urmare, declaraţia Guvernului că reclamantul ar fi putut suferi leziunile după eliberarea sa, între 16 şi 
18 mai 2006 (a se vedea paragraful 39 de mai sus), nu pare a fi plauzibilă. În ceea ce priveşte 
declaraţia Guvernului cu privire la chestiunea privind datele pretinselor leziuni indicate în raport (a se 
vedea paragraful 39 de mai sus), Curtea consideră că medicul a comis o greşeală evidentă de redactare, 



deoarece reclamantul în mod clar a pretins la toate etapele procedurilor că maltratarea sa a avut loc în 
aprilie, şi nu în mai 2006. Într-adevăr, Curtea notează o chestiune similară în legătură cu datele din 
raportul medical pe care s-a bazat Guvernul în susţinerea poziţiei sale. Deşi acel raport este datat din 
28 aprilie 2006, din conţinutul său şi din argumentele părţilor rezultă clar că, de fapt, examinarea 
medicală a avut loc la 29 aprilie 2006 (a se vedea paragrafele 12 şi 13 de mai sus).  

44. În acelaşi timp, Curtea are dubii în privinţa credibilităţii raportului datat din 28 aprilie 2006. Ea 
notează cu îngrijorare că reclamantul a fost dus la Centrul de Medicină Legală de către poliţiştii care se 
pretindea că l-au maltratat şi că examinarea medicală a reclamantului a avut loc în prezenţa acestora (a 
se vedea Batı and Others v. Turkey, nr. 33097/96 şi 57834/00, § 100, ECHR 2004-IV (extrase)). În 
astfel de circumstanţe, Curtea nu poate exclude posibilitatea că reclamantul s-a simţit intimidat de 
persoanele pe care el le-a acuzat că l-au torturat. Curtea se referă la acuzaţia reclamantului că, la 27 
aprilie 2006, el a fost supus în mod repetat torturii, deoarece s-a plîns avocatului său (a se vedea 
paragraful 10 de mai sus). Mai mult, Curtea notează că chiar şi procuratura a considerat necesar să-l 
înlăture pe poliţistul I.M. de la instrumentarea cauzei reclamantului şi să excludă orice contact dintre 
cei doi, pentru a asigura obiectivitatea investigării acuzaţiei de maltratare (a se vedea paragraful 14 de 
mai sus). În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că este dificil de a acorda importanţă unui raport 
medical bazat pe o examinare medicală efectuată în prezenţa şi sub supravegherea persoanelor care se 
pretinde că l-au torturat pe reclamant.  

45. În lumina celor de mai sus, Curtea ajunge la concluzia că trauma cranio-cerebrală a 
reclamantului a fost cauzată în timpul detenţiei acestuia.  

46. Deoarece Guvernul nu a dat nicio explicaţie cu privire la originea leziunii de mai sus şi avînd 
în vedere prezumţia puternică care apare în asemenea situaţii (a se vedea paragraful 43 de mai sus), 
Curtea conchide că Guvernul nu şi-a onorat sarcina impusă lui de a o convinge că trauma cranio-
cerebrală a reclamantului a fost cauzată prin orice altceva decît prin maltratarea lui pe cînd se afla în 
custodia poliţiei. Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte 
maltratarea reclamantului. 

2. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată 

52. Curtea reaminteşte că atunci cînd o persoană face afirmaţii credibile că a fost supusă unor 
tratamente contrare articolului 3 din Convenţie de către poliţie sau alţi agenţi ai statului, prevederile 
acestui articol, citite în contextul obligaţiei generale a statului impuse de articolul 1 din Convenţie de a 
„recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în Convenţie”, 
impun efectuarea unei investigaţii oficiale efective. La fel ca şi o investigaţie efectuată în virtutea 
articolului 2, o astfel de investigaţie ar trebui să permită identificarea şi pedepsirea persoanelor 
responsabile. Altfel, interzicerea generală prin lege a torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane şi 
degradante, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi inefectivă în practică şi ar face posibil, în 
anumite cazuri, pentru agenţii statului, să comită abuzuri împotriva persoanelor aflate sub controlul lor, 
ei beneficiind, astfel, de o imunitate virtuală (a se vedea, printre altele, Labita v. Italy [GC], nr. 
26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

53. Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie deplină. Aceasta înseamnă că 
autorităţile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să 
se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună la baza 
deciziilor lor (a se vedea hotărîrea Assenov and Others v. Bulgaria, citată mai sus, § 103 et seq.). Ele 
trebuie să întreprindă toţi paşii rezonabili şi disponibili lor pentru a asigura probe cu privire la incident, 
inclusiv inter alia declaraţii ale martorilor oculari şi probele medico-legale (a se vedea Tanrikulu v. 
Turkey [GC], nr. 23763/94, § 104 et seq., ECHR 1999-IV şi Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 
decembrie 2000). Orice omisiune pe parcursul desfăşurării investigaţiei care ar putea submina 
posibilitatea sa de a stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să 
nu corespundă acestui standard. 

47. Curtea notează o serie de carenţe grave în investigaţia efectuată de autorităţile naţionale. În 
primul rînd, ea notează că cererea reclamantului din 2 mai 2006, adresată procuraturii, de a fi supus 
unei examinări medicale independente în prezenţa rudelor sale, a fost respinsă fără a se aduce motive 
plauzibile (a se vedea paragraful 15 de mai sus). În al doilea rînd, instanţa judecătorească, care a 
examinat plîngerea reclamantului împotriva rezoluţiei procuraturii din 24 mai 2006, a ignorat 



argumentul reclamantului că lui nu i s-a permis efectuarea unei examinări medicale independente şi 
nici măcar nu a considerat necesar să aducă motive (a se vedea paragraful 21 de mai sus). Mai mult, 
instanţa judecătorească nu a acordat nicio atenţie argumentului reclamantului din plîngerea sa că, la 16 
mai 2006, el a fost examinat de medici independenţi, care au constatat pe corpul său urme de 
maltratare. Instanţa de judecată nu a manifestat niciun interes pentru a vedea raportul medical din 18 
mai 2006 prezentat de reclamant la 15 iunie 2006 (a se vedea paragraful 22 de mai sus). Ulterior, 
procuratura a refuzat să examineze cererea reclamantului de reexaminare a cauzei sale prin prisma 
documentului emis de Centrul medical de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” (a se vedea 
paragraful 23 de mai sus).  

48. În lumina deficienţelor grave la care s-a referit mai sus, Curtea consideră că autorităţile 
naţionale nu au făcut o încercare serioasă pentru a investiga plîngerile reclamantului de maltratare. 
Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie şi în această privinţă.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
49. Reclamantul a mai pretins că nu a existat un recurs efectiv în ceea ce priveşte plîngerea sa cu 

privire la maltratare, contrar articolului 13 din Convenţie.  
50. Guvernul nu a fost de acord şi a solicitat Curţii să respingă pretenţia.  
51. Curtea consideră că pretenţia formulată în temeiul articolului 13 din Convenţie, în esenţă, 

repetă pretenţia formulată în temeiul articolului 3 şi examinată mai sus cu privire la lipsa unei 
investigaţii efective. Prin urmare, ea nu consideră necesar de a examina această pretenţie separat. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIE 

A. Argumentele părţilor  

52. Reclamantul a susţinut că scrisoarea Procurorului General din 26 iunie 2006 a avut scopul de a-
l intimida pe avocatul său prin ameninţarea acestuia cu urmărirea penală, astfel încît acesta să nu se 
adreseze organizaţiilor internaţionale specializate în protecţia drepturilor omului, precum Amnesty 
International, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi altele.  

53. Scrisoarea a reprezentat o ameninţare serioasă, iar dovadă a acestui lucru a fost faptul că 
celălalt avocat menţionat în ea, A.U., a renunţat să-şi reprezinte clientul său la scurt timp după aceasta. 
Avocatul reclamantului s-a simţit, de asemenea, descurajat şi intimidat.  

54. Guvernul a susţinut că scrisoarea Procurorului General nu a avut scopul de a descuraja avocaţii 
de a se adresa Curţii, iar acest lucru nici măcar nu putea fi dedus din conţinutul scrisorii. Mai mult, 
niciunul din avocaţii care au reprezentat clienţi în faţa Curţii nu a fost vreodată urmărit penal pentru 
aceasta.  

55. În opinia Guvernului, scrisoarea Procurorului General nu era altceva decît un îndemn adresat 
avocaţilor de a se conforma Codului lor de etică şi de a prezenta organizaţiilor internaţionale doar 
informaţii adevărate şi nu supoziţii.  

56. Declaraţia Procurorului General, precum că practicile avocaţilor ar putea fi obiect al urmăririi 
penale şi referirea acestuia la articolul 335 alin. 2 al Codului penal, nu a însemnat că, ca în rezultat al 
unor astfel de urmăriri, anumiţi avocaţi ar fi fost urmăriţi penal pe motiv că ei au reprezentat clienţi în 
faţa Curţii. Mesajul acestuia a fost interpretat greşit de unii avocaţi.  

57. Guvernul a calificat pretenţia reclamantului, formulată în temeiul articolului 34, ca fiind 
defăimătoare pentru autorităţile Republicii Moldova şi a negat existenţa unei legături cauzale între 
scrisoarea Procurorului General şi decizia ulterioară a avocatului A.U. de a renunţa să-şi reprezinte 
clientul.  

B. Aprecierea Curţii 

58. Curtea reiterează că este de o deosebită importanţă pentru operarea efectivă a sistemului de 
depunere a cererilor individuale, instituit de articolul 34, ca reclamanţii sau potenţialii reclamanţi să 
poată comunica liber cu Curtea, fără a fi supuşi oricărei forme de presiune din partea autorităţilor 
pentru a-şi retrage sau modifica pretenţiile (a se vedea, printre altele, Akdivar and Others v. Turkey, 
hotărîre din 16 septembrie 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, § 105; şi Aksoy v. 
Turkey, hotărîre din 18 decembrie 1996, Reports 1996-VI, § 105). În acest context, „presiune” 



presupune nu numai o constrîngere directă şi fapte flagrante de intimidare, dar şi fapte sau contacte 
indirecte şi nepotrivite destinate să descurajeze sau să împiedice reclamanţii să apeleze la remediul 
instituit de Convenţie (a se vedea Kurt v. Turkey, hotărîre din 25 mai 1998, Reports 1998-III, § 159).  

Întrebarea dacă contactele dintre autorităţi şi un reclamant constituie practici inacceptabile din 
punctul de vedere al articolului 34, trebuie examinată prin prisma circumstanţelor specifice ale fiecărei 
cauze (a se vedea Akdivar and Others şi Kurt, ambele citate mai sus, § 105 şi, respectiv, § 160).  

59. Reclamantul a susţinut că el a considerat scrisoarea Procurorului General ca fiind o formă de 
intimidare, iar Guvernul a susţinut că ea nu a avut scopul de a intimida pe cineva, ci doar de a îndemna 
avocaţii să respecte etica lor profesională.  

60. După examinarea scrisorii Procurorului General, Curtea tinde să fie de acord cu reclamantul că 
ea nu pare să fie doar un îndemn adresat avocaţilor de a respecta etica lor profesională, după cum a 
sugerat Guvernul. Limbajul folosit de Procurorul General, faptul că el, în mod expres, l-a numit pe 
avocatul reclamantului în contextul acestei cauze şi avertizarea că ar putea fi iniţiată o urmărire penală, 
ca rezultat al pretinsei plîngeri necorespunzătoare a ultimului adresată organizaţiilor internaţionale, ar 
putea fi, în opinia Curţii, percepută uşor ca fiind o presiune asupra avocatului reclamantului şi asupra 
tuturor avocaţilor în general. Într-adevăr, se pare că aceasta a fost percepţia tuturor avocaţilor din 
Republica Moldova şi a Amnesty International (a se vedea paragraful 26 de mai sus).  

61. În continuare, Curtea notează că scrisoarea Procurorului General nu s-a referit în mod expres la 
cererile depuse de avocaţi la Curte, ci, mai degrabă, la plîngerile adresate „organizaţiilor internaţionale 
specializate în protecţia drepturilor omului” şi că nu este clar dacă Procurorul General ştia despre 
această cerere atunci cînd a scris scrisoarea sa. Totuşi, în opinia Curţii, niciunul din lucrurile de mai 
sus nu este decisiv pentru a califica această pretenţie, deoarece limbajul scrisorii contestate ar fi putut, 
în orice caz, să aibă un efect descurajator asupra intenţiei avocatului reclamantului de a depune şi 
menţine cererea clientului său la Curte.   

62. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că statul pîrît nu s-a conformat obligaţiilor sale 
impuse de articolul 34 din Convenţie. 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu  

63. Reclamantul a pretins 65,000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral suferit ca rezultat al 
maltratării la care el a fost supus şi al încălcării dreptului său de a sesiza Curtea cu o cerere. El a 
susţinut că lui i-au fost cauzate suferinţe fizice şi psihice, nelinişte, stres, frică pentru viaţa sa şi 
umilire. 

64. Guvernul a contestat suma pretinsă de reclamant şi a susţinut că nu au existat probe că el ar fi 
suferit vreun prejudiciu. El a solicitat Curţii să respingă pretenţia reclamantului.  

65. Avînd în vedere violările constatate mai sus şi gravitatea acestora, Curtea consideră că 
acordarea compensaţiilor cu titlu de prejudiciu moral este justificată în această cauză. Făcînd o 
evaluare în bază echitabilă, Curtea acordă reclamantului EUR 14,000.  

B. Costuri şi cheltuieli  

66. Reclamantul a mai pretins EUR 12,067 cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în faţa Curţii. El 
a prezentat o listă detaliată în care a indicat timpul petrecut de avocatul său asupra cauzei şi o listă 
detaliată a altor cheltuieli legate de examinarea cauzei. De asemenea, el a prezentat o copie a unui 
contract încheiat de el cu avocatul său.  

67. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă pentru reprezentare şi a contestat inter alia 
numărul de ore prestate de avocatul reclamantului asupra cauzei şi onorariul pe oră perceput de acesta. 
De asemenea, el a susţinut că pretenţiile erau excesive, avînd în vedere realităţile economice din 
Republica Moldova.  

68. Potrivit jurisprudenţei Curţii, un reclamant are dreptul la rambursarea costurilor şi cheltuielilor 
sale doar dacă s-a dovedit că acestea au fost realmente angajate, necesare şi rezonabile ca mărime. În 
această cauză, avînd în vedere informaţia de care dispune şi criteriile de mai sus, Curtea consideră 
rezonabil de a acorda reclamantului suma de EUR 2,500 cu titlu de costuri şi cheltuieli.  



… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţiile de 

detenţie a reclamantului inadmisibilă, iar restul cererii admisibil; 
2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte maltratarea 

reclamantului în detenţie; 
3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte omisiunea de a 

efectua o investigaţie efectivă a plîngerilor reclamantului cu privire la maltratarea în detenţie; 
4. Hotărăşte că nu este necesar de a examina separat pretenţia formulată în temeiul articolului 13 

din Convenţie; 
5. Hotărăşte că statul pîrît nu s-a conformat obligaţiilor sale impuse de articolul 34 din Convenţie; 
6. Hotărăşte  
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 14,000 (paisprezece 
mii euro) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,500 (două mii cinci sute euro) cu titlu de costuri şi 
cheltuieli, care să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data 
executării hotărîrii, plus orice taxă care poate fi percepută;… 



Corsacov v. Moldova 
Cererea nr. 18944/02, 4 Aprilie 2006 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 18944/02) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu articolul 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale („Convenţia”), de către Mihai Corsacov („reclamant”), la 6 august 2001. 

… 
3. Reclamantul a pretins că el a fost supus unei brutalităţi severe din partea poliţiei şi că autorităţile 

nu au efectuat o cercetare adecvată a incidentului, ceea ce constituie o violare a articolului 3. De 
asemenea, el s-a plîns în temeiul articolului 13 din Convenţie.  

… 
6. Printr-o decizie din 13 septembrie 2005, Curtea a declarat cererea admisibilă. 
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
8. Reclamantul s-a născut în 1981 şi locuieşte în Cărpineni, Moldova.  
9. La 9 iulie 1998, reclamantul, care pe atunci avea vîrsta de şaptesprezece ani, a fost reţinut fiind 

acuzat de furt. În timp ce era condus spre maşina de poliţie el a încercat să arunce un cuţit de buzunar. 
După ce au fost atenţionaţi de un trecător, poliţiştii A. Tulbu şi V. Dubceac l-au trîntit pe reclamant la 
pămînt. Conform spuselor reclamantului, ei, de asemenea, l-au lovit în faţă şi i-au pus cătuşele. Se pare 
că ei, de asemenea, l-au agresat pe parcursul drumului spre secţia de poliţie.  

10. Se pretinde că la secţia de poliţie poliţiştii au continuat să-l bată pe reclamant pe durata 
interogării. Ei l-au lovit cu picioarele, i-au aplicat lovituri cu pumnii şi l-au bătut cu bastoane pe tot 
corpul şi pe tălpile picioarelor pentru a obţine recunoaşterea vinovăţiei. Pe parcursul bătăilor el era 
încătuşat. De asemenea, el pretinde că a fost suspendat de o bară de metal o perioadă îndelungată de 
timp. Guvernul neagă aceste acuzaţii.  

11. La 10 iulie 1998, reclamantul pretinde că el a fost dus în pădure de către poliţiştii care l-au 
arestat pentru reconstituirea faptelor. El pretinde că a fost bătut pe parcursul drumului spre pădure. Se 
pretinde că în pădure unul din poliţişti a pus pistolul la capul reclamantului şi l-a ameninţat că-l 
împuşcă dacă nu-şi recunoaşte vina. El a fost eliberat din detenţie în seara acelei zile. După cum se 
pare din documentele prezentate de către părţi, reclamantul a recunoscut că a comis furtul. Totuşi, 
ulterior urmărirea penală împotriva sa a fost încetată din motivul lipsei „elementelor constitutive” ale 
unei infracţiuni.  

12. Potrivit Guvernului, reclamantul nu a putut fi ameninţat cu arma de către poliţişti, deoarece 
aceştia nu l-au însoţit în pădure. El a fost dus în pădure în scopul efectuării investigaţiilor, dar nu în 
vederea reconstituirii faptelor.  

13. La 11 iulie 1998, starea sănătăţii reclamantului s-a înrăutăţit şi mama sa l-a dus la un medic, 
care a stabilit că el a suferit o traumă cerebrală şi sindromul cerebral postcontuzie.  

14. La 13 iulie 1998, un medic legist a examinat reclamantul şi a stabilit că el avea vînătăi surii-
gălbui de 3 x 2 cm şi de 6 x 5 cm în jurul ochiului drept, al urechii drepte, buzelor şi pe talpa piciorului 
stîng. Ţesutul moale de pe cap, precum şi dinţii din partea dreaptă îi provocau durere la atingere. 
Medicul a conchis că leziunile corporale puteau fi provocate de lovituri cu un obiect contondent, 
posibil în condiţiile descrise de către reclamant şi corespund categoriei de leziuni corporale uşoare.  

15. La 13 iulie 1998, mama reclamantului a depus o plîngere penală la Procuratura Hînceşti, 
solicitînd pornirea urmăririi penale împotriva poliţiştilor care se pretindea că l-au maltratat pe fiul său 
şi l-au ameninţat cu moartea.  

16. La 14 iulie 1998, un ORL-ist l-a examinat pe reclamant şi a conchis că el suferea de hiperemie 
şi că a suferit o perforare centrală a membranei timpanului drept.  



17. La 28 iulie 1998, un alt specialist a ajuns la concluzia că reclamantul suferea de otită acută 
posttraumatică în partea dreaptă şi de otită agnogenică în partea stîngă cu surditate de percepţie. 

18. Între 14 şi 25 iulie, 30 iulie şi 22 august, 2 şi 17 septembrie şi 14 octombrie şi 3 noiembrie 
1998, reclamantul a fost spitalizat cu diagnosticul de traumă cerebrală şi surditate de percepţie brusc 
instalată.  

19. La 3 august 1998, mama reclamantului a fost informată de către Procuratura Hînceşti că 
plîngerea sa a fost respinsă din motivul lipsei „elementelor constitutive” ale unei infracţiuni. Ea a 
contestat această ordonanţă la procurorul ierarhic superior. 

20. La 21 august 1998, mama reclamantului a primit o scrisoare de la un procuror ierarhic superior 
din Procuratura Hînceşti, prin care era informată că plîngerea sa a fost respinsă. Ea a contestat această 
ordonanţă la Judecătoria sectorului Hînceşti. 

21. La 16 noiembrie 1998, Judecătoria sectorului Hînceşti a anulat ordonanţa procurorului de 
respingere a plîngerii reclamantului cu privire la maltratare şi a dispus efectuarea unei anchete 
suplimentare. Ea a constatat inter alia că nu era disputat faptul că reclamantul a suferit leziuni 
corporale pe data de 9 iulie 1998, fie la secţia de poliţie, fie în drum spre aceasta, însă circumstanţele 
nu erau clare. Instanţa, de asemenea, a constatat că Procuratura Hînceşti nu a acordat suficientă atenţie 
faptului că începînd din 9 iulie 1998 reclamantul a fost supus permanent tratamentului medical în 
spital şi, astfel, a fost lipsit de posibilitatea de a frecventa şcoala.  

22. La 15 ianuarie 1999, Procuratura Hînceşti a adoptat o nouă ordonanţă prin care ea din nou a 
refuzat să pornească urmărirea penală împotriva poliţiştilor care se pretindea că au maltratat 
reclamantul. În ordonanţă se menţiona inter alia că leziunile suferite de reclamant au fost cauzate prin 
căderea sa din 9 iulie 1998, atunci cînd poliţiştii au trebuit să-l trîntească la pămînt pentru a contracara 
atacul său cu un cuţit asupra unuia din ei. Ordonanţa se baza pe o expertiză medicală din 14 ianuarie 
1999 care menţiona că leziunile ar fi putut fi cauzate fie de un obiect contondent, fie printr-o cădere. 
Mama reclamantului s-a adresat Procuraturii Generale. 

23. La 25 februarie 1999, Procuratura Generală a anulat ordonanţa din 15 ianuarie 1999 ca fiind 
„emisă prematur”, iar dosarul a fost remis Procuraturii Hînceşti pentru o examinare suplimentară. 
Procuratura a constatat inter alia că cercetarea nu a elucidat circumstanţele pretinsului atac cu cuţitul 
comis de către reclamant asupra unuia dintre poliţişti. 

24. La 15 martie 1999, Procuratura Hînceşti a emis o nouă ordonanţă prin care a refuzat pornirea 
urmăririi penale împotriva poliţiştilor pe motiv că acţiunile lor nu prezentau niciun semn al unei 
infracţiuni. 

25. La 25 martie 1999, procurorul ierarhic superior a anulat ordonanţa din 15 martie 1999 pe motiv 
că pretinsul atac cu cuţitul al reclamantului împotriva poliţiştilor nu a fost cercetat în mod 
corespunzător. 

26. La 9 aprilie 1999, Procuratura Hînceşti a adoptat o nouă ordonanţă prin care ea din nou a 
refuzat pornirea urmăririi penale împotriva poliţiştilor, deoarece acţiunile lor au fost justificate. În 
acelaşi timp, Procuratura a constatat că reclamantul nu a atacat poliţiştii cu cuţitul, ci mai degrabă 
poliţiştii au crezut că exista riscul ca el să-i atace. Mama reclamantului a contestat această ordonanţă la 
procurorul ierarhic superior. 

27. La 1 mai 1999, procurorul ierarhic superior a anulat ordonanţa din 9 aprilie 1999 şi a dispus 
pornirea urmăririi penale împotriva celor doi poliţişti.  

28. La o dată nespecificată, reclamantul a depus o plîngere la Ministerul Afacerilor Interne. 
29. La 14 iunie 1999, Ministerul Afacerilor Interne a informat reclamantul că poliţiştii A. Tulbu şi 

V. Dubceac vor fi sancţionaţi disciplinar doar dacă va fi constatată vinovăţia lor într-un proces penal.  
30. La 20 septembrie 1999, Procuratura Hînceşti a emis ordonanţa de refuz de pornire a urmăririi 

penale. Ordonanţa a constatat inter alia că reclamantul a avut un cuţit în mîna sa, dar că el nu a 
încercat să atace poliţiştii cu el. Mama reclamantului a contestat această ordonanţă.  

31. La 18 noiembrie 1999, procurorul ierarhic superior din cadrul Procuraturii Lăpuşna a respins 
această plîngere. În ordonanţă se prevedea inter alia că leziunile suferite de reclamant au fost cauzate 
prin căderea sa la 9 iulie 1998, cînd reclamantul a încercat să arunce cuţitul său, iar poliţiştii au crezut 
că el va folosi cuţitul împotriva lor şi l-au trîntit la pămînt. Starea sănătăţii reclamantului era „normală” 
şi niciun martor nu a văzut că poliţiştii l-au bătut. Mama reclamantului a contestat această ordonanţă.  



32. La 10 februarie 2000, Procuratura Generală a admis plîngerea reclamantului şi a dispus 
redeschiderea urmăririi penale. Ea a declarat inter alia că cercetarea a fost desfăşurată „într-o manieră 
extrem de superficială”. Ea a indicat anchetatorilor inter alia să audieze din nou martorii şi părţile 
cauzei şi să cerceteze dacă poliţiştii A. Tulbu şi V. Dubceac au tras focuri de armă în pădure. De 
asemenea, ea a dispus o examinare medicală a reclamantului şi a notat cîteva declaraţii contradictorii 
ale martorilor şi încălcări procedurale.  

33. La 28 februarie 2000, la cererea anchetatorului V.B. din Procuratura Hînceşti, a fost instituită o 
comisie medicală independentă compusă din 4 medici legişti cu experienţă, care au efectuat o cercetare 
medicală detaliată. În baza unor certificate medicale anterioare şi a propriei cercetări, comisia a 
întocmit un raport care menţiona următoarele: 

„Pe parcursul examinării medicale s-a constatat că reclamantul avea vînătăi în jurul ochiului drept, al urechii 
drepte, pe buze şi pe talpa piciorului stîng. 

Din fişele medicale ale reclamantului reiese că la vîrsta de 8 luni el a suferit o otită purulentă la urechea 
stîngă. 

La 11 iulie 1998, un medic neurolog a constatat că reclamantul a suferit o traumă acută la cap cu sindrom 
cerebrostenic. 

La 14 iulie 1998, un ORL-ist a constatat că reclamantul a suferit o hiperemie timpanică şi a avut o perforare 
centrală a membranei timpanului ca rezultat al unei barotraume [o leziune cauzată de schimbarea rapidă şi 
extremă a presiunii] suferite la 9 iulie 1998. 

La 14 iulie 1998, reclamantul nu părea să aibă vreo leziune la dinţii săi. 
La 28 iulie 1998, un ORL-ist a constatat că reclamantul a suferit o otită acută media posttraumatică la 

urechea dreaptă şi o otită agnogenică la urechea stîngă. El a suferit de surditate de percepţie brusc instalată. 
La 9 octombrie 1998, un medic neurolog a constatat că, în urma traumei suferite la cap, reclamantul a suferit 

o hipertensiune intercraniană cu semne de epilepsie. 
La 20 aprilie 2000, reclamantul a fost examinat de un otolaringolog care a constatat că el a suferit o 

hipoacuzie bilaterală posttraumatică [o pierdere uşoară a capacităţii de auz]. A fost recomandată spitalizarea sa. 
... 
1. În baza celor menţionate mai sus, comisia a ajuns la concluzia că domnul Corsacov a suferit leziuni 

corporale sub formă de vînătăi pe faţă (ochiul drept, urechea dreaptă şi buze) şi pe talpa piciorului stîng; o 
traumă la cap şi contuzie; otită media acută posttraumatică la urechea dreaptă şi otită agnogenică la urechea 
stîngă cu hipoacuzie bilaterală. 

... Leziunile corporale ale reclamantului au necesitat tratament medical de lungă durată şi pot fi calificate ca 
mai puţin grave. 

... 
3. Comisia nu are niciun temei obiectiv să creadă că leziunile corporale ar fi putut fi suferite de reclamant 

înainte de 9 iulie 1998. 
4. Aceste leziuni au fost cauzate prin acţiunea unor corpuri contondente (lovire), posibil în circumstanţele 

descrise de reclamant, şi ele nu au putut fi produse prin cădere. 
5. ... Actualmente starea sănătăţii domnului Corsacov este relativ satisfăcătoare, el suferind de hipoacuzie 

bilaterală posttraumatică...” 
34. La 10 iunie 2000, Procuratura Lăpuşna a emis o ordonanţă de refuz în pornirea urmăririi 

penale. Ordonanţa prevedea inter alia că reclamantul a avut un cuţit în mîna sa, dar că nu a încercat să 
atace poliţiştii cu acesta. Mama reclamantului a contestat această ordonanţă. 

35. La 12 iulie 2000, Procuratura Generală a anulat ordonanţa din 10 iunie 2000 şi a dispus 
desfăşurarea unei investigaţii suplimentare. Ea a constatat inter alia că ordonanţa anulată a fost ilegală 
şi a avut un caracter tendenţios. Ordonanţa prevedea inter alia: 

„Contrar concluziei comisiei medicale care a constatat în mod clar că leziunile corporale ale domnului 
Corsacov au fost cauzate prin lovituri cu un obiect contondent, posibil în circumstanţele descrise de reclamant şi 
că ele n-au putut fi produse prin cădere, anchetatorul V.B. a indicat în ordonanţa sa că leziunile corporale au fost 
cauzate prin căderea reclamantului...” 

36. La 30 august 2000, Procuratura Lăpuşna a emis o ordonanţă prin care a refuzat pornirea 
urmăririi penale împotriva reclamantului pentru pretinsul atac cu cuţitul asupra poliţiştilor la 9 iulie 
1998. Ea a constatat că nu exista niciun temei să se creadă că reclamantul a intenţionat să folosească 
cuţitul împotriva poliţiştilor. 

37. La 31 august 2000, Procuratura Lăpuşna a emis o ordonanţă prin care a fost refuzată pornirea 
urmăririi penale împotriva poliţiştilor. Ea a declarat inter alia că reclamantul a avut un cuţit în mînă şi 
că poliţiştii au crezut că a existat o ameninţare la adresa lor şi l-au trîntit la pămînt. Prin urmare, 
reclamantul a suferit leziunile sale corporale prin lovirea de pămînt cu capul, în timp ce poliţiştii au 
acţionat în legitimă apărare. Reclamantul a contestat această ordonanţă. 



38. La 21 ianuarie 2001, ordonanţa din 31 august 2000 a fost anulată de către Procuratura 
Generală, urmărirea penală fiind redeschisă. 

39. La 28 februarie 2001, Procuratura Lăpuşna a refuzat din nou urmărirea penală împotriva 
poliţiştilor. Reclamantul a contestat această ordonanţă. 

40. La 20 martie 2001, procurorul ierarhic superior din Procuratura Lăpuşna a anulat ordonanţa din 
28 februarie 2001 şi a dispus redeschiderea urmăririi penale. 

41. La 20 iunie 2001, Procuratura Lăpuşna a emis o ordonanţă prin care a respins plîngerea 
reclamantului. Această ordonanţă prevedea inter alia că: 

„... În conformitate cu certificatul medical din 15 iulie 1998, Corsacov avea vînătăi în jurul ochiului drept, al urechii 
drepte şi consecinţe ale unei barotraume, o traumă la cap, care ar fi putut fi cauzate prin cădere şi care puteau fi 
calificate drept leziuni corporale uşoare. 

Conform concluziei comisiei [raportul de expertiză medicală din 28 februarie 2000], dinţii domnului Corsacov nu au 
suferit leziuni şi s-a constatat că el suferea de otită media acută posttraumatică la urechea dreaptă şi otită agnogenică 
la urechea stîngă cu hipoacuzie bilaterală, care, de asemenea, ar fi putut fi cauzate prin lovituri. 

Nu se dispută faptul că reclamantul avea leziuni corporale; totuşi, leziunile corporale au fost cauzate în limitele legii. 
Referitor la otita agnogenică la urechea stîngă, se presupune că reclamantul suferea de această afecţiune încă din 
copilărie... În conformitate cu opinia medicului A.M., otita agnogenică la urechea stîngă nu are nicio legătură cu otita 
de la urechea dreaptă şi ar fi putut fi cauzată de o răceală sau infecţie, dar nu de lovituri.  

Surditatea poate avea mai multe cauze şi pentru a cunoaşte etiologia sa este important de a determina momentul 
apariţiei ei. În această cauză este imposibil de stabilit momentul exact la care reclamantul a început să surzească; mai 
mult, în prima sa declaraţie, Corsacov a declarat că numai după aplicarea loviturilor el a început să audă sunete în 
urechea sa dreaptă, dar el nu a spus nimic despre durerea şi surditatea la urechea sa stîngă. 

Ofiţerii de poliţie [A. Tulbu şi V. Dubceac] şi martorul C. au declarat că, la 9 iulie 1998, în drum spre secţia de 
poliţie, nu a fost folosită forţa fizică împotriva reclamantului, cu excepţia cazului cînd el a fost deposedat de cuţitul pe 
care-l ţinea în mînă. Atunci, prin modalităţi tehnice speciale, reclamantul a fost trîntit la pămînt, lovindu-se cu capul...  

Corsacov a admis faptul că a avut un cuţit şi a explicat că el a încercat să-l arunce pentru a evita orice conflict la 
secţia de poliţie.  

Poliţiştii M.I. şi D.I., care erau prezenţi în secţia de poliţie la 9 iulie 1998, au declarat că nimeni nu a folosit forţa 
fizică împotriva reclamantului în prezenţa lor, el nu a fost încătuşat şi bătut cu bastonul. ... 

Mama reclamantului a declarat că, în seara zilei de 9 iulie 1998, ea şi-a vizitat fiul la secţia de poliţie şi acesta nu 
avea nicio leziune... Unchiul reclamantului, B.V., de asemenea, a declarat că el a vizitat reclamantul la secţia de 
poliţie la 10 iulie 1998, între orele 1:00 şi 2:00 noaptea, şi că el nu avea niciun semn de leziuni..., iar reclamantul nu i 
s-a plîns de faptul că ar fi fost bătut. 

... 

Leziunile corporale suportate de dl Corsacov au fost cauzate prin lovirea de pămînt cu capul în momentul în care 
poliţiştii A. Tulbu şi V. Dubceac s-au aflat într-un pericol real de a fi răniţi. Poliţiştii au acţionat în limitele articolelor 
14 şi 15 ale Legii cu privire la poliţie atunci cînd l-au deposedat de cuţit.” 

42. Ordonanţa nu conţinea nicio referire la acuzaţiile reclamantului că la 10 iulie 1998 el a fost dus 
în pădure şi ameninţat cu moartea. Reclamantul a contestat această ordonanţă. 

43. După 20 iunie 2001, urmărirea penală a fost redeschisă şi încetată de mai multe ori. Ordonanţa 
definitivă de încetare a urmăririi penale a fost emisă la 10 ianuarie 2002 de către Procuratura Lăpuşna. 

44. După ce cauza a fost declarată admisibilă de către Curte la 7 noiembrie 2005, Procuratura 
Generală a ordonat redeschiderea urmăririi penale. Această urmărire penală continuă. Potrivit 
Guvernului, redeschiderea urmăririi penale a fost ordonată din cauza îngrijorării Procurorului General 
că leziunile corporale cauzate reclamantului în iulie 1998 au dus la invaliditate de gradul II, care, în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, este echivalentă cu pierderea capacităţii de muncă în 
proporţie de 50-75 % şi că reclamantul a necesitat îngrijire medicală permanentă. 

… 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
49. Reclamantul pretinde violarea articolului 3 din Convenţie, care prevede următoarele: 
„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 



50. Curtea notează că această pretenţie se referă atît la maltratarea la care a fost supus reclamantul, 
cît şi la investigaţia plîngerii cu privire la maltratare de către autorităţi. 

A. Declaraţiile părţilor 
51. Potrivit reclamantului, salariile şi perspectivele profesionale ale poliţiştilor din Republica 

Moldova depind de numărul infracţiunilor descoperite. Acest lucru favorizează practici de maltratare a 
persoanelor bănuite în scopul de a obţine recunoaşterea vinovăţiei lor. 

52. El a declarat că a fost ameninţat cu moartea şi bătut crunt de către poliţiştii A. Tulbu şi V. 
Dubceac. El s-a referit, în special, la raportul de expertiză medicală din 28 februarie 2000, întocmit de 
către o comisie independentă de medici legişti numită de către procuratură (a se vedea paragraful 33 de 
mai sus) care, potrivit lui, a confirmat gravitatea leziunilor sale. Ca rezultat al bătăilor, el a devenit 
surd şi incapabil de a munci, pe cînd era încă minor. Potrivit reclamantului, tratamentul aplicat lui a 
constituit tortură.  

53. În observaţiile sale cu privire la admisibilitatea şi fondul cauzei, din septembrie 2004, Guvernul 
a reiterat argumentele din ordonanţa procuraturii Lăpuşna din 20 iunie 2001 (a se vedea paragraful 41 
de mai sus). În observaţiile sale suplimentare cu privire la fondul cauzei, din noiembrie 2005, 
Guvernul a notat că declaraţiile reclamantului sunt nefondate şi că, în orice caz, tratamentul aplicat lui 
nu a depăşit pragul stabilit de articolul 3 din Convenţie. El s-a referit la constatările Procuraturii 
Lăpuşna din ordonanţa sa din 20 iunie 2001 şi a susţinut că toate leziunile suferite de reclamant au fost 
cauzate prin căderea sa. Potrivit Guvernului, poliţiştii au acţionat în limitele legii. Guvernul a susţinut 
că reclamantul nu a putut dovedi existenţa unei legături cauzale dintre acţiunile poliţiştilor şi 
invaliditatea sa. Potrivit Guvernului, deteriorarea sănătăţii reclamantului ar fi putut fi rezultatul 
faptului că sănătatea sa era deosebit de vulnerabilă sau din cauza unui tratament medical inadecvat, 
precum ar fi medicamentele inadecvate. Trîntirea reclamantului la pămînt i-a cauzat acestuia leziuni 
corporale uşoare, dar nu invaliditate de gradul II. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Cu privire la pretinsa maltratare 
54. După cum a declarat Curtea, de mai multe ori, articolul 3 consfinţeşte una din cele mai 

fundamentale valori ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum 
lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi 
tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor Convenţiei 
şi ale Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar conform 
articolului 15 § 2 nicio derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă este cazul unui 
pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea Selmouni v. France [GC], nr. 25803/94, § 95, 
ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. Bulgaria, hotărîre din 28 octombrie 1998, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). 

55. Curtea reaminteşte că atunci cînd unei persoane îi sunt cauzate leziuni corporale, în timp ce ea 
se află în detenţie sau sub un alt control al poliţiei, orice astfel de leziune va crea o puternică prezumţie 
că acea persoană a fost supusă maltratării (a se vedea Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 
octombrie 2004). Ţine de sarcina statului să dea o explicaţie plauzibilă despre circumstanţele în care au 
fost cauzate leziunile corporale, neîndeplinirea căreia ridică o problemă clară în temeiul articolului 3 
din Convenţie (Selmouni v. France, § 87). Nu este suficient pentru stat să se refere doar la achitarea 
poliţiştilor acuzaţi în cadrul unei urmăriri penale şi, prin urmare, achitarea poliţiştilor după ce au fost 
acuzaţi de maltratarea unei persoane nu va scuti statul de sarcina probaţiunii, în conformitate cu 
articolul 3 din Convenţie, de a dovedi că leziunile corporale suferite de această persoană în timp ce se 
afla sub controlul poliţiei nu au fost cauzate de poliţişti (Ribitsch v. Austria, hotărîre din 4 decembrie 
1995, Seria A nr. 336, §§ 34, 38). 

(a) Constatările Curţii cu privire la fapte 

56. Nu se dispută faptul că, între reţinerea sa la 9 iulie 1998 şi seara zilei de 10 iulie 1998, 
reclamantul s-a aflat sub controlul poliţiei. De asemenea, nu poate fi disputat şi faptul că reclamantul a 
suferit leziuni corporale în acea perioadă. 



57. Esenţa declaraţiilor Guvernului este că leziunile corporale au fost cauzate reclamantului cînd el 
a fost trîntit la pămînt la 9 iulie 1998 în drum spre secţia de poliţie (a se vedea paragraful 53 de mai 
sus). 

58. Curtea nu este convinsă de motivele prezentate de către Guvern şi consideră că acesta nu a dat 
o explicaţie plauzibilă despre modul cum reclamantului i-au fost cauzate leziunile corporale. Ea 
notează că raportul de expertiză medicală din 28 februarie 2000, întocmit de către o comisie 
independentă constituită din patru medici legişti cu experienţă, numită de către procuratură, în mod 
clar, prevedea că leziunile corporale ale reclamantului nu au putut fi cauzate prin cădere, dar numai 
prin lovituri cu obiecte contondente (a se vedea paragraful 33 de mai sus). De asemenea, ea notează că 
concluziile comisiei medicale nu au fost contestate de către părţile în procedura naţională şi că 
Guvernul nu a prezentat nicio probă Curţii care să pună la îndoială concluziile clare ale comisiei 
medicale. Prin urmare, Curtea consideră că acest raport are o valoare probatorie temeinică în ceea ce 
priveşte modul în care reclamantului i-au fost cauzate leziunile corporale. 

59. Suplimentar constatării că leziunile reclamantului din regiunea capului au fost cauzate prin 
lovituri cu obiecte contondente şi că nu ar fi putut fi cauzate prin cădere, trebuie, de asemenea, notat 
faptul că în raportul de expertiză al comisiei medicale din 28 februarie 2000 există o constatare clară 
că reclamantul avea vînătăi pe talpa piciorului stîng care, de asemenea, puteau fi cauzate numai prin 
lovituri cu un obiect contondent. Această constatare corespunde plîngerii reclamantului că el a fost 
bătut cu un baston la tălpi pentru a fi forţat să-şi recunoască vina. Totuşi, autorităţile naţionale nu au 
luat în consideraţie constatările comisiei medicale şi au ajuns la concluzia generală că toate leziunile 
corporale ale reclamantului au fost rezultatul lovirii acestuia cu capul de pămînt, o concluzie pe care 
Curtea nu o consideră credibilă.  

60. În baza tuturor materialelor prezentate, Curtea conchide că Guvernul nu şi-a onorat sarcina să 
convingă Curtea că leziunile corporale ale reclamantului au fost cauzate altfel decît prin maltratarea la 
care el a fost supus în timp ce se afla în custodia poliţiei. 

61. Probele medicale arată că reclamantul a fost bătut cu obiecte contondente în cap şi la talpa 
piciorului stîng. Se pare că în urma acestor bătăi reclamantul a suferit o traumă acută la cap şi o 
contuzie; el avea numeroase vînătăi pe faţă, în jurul urechii drepte şi pe talpa piciorului stîng; el a avut 
o perforare a membranei timpanului ca rezultat al leziunilor (a se vedea paragraful 33) şi a suferit o 
surzenie brusc instalată care a avut drept rezultat scăderea capacităţii de auz (ibid.). Se pare că mai 
recent leziunile cauzate reclamantului s-au deteriorat în invaliditate de gradul II, care, în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, corespunde pierderii capacităţii de muncă în volum de 50-75 %. 

62. Luînd în consideraţie că acuzaţia reclamantului că el ar fi fost ameninţat cu arma este 
contestată de părţi şi că reclamantul nu a prezentat nici o probă cu privire la acest fapt, Curtea 
consideră că este incapabilă de a formula o concluzie în această parte.  

(b) Caracterizarea tratamentului în conformitate cu articolul 3 din Convenţie 
63. Curtea, în continuare, urmează să determine forma maltratării aplicate reclamantului. Pentru a 

determina dacă o anumită formă de maltratare poate fi calificată drept tortură, trebuie să se ia în 
consideraţie distincţia prevăzută în articolul 3 dintre acest termen şi cel de tratament inuman sau 
degradant. Aşa precum ea a constatat anterior, se pare că intenţia a fost ca Convenţia să stigmatizeze 
printr-o astfel de distincţie tratamentul inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte grave şi crude 
(a se vedea Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, pag. 66-67, § 
167). Faptul că durerea sau suferinţa au fost cauzate intenţionat pentru a obţine o recunoaştere a 
vinovăţiei este un factor care trebuie luat în consideraţie atunci cînd se decide dacă maltratarea a 
constituit tortură (Aksoy v. Turkey, hotărîre din 18 decembrie 1996, Reports 1996-VI, § 64; Salman v. 
Turkey, [GC], nr. 21986/93, § 114, ECHR 2000-VII). 

64. În această cauză, Curtea notează, în special, intensitatea loviturilor aplicate reclamantului în 
urma cărora el a suferit leziuni corporale foarte serioase (a se vedea paragraful 61 de mai sus). În urma 
acestor leziuni, reclamantul s-a aflat aproximativ 70 de zile în spital în diferite perioade între lunile 
iulie şi noiembrie 1998 (a se vedea paragraful 18 de mai sus). Un element important care trebuie luat 
în consideraţie sunt consecinţele pe care maltratarea le-a avut asupra sănătăţii reclamantului (a se 
vedea paragraful 61 de mai sus). Curtea, de asemenea, acordă o mare importanţă vîrstei fragede a 
reclamantului (şaptesprezece ani în ziua evenimentelor) fapt care l-a făcut deosebit de vulnerabil în 
faţa agresorilor săi. 



65. Totuşi, elementul decisiv pentru determinarea formei maltratării este practica numită falaka 
(lovirea tălpilor), la care a fost supus reclamantul. Aceasta este o formă de maltratare deosebit de 
condamnabilă care presupune intenţia de a obţine informaţii, a intimida sau a pedepsi. Curtea 
reaminteşte că în cauza Salman v. Turkey (citată mai sus, § 115), ea a constatat că folosirea practicii 
falaka însoţită de lovituri în zona pieptului a constituit tortură. 

66. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că violenţa aplicată faţă de reclamant a fost de 
natură deosebit de gravă, capabilă să provoace dureri severe şi suferinţe crude, care pot fi considerate 
ca acte de tortură în sensul articolului 3 din Convenţie. 

67. În lumina celor expuse mai sus, Curtea constată că a existat o violare a articolului 3 din 
Convenţie. 

2. Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată 

68. Curtea reaminteşte că atunci cînd o persoană face afirmaţii credibile că a fost supusă unor 
tratamente contrare articolului 3 din Convenţie de către poliţie sau alţi agenţi de stat, prevederile 
acestui articol, citite în contextul obligaţiei generale a statului conform articolului 1 din Convenţie de a 
„recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în Convenţie”, 
impun efectuarea unei investigaţii oficiale efective. La fel ca o investigaţie efectuată în temeiul 
articolului 2 din Convenţie, o astfel de investigaţie ar trebui să permită identificarea şi pedepsirea 
persoanelor responsabile. Altfel, interzicerea generală prin lege a torturii, a tratamentelor sau a 
pedepselor inumane şi degradante, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi ineficientă în practică 
şi ar face posibil, în anumite cazuri, pentru agenţii de stat să comită abuzuri împotriva persoanelor 
aflate sub controlul lor, ei beneficiind, astfel, de o imunitate virtuală (a se vedea, printre altele, Labita 
v. Italy [GC], nr. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

69. Investigaţia trebuie, de asemenea, să fie efectivă astfel încît să permită stabilirea faptului dacă 
forţa folosită de poliţie a fost sau nu justificată în circumstanţele unei cauze (a se vedea Kaya v. 
Turkey, hotărîre din 19 februarie 1998, Reports 1998-I, § 87).  

Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie deplină. Aceasta înseamnă că autorităţile 
trebuie întotdeauna să depună eforturi serioase pentru a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să se bazeze 
pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună la baza deciziilor lor (a se 
vedea hotărîrea Assenov and Others v. Bulgaria, citată mai sus, § 103 et seq.). Ele trebuie să 
întreprindă toţi paşii rezonabili şi disponibili lor pentru a asigura probe cu privire la incident, inclusiv 
inter alia declaraţii ale martorilor oculari şi probele medico-legale (a se vedea Tanrikulu v. Turkey 
[GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 104 et seq. şi Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 
2000). Orice omisiune pe parcursul desfăşurării investigaţiei care subminează capacitatea sa de a 
stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să nu corespundă 
acestui standard.  

70. În fine, investigaţia trebuie să fie rapidă. În cauze care cad sub incidenţa articolelor 2 şi 3 ale 
Convenţiei, atunci cînd se analiza eficienţa investigaţiei oficiale, Curtea deseori a evaluat dacă la acel 
moment autorităţile au reacţionat prompt la plîngeri (a se vedea Labita v. Italy, citată mai sus, § 133).  

71. Curtea notează că investigaţia a durat mai mult de trei ani, perioadă în care ea a fost încetată şi 
redeschisă de cel puţin douăsprezece ori. Toate ordonanţele care au respins plîngerile au avut aceeaşi 
concluzie: că singura cauză a leziunilor corporale ale reclamantului a fost lovirea sa cu capul de 
pămînt, atunci cînd a fost trîntit de către poliţişti pentru a-l deposeda de cuţit. De asemenea, aceste 
decizii au indicat că poliţiştii au fost în drept să utilizeze forţa, deoarece cuţitul reclamantului a 
prezentat o ameninţare pentru viaţa şi sănătatea lor şi că ei au acţionat în limitele legii.  

72. În continuare, Curtea notează că autorităţile naţionale nu au oferit nicio explicaţie cu privire la 
discrepanţa dintre concluziile raportului de expertiză al comisiei medicale din 28 februarie 2000, care, 
în mod clar, a indicat că leziunile corporale au putut fi cauzate doar ca rezultat al bătăilor, şi versiunea 
circumstanţelor faptelor prezentată de poliţiştii A. Tulbu şi V. Dubceac. 

73. Trebuie notat, de asemenea, că investigaţia nu a încercat să ofere o explicaţie logică a cauzei 
vînătăilor de pe tălpile reclamantului, ignorîndu-le.  

74. Curtea mai notează că autorităţile naţionale nu au reacţionat în niciun fel la plîngerea 
reclamantului cu privire la ameninţarea din 10 iulie 1998 de a fi împuşcat în cap, deşi reclamantul a 
făcut acuzaţii foarte clare în acest sens.  



75. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că investigaţia a fost caracterizată printr-un număr 
de omisiuni grave şi inexplicabile. Ea s-a încheiat cu adoptarea unor decizii care conţineau contradicţii 
şi concluzii nesusţinute de o analiză atentă a faptelor. Autorităţile au ignorat anumite fapte şi au omis 
să facă referire în deciziile lor la fapte îngrijorătoare.  

76. În aceste circumstanţe Curtea constată că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie şi în 
această parte.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
77. Reclamantul susţine că el nu a avut un recurs efectiv în faţa unei autorităţi naţionale pentru a 

invoca violarea articolului 3 din Convenţie şi pretinde violarea articolului 13, care prevede 
următoarele:  

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale … .” 

A. Declaraţiile părţilor  
78. Reclamantul a declarat inter alia că din cauza rezultatului urmăririi penale cu privire la 

maltratarea sa, el nu a putut să înainteze o acţiune civilă de recuperare a daunelor împotriva poliţiştilor.  
79. Potrivit Guvernului, pentru a-i oferi reclamantului un recurs efectiv, la 7 noiembrie 2005, 

Procuratura Generală a dispus redeschiderea urmăririi penale cu privire la pretinsa maltratare a 
reclamantului de către poliţiştii A. Tulbu şi V. Dubceac. El consideră că nu a existat o violare a 
articolului 13.  

B. Aprecierea Curţii 
80. Aşa cum s-a constatat mai sus, dreptul reclamantului de a nu fi supus torturii şi de a beneficia 

de o investigaţie efectivă a plîngerilor sale cu privire la aplicarea torturii a fost încălcat de către stat. 
Prin urmare, pretenţiile reclamantului în această privinţă au fost serioase şi legitime în sensul 
articolului 13 (a se vedea Boyle and Rice v. the United Kingdom, hotărîre din 27 aprilie 1988, Seria A 
nr. 131, p. 23, § 52).  

81. În conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova în vigoare în acea perioadă (a se vedea 
paragraful 47 de mai sus), reclamantul ar fi putut pretinde compensaţii pentru cauzarea prejudiciului 
material şi moral numai dacă prejudiciul ar fi fost cauzat prin acţiuni ilegale. Deoarece urmărirea 
penală desfăşurată de autorităţile naţionale a conchis că acţiunile poliţiştilor A. Tulbu şi V. Dubceac au 
fost legale, orice acţiune civilă împotriva lor ar fi fost inefectivă.  

82. În aceste circumstanţe, Curtea conchide că reclamantul nu a avut un recurs efectiv în 
conformitate cu dreptul naţional de a pretinde compensaţii pentru maltratarea sa şi, prin urmare, 
constată că a existat o violare a articolului 13 din Convenţie în ceea ce priveşte pretenţia în temeiul 
articolului 3. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul moral 
84. Reclamantul a pretins EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral suferit ca rezultat al torturii şi al 

omisiunii autorităţilor de a investiga cauza sa în mod corespunzător. El a declarat că a suferit durere, 
nelinişte, stres şi frică pentru viaţa sa. El a devenit invalid după ce a fost supus torturii şi a pierdut din 
capacitatea de muncă. El a primit tratament medical timp de mai mult de un an de zile în spitale şi 
continuă să fie dependent de medicamente.  

85. Guvernul a susţinut inter alia că, luînd în consideraţie faptul că reclamantul nu a fost supus 
vreunei forme de tratament care să fie contrară prevederilor articolului 3, el nu este în drept să 
primească vreo compensaţie. Leziunile corporale ale reclamantului, care au fost iniţial caracterizate 
drept uşoare, au evoluat în invaliditate de gradul II, iar starea sănătăţii reclamantului s-a deteriorat. 
Acest lucru a constituit un motiv de îngrijorare pentru Procuratura Generală, care a redeschis 
investigaţia. Totuşi, redeschiderea investigaţiei nu a însemnat faptul că poliţiştii A. Tulbu şi V. 
Dubceac erau vinovaţi. Acest lucru ar fi contribuit numai la determinarea corectă a modului în care 
leziunile corporale au fost cauzate, precum şi pentru a determina dacă tratamentul medical permanent 



necesar domnului Corsacov a fost rezultatul bătăilor poliţiştilor sau al altor circumstanţe. Guvernul a 
ajuns la concluzia că reclamantul nu a reuşit să demonstreze existenţa unei legături cauzale între 
prejudiciul invocat de către el şi pretinsa violare a Convenţiei. În orice caz, în eventualitatea în care 
Curtea ar constata o violare, o atare constatare ar reprezenta în sine o satisfacţie echitabilă suficientă.  

86. Curtea notează în primul rînd gravitatea extremă a încălcărilor drepturilor reclamantului. De 
asemenea, ea notează că, înainte de a fi agresat de către poliţie, reclamantul era un adolescent care nu 
avea probleme de sănătate. După ce a fost agresat, el a petrecut o perioadă lungă de timp în spital, 
primind tratament medical şi şi-a pierdut parţial auzul. Mai tîrziu, starea sănătăţii sale se pare că s-a 
deteriorat serios. O importanţă deosebită trebuie acordată modului în care autorităţile naţionale au 
desfăşurat investigaţia acuzaţiilor de tortură ale reclamantului şi faptului că în urma acestei investigaţii, 
reclamantul nu a avut posibilitatea de a solicita o compensaţie în faţa instanţelor judecătoreşti civile.  

87. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că suferinţa şi frustrarea reclamantului nu pot fi 
compensate printr-o simplă constatare a unei violări a Convenţiei, aşa cum a sugerat Guvernul. Luînd 
în consideraţie jurisprudenţa sa precedentă cu privire la articolul 3 (a se vedea, în special, Selmouni v. 
France, citată mai sus, Dikme v. Turkey, nr. 20869/92, ECHR 2000-VIII; Khudoyorov v. Russia, nr. 
6847/02, ECHR 2005-... (extracts)) şi hotărînd în bază echitabilă, Curtea acordă reclamantului întreaga 
sumă pretinsă, plus orice taxă care ar putea fi percepută.  

B. Costuri şi cheltuieli 
88. Avocatul reclamantului a pretins EUR 5,042.67 cu titlu de costuri şi cheltuieli. Ea a pretins că 

această sumă a acoperit cheltuielile de secretariat, cheltuielile de traducere şi costurile de reprezentare. 
Ea a prezentat o listă detaliată a tuturor cheltuielilor, potrivit căreia ea a petrecut 39 de ore asupra 
acestei cauze la două rate diferite de EUR 50 şi 150.  

89. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, declarînd inter alia că reclamantul nu a 
demonstrat cheltuielile de reprezentare pretinse. Potrivit lui, suma pretinsă este prea mare în 
comparaţie cu salariul mediu lunar în Republica Moldova.  

90. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul articolului 
41 din Convenţie, trebuie stabilit faptul dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca 
mărime (a se vedea, de exemplu, Nilsen şi Johnsen v. Norway [GC], nr. 23118/93, § 62, ECHR 1999-
VIII).  

91. În această cauză, luîndu-se în consideraţie lista detaliată prezentată de reclamant, criteriile de 
mai sus şi performanţa avocatului, Curtea acordă reclamantului EUR 1,000 cu titlu de costuri şi 
cheltuieli.  

...  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte tratamentul la 

care a fost supus reclamantul; 
2. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte omisiunea de a 

efectua o investigaţie efectivă a plîngerilor reclamantului cu privire la maltratarea sa de către poliţie; 
3. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 13 din Convenţie în ceea ce priveşte lipsa 

recursurilor efective cu privire la pretinsa maltratare; 
4. Hotărăşte  
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă, în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 20,000 (douăzeci 
mii euro) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,000 (o mie euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să 
fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii, plus 
orice taxă care poate fi percepută; 



Gavrilovici v. Moldova 
Cererea nr. 25464/05, 15 Decembrie 2009 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată prin cererea (nr. 25464/05) depusă împotriva Republicii Moldova la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului potrivit articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia”), de cetăţeanul Republicii Moldova dl 
Alexandru Gavrilovici („reclamantul”), la 28 iunie 2005. 

… 
3. Reclamantul a pretins că a fost deţinut în condiţii inumane şi precum că dreptul său la libera 

exprimare a fost încălcat în rezultatul sancţiunii care i s-a aplicat. 
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1954 şi locuieşte în Palanca. 
6. Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Cadrul general al cauzei 

7. Începînd cu anul 1998 şi, respectiv 2002, soţia şi fiul reclamantului suferă de insuficienţă renală 
cronică (o pierdere treptată şi progresivă a capacităţii rinichilor de a elimina deşeuri, concentrarea 
urinei şi conservare de electroliţi). În consecinţă, dînşii necesită efectuarea hemodializei (o procedură 
medicală care implică folosirea unui aparat pentru filtrarea deşeurilor din circulaţia sangvină şi 
restabilirea componenţilor normali în sînge). Ambii sunt inapţi pentru muncă din cauza bolii (invalizi 
de gradul I, incapacitate de muncă de 100%). 

8. Locuind în satul Palanca din raionul Ştefan-Vodă, fiul şi soţia reclamantului, necesită deplasări la 
Chişinău pentru a urma tratamentul cu hemodializă. Iniţial, costurile de transport erau acoperite de 
spitalul raional. Totuşi, începînd cu anul 2004, spitalul nu a mai rambursat aceste cheltuieli. Pentru a 
beneficia în continuare de ajutor financiar, soţia şi fiul reclamantului au depus o cerere în această 
privinţă la Consiliul raional, care putea să includă cheltuielile în cauză în bugetul raional. Spitalul a 
informat consiliul raional despre situaţia respectivă. Consiliul a cerut şi o confirmare a faptului că soţia 
şi fiul reclamantului locuiau la acel moment în Palanca. Un astfel de certificat obţinut de la autorităţile 
competente a fost prezentat la 12 mai 2004. 

… 
11. La 4 noiembrie 2004, Consiliul raional s-a întrunit din nou şi o declaraţie a soţiei reclamantului 

a fost distribuită tuturor consilierilor. Problema acordării ajutorului financiar soţiei şi fiului a fost 
inclusă pe ordinea de zi. Cînd aceasta era examinată, cîţiva consilieri s-au pronunţat împotriva 
introducerii modificărilor. Preşedintele raionului I.M., a menţionat că l-a văzut pe reclamant doar de 
două ori (insinuînd că ultimul nu locuia în Palanca) şi precum că el era contra deturnării fondurilor 
publice. Cîţiva consilieri au menţionat adrese exacte din Chişinău unde ar fi locuit soţia şi fiul 
reclamantului şi precum că aceştia nu aveau nevoie de ajutor financiar. Alţii au menţionat despre 
plîngerile reclamantului depuse la diverse autorităţi, inclusiv instanţe judecătoreşti, împotriva lui I.M., 
precum şi despre necesitatea protejării acestuia împotriva atacurilor neîntemeiate. 

12. După aceasta, cuvînt a luat reclamantul. Conform procesului-verbal al şedinţei, el a declarat: 
„… cel mai jignitor este faptul că fiul meu a fost într-adevăr student pînă în anul 2002, cînd starea 
sănătăţii lui s-a înrăutăţit şi el a fost nevoit să-şi abandoneze studiile. Soţia mea s-a adresat după ajutor 
în 2004, dar acesta i s-a refuzat. I s-a spus că e bună de prăşit. Băiatul meu nu este [în Chişinău]. Nu-
mi retrag cuvintele că [I.M.] este fascist…”. 

13. Conform reclamantului, acesta nu a insultat pe nimeni în timpul şedinţei şi nu a utilizat cuvîntul 
fascist. 



14. După declaraţia reclamantului, dînsul a fost invitat să părăsească sala şi, în cele din urmă, el s-a 
conformat. 

15. I.M., preşedintele raionului Ştefan-Vodă, fusese anterior comisarul poliţiei din acest raion. În 
aprilie 2001, el a iniţiat urmărirea penală împotriva reclamantului pentru neachitarea impozitelor, 
urmare a căreia reclamantul a fost condamnat la 12 decembrie 2001. În cadrul şedinţei din 4 noiembrie 
2004, un consilier a remarcat faptul că reclamantul a depus 37 de plîngeri împotriva lui I.M. la diverse 
autorităţi, inclusiv la instanţe judecătoreşti. 

2. Procesul împotriva reclamantului 

16. La 27 decembrie 2004, I.M. a solicitat Comisariatului raional de poliţie să iniţieze o cauză 
împotriva reclamantului, în scopul atragerii lui la răspundere pentru insultarea membrilor consiliului 
raional „în timpul unei şedinţe din 3 decembrie 2004.” El a depus o cerere identică la procuratură. 

17. Reclamantul a solicitat, fără succes, poliţiei încetarea procedurii administrative, din motivul 
absenţei vreunei înregistrări audio a declaraţiilor făcute în timpul şedinţei din 4 noiembrie 2004. 
Conform susţinerilor reclamantului, la începutul şedinţei s-a anunţat că aceasta se înregistrează audio. 
El a solicitat o copie a înregistrărilor audio şedinţei, dar i s-a refuzat. Ulterior, reclamantul a iniţiat o 
acţiune în instanţă, pentru a obţine această înregistrare, însă instanţa i-a respins acţiunea. 

18. La 26 ianuarie 2005, un ofiţer de poliţie i-a imputat reclamantului comiterea insultei în adresa 
I.M., pretinsă a fi avută loc la 4 noiembrie 2004. Dosarul contravenţional a fost expediat judecătoriei 
din localitate, împreună cu procesul-verbal al şedinţei din 4 noiembrie 2004 şi declaraţiile a trei 
martori. Unul din martori a declarat că reclamantul l-a numit fascist pe I.M., din cauza lipsirii familiei 
sale de orice ajutor, iar un alt martor a declarat că reclamantul a utilizat mai multe cuvinte insultătoare, 
fără a le specifica. Al treilea martor (V.B.) a explicat că reclamantul nu a insultat pe nimeni şi, deşi 
unele dintre cuvintele sale ar fi putut fi considerate vulgare, nimeni nu a fost afectat. 

19. Tot la 26 ianuarie 2005, reclamantul a apărut în faţa instanţei de judecată. Conform 
reclamantului, el a solicitat audierea martorilor care ar fi putut confirma că el nu a insultat pe nimeni. 
Fără a reacţiona la această cerere şi după o audiere de 5 minute, judecătorul l-a considerat vinovat şi a 
aplicat sancţiunea administrative sub formă de arest administrativ pe un termen de 5 zile. Instanţa a 
constatat că reclamantul l-a numit pe I.M. „fascist” şi „cu alte cuvinte insultătoare.” Reclamantul a fost 
imediat arestat şi deţinut toate cele 5 zile. 

20. În aceeaşi zi, reclamantul a înaintat recurs, invocînd lipsa unei înregistrări audio a şedinţei şi 
declaraţia unuia dintre cei trei martori privind absenţa caracterului jignitor al cuvintelor sale pronunţate 
în cadrul şedinţei consiliului. 

21. Curtea de Apel Bender a programat examinarea recursului reclamantului pentru 16 februarie 
2005. În dimineaţa acelei zile, în cancelaria Curţii de Apel Bender a fost înregistrată o cerere a 
reclamantului privind amînarea examinării recursului din cauza faptului că acesta avea deja 
programată o audiere în faţa Curţii Supreme de Justiţie în aceeaşi zi. Curtea de Apel Bender a 
examinat recursul la 16 februarie 2005 şi nu s-a expus asupra cererii reclamantului. Instanţa a respins 
recursul reclamantului ca neîntemeiat, constatînd că instanţa inferioară a examinat în mod 
corespunzător cauza şi a stabilit că reclamantul l-a insultat pe I.M. 

22. La 25 martie 2005, ziarul Flux a publicat un articol care descris cazul reclamantului. Ca reacţie 
la acest articol, la 26 aprilie 2005, V.B. şi un alt consilier raional prezent la şedinţa din 4 noiembrie 
2004 i-au scris soţiei reclamantului, explicîndu-i motivele deciziei luate anterior prin care, din cauza 
lipsei de informaţie, dînsei şi fiului său li s-a refuzat în acordarea ajutorului. Consilierii au mai adăugat 
că reclamantul nu insultase pe nimeni în timpul acelei şedinţe. 

23. Reclamantul a solicitat redeschiderea procedurilor din cauza absenţei sale la şedinţa de judecată 
din 16 februarie 2005, însă la 25 mai 2005 cererea i-a fost respinsă. O cerere ulterioară adresată 
Procurorului General pentru a iniţia reexaminarea cauzei, la fel a fost respinsă la 30 mai 2005. 

24. În paralel cu evenimentele menţionate mai sus, la 28 decembrie 2004 I.M. a solicitat poliţiei să 
iniţieze urmărirea penală împotriva reclamantului pentru fals de documente care confirmau viza de 
reşedinţă a familiei sale în Palanca. Urmărirea penală a fost încetată la 8 aprilie 2005, deoarece 
reclamantul şi familia sa cu adevărat domiciliau în Palanca. La 22 aprilie 2005, Procuratura raionului 
Ştefan-Vodă a depus o cerere de chemare în judecată prin care au solicitat radierea menţiunii despre 



reşedinţa familiei reclamantului în Palanca. La 9 iunie 2005, Procuratura Generală a retras cererea 
respectivă. 

3. Condiţiile de detenţie în comisariatul raional de poliţie 

25. Reclamantul susţine că a fost deţinut timp de 5 zile, împreună cu alte trei persoane, într-o 
cameră de circa 12 m2. Celula se afla în subsolul Comisariatului de poliţie, era umedă şi întunecoasă, 
fereastra fiind acoperită cu o placă de metal găurită. În celulă se găsea o laiţă din lemn, măsurînd circa 
1,8 metri în lăţime, care era utilizată în calitate de pat de către toţi cei patru deţinuţi. Lenjeria de pat nu 
era oferită şi toţi deţinuţii erau nevoiţi să doarmă îmbrăcaţi. Încălzirea era redusă şi în celulă era frig. 
Toţi ceilalţi deţinuţi fumau, astfel expunînd reclamantul la fumatul pasiv. Hrana era servită de trei ori 
pe zi şi două dintre mese se rezumau la o ceaşcă de ceai şi o felie de pîine. În celulă lipseau veceul şi 
apa curgătoare. Deţinuţii erau escortaţi la veceu de 2 ori pe zi a cîte 3-5 minute fiecare, ceea ce era 
insuficient pentru nevoile lor. Prin urmare, între vizitele lor la veceu, aceştia trebuiau sa urineze în 
sticle de plastic, în văzul celorlalţi deţinuţi. Apa caldă lipsea şi reclamantul nu a avut posibilitate să 
facă baie în timpul detenţiei. 

26. La 27 ianuarie 2005, soţia şi fiica reclamantului au dorit să-l viziteze, dar li s-a refuzat 
motivîndu-se prin termenul scurt de detenţie a reclamantului. Solicitarea lui de a-şi vedea familia de 
asemenea a fost respinsă pentru că el era deţinut „fără ieşire”, după cum era indicat în procesul-verbal 
de percheziţie corporală la care acesta a fost supus odată cu plasarea în detenţie. 

27. La 29 ianuarie 2005, reclamantul a cerut permisiunea de a merge la biserică pentru a asista la 
slujba funerară a mamei sale decedate la 24 ianuarie 2005. Această cerere i-a fost refuzată, deoarece el 
nu ispăşise încă cele 5 zile de arest. Reclamantul nu a părăsit celula pe parcursul celor 5 zile, cu 
excepţia scurtelor ieşiri la veceu. Dat fiind faptul că i s-au ridicat ochelarii odată cu plasarea în 
detenţie, el nu putea să citească ziare, iar radioul şi televizorul lipseau în celulă. 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE 

A. Dreptul intern şi practica judiciară relevantă 

… 
29. Guvernul a prezentat exemple din jurisprudenţa instanţelor naţionale privind acordarea de 

despăgubiri persoanelor care au fost deţinute în condiţii inumane de detenţie. Instanţele s-au bazat pe 
articolul 1422 al Codului Civil. Cazurile au cuprins speţele lui T. Ciorap c. Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale (nr. 2a-1529/07) şi cazul lui V. Drugalev (citat 
în Holomiov c. Moldova, nr. 30649/05, § 88, 7 noiembrie 2006). 

B. Raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane 
sau Degradante (CPT) şi răspunsul Guvernului la acesta 

30. În raportul privind vizita sa în Moldova între 14-24 septembrie 2007, CPT a constatat, inter 
alia, următoarele (traducere neoficială din franceză): 

“4. Condiţiile de detenţie 

... 

b. celulele din comisariatele de poliţie 

40. Celulele din comisariatele de poliţie vizitate de delegaţie erau necorespunzătoare pentru deţinerea persoanelor 
mai mult de cîteva ore. Acestea erau întunecoase, fără aerisire, reci, dărăpănate şi murdare, erau echipate cel mult cu o 
laiţă. În afară de celule, comisariatele de poliţie aveau o anexă îngrădită, considerată „cameră de aşteptare,” cu 
suprafaţa, de obicei, între 5-6 m2 şi lipsită de orice garnitură. 

Conform personalului poliţiei, celulele erau utilizate pentru perioade de detenţie care nu depăşeau 3 ore. Totuşi, 
delegaţia a primit mai multe declaraţii – şi a găsit documente probante în înregistrările cu privire la deţinuţi – precum 
că persoanele erau deseori deţinute peste noapte, ocazional pînă la 5 zile… . În plus, a devenit clar că contravenienţii 
au petrecut pînă la 10 zile în celulele comisariatelor de poliţie. Persoanelor în cauză nu li s-au asigurat saltele sau 
pături şi nu li s-a oferit nimic de mîncare (unica hrană disponibilă era acea adusă de familiile deţinuţilor). 

Situaţia respectivă este totalmente inacceptabilă. CPT sesizează autorităţile Moldovei să ia măsuri efective în 
vederea excluderii detenţiei peste noapte în comisariatele de poliţie. Măsuri imediate ar trebui luate pentru 



echiparea tuturor celulelor şi a „camerelor de aşteptare” cu mijloace pentru odihnă (de exemplu, o banchetă). 
Mai mult, tuturor persoanelor deţinute în comisariatele de poliţie, indiferent de statutul lor juridic, trebuie să li 
se ofere hrană la orele normale de masă.” 

69. Răspunsul Guvernului la paragraful 40 din raportul CPT din 2007 a inclus următoarea declaraţie 
(traducere neoficială din franceză): 

“În pofida măsurilor luate în vederea creării condiţiilor decente de detenţie, luînd în consideraţie finanţarea 
insuficientă, în anumite IDP-uri situaţia rămîne complicată. În urma controalelor efectuate pe parcursul primelor opt 
luni ale anului 2008, Ministerul Afacerilor Interne a ordonat, constatînd derogări de la legislaţia în vigoare, închiderea 
IDP-urilor din comisariatele de poliţie din…, Ştefan-Vodă, …”. 

ÎN DREPT 
32. Reclamantul s-a plîns de încălcarea Articolului 3 din Convenţie, din cauza condiţiilor inumane 

şi degradante ale detenţiei sale. Articolul 3 prevede următoarele: 

“Nimeni nu va fi supus torturii ori pedepsei sau tratamentelor inumane sau degradante.” 

… 

I. ADMISIBILITATEA PLÎNGERILOR 
34. Guvernul a considerat că reclamantul nu a epuizat toate remediile naţionale disponibile, 

deoarece nu a formulat acţiune civilă prin care să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de 
pretinsele condiţii inumane de detenţie. Guvernul a adus exemple din jurisprudenţa instanţelor 
naţionale privind acordarea de despăgubiri persoanelor care au fost deţinute în condiţii inumane de 
detenţie (a se vedea mai sus paragraful 29). Reclamantul a considerat că remediile sugerate erau 
neefective, deoarece presupuneau proceduri judiciare îndelungate, fapt confirmat chiar prin exemplele 
pe care s-a bazat Guvernul. Mai mult, jurisprudenţa instanţelor naţionale, în general, nu era disponibilă 
publicului larg, cu excepţia unei părţi a jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie şi începînd cu sfîrşitul 
anului 2008. În plus, despăgubirea acordată în jurisprudenţa invocată de Guvern nu reflecta o legătură 
rezonabilă cu nivelul suferinţei suportată de cei doi deţinuţi. 

35. Referitor la remediul pe calea unei acţiuni civile prin s-ar cere încetarea imediată a presupusei 
încălcări (cazul Drugalev), Curtea a constatat deja că acesta nu constituie dovadă suficientă a 
eficacităţii remediului la momentul potrivit (a se vedea Holomiov, citat mai sus, § 106).Cazul mai 
recent indicat de Guvern (cazul Ciorap) nu schimbă această concluzie, din momentul în care nu s-a 
pledat că instanţa ar fi avut posibilitatea să dispună ameliorarea imediată a condiţiilor de detenţie. 
Procedura ar fi durat cu certitudine mai mult decît cele 5 zile pe parcursul cărora reclamantul a fost 
deţinut. De asemenea, este de remarcat că în cazul menţionat mai sus, dl Ciorap a depus o cerere la 
Curte (nr. 7481/06) conform căreia dînsul considera despăgubirile care i-au fost acordate (3,000 lei 
moldoveneşti (MDL), echivalentul a 181 euro (EUR) la momentul respectiv), ca fiind foarte minore 
pentru acte de tortură confirmate, neacordarea ajutorului medical şi condiţii inumane de detenţie. În 
asemenea circumstanţe şi din moment ce cererea dlui Ciorap se află pe rol, Curtea nu poate accepta că 
acest caz stabileşte clar o practică naţională de redresare eficientă a prejudiciului cauzat prin încălcarea 
Articolului 3 din Convenţie. În final, Curtea menţionează că în speţa Malai c. Moldova (nr. 7101/06, 
§§ 45-46, 13 noiembrie 2008), aceasta a constatat o încălcare a Articolului 13 din Convenţie din cauza 
lipsei remediilor eficiente împotriva condiţiilor de detenţie inumane şi degradante în Moldova. Această 
constatare a fost confirmată în Străisteanu şi alţii c. Moldova (nr. 4834/06, § 67, 7 aprilie 2009). 

Prin urmare, Curtea consideră că Guvernul nu a prezentat suficiente dovezi că o acţiune civilă ar fi 
oferit repararea completă a pretinsului prejudiciu cauzat reclamantului. Prin urmare, această obiecţie 
urmează a fi respinsă. 

36. Curtea menţionează, de asemenea, că iniţial reclamantul s-a plîns în temeiul Articolului 6 din 
Convenţie, referindu-se în esenţă la aceleaşi chestiuni procedurale precum cele invocate în temeiul 
Articolului 10 din Convenţie. În observaţiile sale ulterioare, dînsul nu a mai urmărit menţinerea acestui 
capăt de plîngere. Din acest motiv, Curtea nu îl va examina. 

37. Curtea consideră că cererea ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît 
aprecierea lor depinde de examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept 
inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În 
conformitate cu decizia sa de examinare a fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia 



(Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea 
fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Susţinerile părţilor 

1. Reclamantul 

38. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate prin Articolul 3 din Convenţie. 
Acesta s-a referit la descrierea proprie anterioară a condiţiilor de detenţie (a se vedea paragrafele 25-27 
supra) şi a adăugat că Guvernul nu a respins la cîteva dintre pretenţiile sale referitoare la astfel de 
condiţii, precum suprapopularea, umiditatea ridicată, faptul că dînsul a fost nevoit să doarmă pe o laiţă 
mică din lemn şi nu pe un pat, împărţind-o cu alte trei persoane, că a fost expus fumatului pasiv, că în 
celulă lipsea un veceu sau apă curgătoare, că putea să meargă la veceu doar de două ori pe zi şi că nu a 
putut să facă duş pe toată durata detenţiei sale, precum şi nu a avut parte de plimbări zilnice. De 
asemenea, nu s-a contestat faptul că soţiei şi fiicei reclamantului li s-a negat dreptul de a-l vizita şi că 
dînsul a fost împiedicat de la participarea la slujba religioasă de după decesul mamei sale. 

39. Reclamantul a adăugat că condiţiile descrise sunt caracteristice comisariatelor de poliţie din 
întreaga ţara. Lipsea careva dovadă că autorităţile ar fi alocat bani pentru ameliorarea condiţiilor de 
detenţie din cadrul comisariatelor de poliţie. Constatările CPT erau valide pentru comisariatul Ştefan-
Vodă, în care a fost deţinut reclamantul, deşi CPT nu a vizitat niciodată acel comisariat (CPT a vizitat 
32 din 39 de comisariate). Guvernul nu a prezentat dovezi care să confirme pretenţia sa, conform 
căreia Comisariatul de poliţie Ştefan-Vodă ar fi fost diferit de toate celelalte comisariate similare pe 
care CPT le-a vizitat. Faptul că situaţia era proastă pretutindeni în ţară a fost confirmat prin concluzia 
CPT, cuprinsă în raportul său din 2004, că bugetul alocat pentru alimentarea fiecărui deţinut constituia 
0,28 euro/zi sau 30% din minimul calculat chiar de autorităţile naţionale. Iarăşi, aceasta a coincis cu 
pretenţia reclamantului că dînsul primise foarte puţină alimentaţie de o calitate foarte proastă şi, mai 
mult, a fost împiedicat să primească mîncare de la familia sa. Din ultimul punct de vedere, cazul a fost 
diferit de speţa Gorea c. Moldovei (nr. 21984/05, §§ 47-51, 17 iulie 2007). În plus, în acel caz 
reclamantul a avut posibilitatea să-şi vadă familia şi să beneficieze de condiţii minime de igienă, fapt 
care lipsea totalmente în prezenta cauză. În final, spre deosebire de speţa Gorea, reclamantul din 
prezenta cauză a suferit considerabil din cauza imposibilităţii de a onora în modul cuvenit decesul 
mamei sale în cadrul unei slujbe religioase şi şi-a făcut griji pentru starea sănătăţii familiei sale, al 
cărei unic întreţinător era, ceilalţi membri fiind foarte bolnavi. 

2. Guvernul 

40. Guvernul a afirmat că reclamantul a fost deţinut într-o celulă bine luminată şi aerisită şi avea 
acces la apă caldă şi aşternut pentru pat. În plus, în celulă exista spaţiu suficient pentru a satisface 
cerinţele de 4 m2 pentru un deţinut, acceptate de CPT drept condiţii minime. Reclamantul a primit 
alimentaţie de o calitate şi cantitate suficientă, conform hotărîrii de Guvern pertinente. Bugetul 
prevedea cîte 9.19 MDL zilnic pentru hrana fiecărui deţinut, echivalentul a 0.56 EUR la momentul 
respectiv. De asemenea, reclamantul nu a cerut asistenţă medicală sau să-i fie acceptate vizite. În orice 
caz, reclamantul a fost deţinut doar timp de cinci zile, o perioadă mult mai scurtă decît detenţia de 
paisprezece zile a reclamantului din cauza Gorea, pre-citată, în care nu s-a constatat o încălcare a 
Articolului 3. 

B. Aprecierea Curţii 

41. Curtea reiterează că, în conformitate cu jurisprudenţa sa, rele tratamente urmează să atingă 
nivelul minim de severitate pentru a fi încadrate sub protecţia Articolului 3. Aprecierea acestui nivel 
minim este relativă prin definiţie; aceasta depinde de toate circumstanţele cauzei, precum durata 
tratamentelor, efectele fizice şi psihice şi, în anumite cazuri, sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a 
se vedea Kudła c. Poland [GC], nr. 30210/96, § 91, ECHR 2000-XI, şi Peers c. Greece, nr. 28524/95, 
§ 67, ECHR 2001-III). Deşi scopul unui asemenea tratament este un factor care urmează a fi luat în 
consideraţie, în special dacă a fost îndreptat spre umilirea sau degradarea victimei, absenţa unui 



asemenea scop nu atrage în mod inevitabil constatarea lipsei violării Articolului 3 (a se vedea Peers, 
pre-citat, § 74). 

42. În prezenta cauză, Curtea notează că reclamantul a prezentat o descriere detaliată a condiţiilor 
de detenţie în care s-a deţinut în comisariatul din Ştefan-Vodă. Acea descriere a fost doar parţial 
contestată de către Guvern, care nu a disputat afirmaţiile reclamantului referitoare la dimensiunile 
celulei; la numărul persoanelor deţinute în acesta, cu care dînsul era nevoit să împartă laiţa din lemn 
pentru a dormi; la lipsa încălzirii, absenţa unui veceu în celulă sau la faptul că reclamantul a suferit 
pasiv din cauza fumatului. Mai important, din declaraţia Guvernului ca răspuns la raportul CPT din 
2007 reiese că în 2008 izolatorul de detenţie al Comisariatului de poliţie din Ştefan-Vodă era unul 
dintre cele care urmau a fi închise de Ministerul Afacerilor Interne, considerat necorespunzător 
normelor (a se vedea paragraful 31 supra). Prin urmare, însăşi autorităţile naţionale au considerat 
condiţiile de detenţie din comisariatele de poliţie vizate, inclusiv cel din Ştefan-Vodă, atît de proaste 
încît să fie considerate incompatibile oricărei detenţii. 

43. Curtea de asemenea evidenţiază recomandarea făcută de CPT în raportul său din 2007, după 
vizita efectuată în cîteva locuri de detenţie din comisariatele de poliţie din Republica Moldova, precum 
că în asemenea instituţii de detenţie o persoană nu ar trebui deţinută decît pentru o perioadă scurtă de 
timp, şi nu poate fi deţinută peste noapte (a se vedea paragraful 30 supra). Totuşi, reclamantul a fost 
deţinut acolo timp de cinci zile. Din acest punct de vedere, prezenta speţă trebuie deosebită de cauza 
Gorea, citată supra. Atît din raportul CPT, cît şi din soluţia de a închide centrul de detenţie respectiv, 
reiese că acesta era într-un mod special neadecvat oricărei detenţii. Aceste circumstanţe nu s-au 
constatat în cauza Gorea. 

44. Curtea consideră condiţiile deosebit de grele ale detenţiei reclamantului, combinate cu suferinţe 
adăugătoare cauzate de imposibilitatea acestuia de a-şi vedea membrii familiei şi de a asista la slujbe 
religioase oficiate cu ocazia decesului mamei sale (a se vedea mai sus paragrafele 16 şi 27, Guvernul 
nu a susţinut precum că reclamantul nu a înaintat cele două solicitări la care se face referinţă în aceste 
două paragrafe sau precum că acestea i-au fost acceptate), au atins un nivel minim de severitate, astfel 
încît să fie considerate un tratament contrar Articolului 3 din Convenţie. În circumstanţele particulare 
ale prezentei cauze, perioada scurtă de detenţie nu influenţează această constatare. 

Prin urmare, a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu 

63. Reclamantul a pretins 9,000 euro (EUR) drept compensaţie pentru prejudiciul moral rezultat din 
condiţii inumane de detenţie, cauzat în urma unei sancţionări total neîntemeiate, prin încălcarea 
Articolului 10 din Convenţie. Reclamantul s-a referit la compensaţii similare acordate în alte cauze cu 
privire la Articolul 3 şi Articolul 10. 

64. Guvernul a susţinut că suma pretinsă este excesivă în comparaţie cu alte cauze similare, 
considerînd de asemenea că în prezenta cauză nu au fost pusă în discuţie libertatea presei şi rolul 
fundamental acesteia în notificarea informaţiei. 

65. În contextul circumstanţelor prezentei cauze şi judecînd pe principii echitabile, Curtea acordă 
reclamantului 6,000 euro (EUR). 

B. Costuri şi cheltuieli 

66. Reclamantul de asemenea a pretins 2,826.5 euro (EUR) pentru compensarea costurilor şi 
cheltuielilor. El a prezentat un contract şi o listă detaliată a numărului de ore lucrate de avocat pentru 
pregătirea cauzei, conform căreia acesta a lucrat 33.25 ore pentru un onorariu de 85 euro pe oră. Plata 
percepută a fost oricum în jumătate din maximul recomandat de Baroul Avocaţilor din Moldova pentru 
reprezentarea în faţa instanţelor internaţionale, iar reputaţia avocatului, ca fiind o persoană care ar fi 
reprezentat cu succes reclamanţi în faţa Curţii în numeroase cauze importante, i-a permis acestuia să 
solicite asemenea onorarii. În plus, cauza cu certitudine a fost complexă. 



67. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă şi a susţinut că prezenta cauză nu a fost una foarte 
complicată în comparaţie cu alte cauze similare, în care Curtea a acordat compensaţii mai mici pentru 
cheltuieli de judecată. 

68. În prezenta cauză, ţinînd cont de lista prezentată şi de complexitatea cazului, Curtea acordă 
reclamantului 2,000 euro (EUR) cu titlu de costuri şi cheltuieli. 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Declară plîngerea admisibilă; 
2. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenţie; 
… 
4. Hotărăşte 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 
hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu prevederile articolului 44 § 2 din Convenţie, 
următoarele sume, care urmează a fi convertite în lei moldoveneşti la rata de schimb aplicabilă la 
data executării: 

(i) 6,000 EUR (şase mii euro), plus orice taxă care ar putea fi percepută, cu titlu de prejudiciu 
moral; 

(ii) 2,000 EUR (două mii euro), plus orice taxă care ar putea fi percepută, cu titlu de costuri şi 
cheltuieli; 

… 



Gurgurov v. Moldova 
Cererea nr. 7045/08, 16 Iunie 2009 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 7045/08) contra Republicii Moldova, depusă la 11 

februarie 2008 la Curte, în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Sergiu 
Gurgurov („reclamantul”). 

… 
3. Reclamantul a pretins că a fost victima unor brutalităţi severe poliţieneşti şi precum că 

autorităţile nu au efectuat o investigaţie adecvată a incidentului, încălcîndu-se astfel Articolul 3 din 
Convenţie. Reclamantul, de asemenea, s-a plîns de încălcarea Articolului 13 din Convenţie. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1978 şi locuieşte în Chişinău. 
6. Reclamantul a fost reţinut şi plasat în detenţie la 25 octombrie 2005 sub suspiciunea de furt a 

telefoanelor mobile. 
7. Potrivit reclamantului, imediat după reţinere, poliţia a început să-l maltrateze zilnic, seara şi la 

masă, cu scopul de a-l impune să recunoască numeroase infracţiuni pe care acesta nu le-a comis. 
Necătînd că a fost reţinut fiind suspectat de sustragerea telefoanelor mobile, dumnealui a fost interogat 
de colaboratorii operativi de poliţie specializaţi în investigarea omuciderilor, care au încercat să-l 
impună să-şi recunoască vinovăţia în săvîrşirea unui omor. Din momentul în care el a refuzat să facă 
oricare declaraţie şi a negat acuzaţiile aduse, la 31 octombrie 2005, reclamantul a fost adus într-un 
birou din Comisariatul General de Poliţie16, unde cinci colaboratori de poliţie l-au torturat timp de 
cîteva ore. Mîinile şi picioarele i-au fost legate la spate şi a el fost suspendat pe o bară metalică. 
Poliţiştii i-au îmbrăcat o mască antigaz şi periodic închideau tubul de aer. Două fire electrice au fost 
plasate sub mască şi lipite de urechile reclamantului, ultimul fiind electrocutat. Dumnealui a fost lovit 
la cap şi la urechi cu sticle de plastic de doi litri pline cu apă. Periodic, reclamantul pierdea cunoştinţa. 
După ce îşi revenea, poliţiştii continuau actele de tortură. Colaboratorii de poliţie plasau firele electrice 
la şoldurile reclamantului, îl electrocutau şi îl loveau. Mai tîrziu, reclamantul a fost coborît de pe bara 
metalică şi aruncat la podea. O greutate de treizeci şi două kilograme a fost plasată pe spatele său şi el, 
pentru aproximativ zece minute, a fost lăsat culcat la pămînt. Mîinile şi picioarele reclamantului au 
fost dezlegate ulterior; el simţea o durere cumplită în partea inferioară a spatelui şi nu era în stare să-şi 
mişte picioarele. El a fost aşezat pe un scaun, însă a căzut jos. Reclamantul a fost aşezat din nou pe 
scaun de doi poliţişti, care continuau să îi spună ceva, dar el nu-i auzea. Dînsul a fost condus în camera 
de detenţie. Co-deţinuţii lui de celulă l-au culcat în pat, unde el a stat lungit timp de două zile. 
Alegaţiile reclamantului cu privire la maltratări au fost contestate de Guvern. 

8. Deoarece reclamantul nu s-a putut ridica, doi medici l-au vizitat la 3 noiembrie 2005. Dînşii erau 
însoţiţi de unul dintre poliţiştii care se pretinde că l-ar fi torturat pe reclamant. Poliţistul a spus 
medicilor că reclamantul a căzut din pat. Doctorii au stabilit diagnosticul isterie şi au recomandat 
examinarea reclamantului de un neurolog. Reclamantul a fost dus în altă cameră, unde, s-ar pretinde, 
că un poliţist l-ar fi preîntîmpinat să nu spună nimănui despre actele de tortură. Reclamantul pretinde 
că a fost ameninţat cu moartea ori închisoare de 25 de ani. Un poliţist a scris explicaţii din numele 
reclamantului, declarînd că nimeni nu l-ar fi bătut şi precum că el căzut din pat şi a răcit; se pretinde că 
reclamantul a fost forţat să semneze declaraţiile. 

9. La 4 noiembrie 2005, tatăl reclamantului a angajat un avocat, care imediat a depus o plîngere la 
procuratură, invocînd rele tratamente.  

                                                 
16Comisariatul General de poliţie mun.Chişinău 



10. La o dată nespecificată, reclamantul a fost adus iarăşi într-un birou al comisariatului de poliţie. 
Deoarece nu a putut să meargă, a fost ajutat de doi colaboratori de poliţie. Poliţiştii care l-au torturat 
erau în birou cu alţi trei colaboratori. El a fost aşezat pe un scaun şi lovit cu pumnii şi picioarele. Se 
pretinde precum colaboratorii de poliţie i-au cerut să-şi retragă plîngerea despre maltratări, şi l-au 
ameninţat cu moartea. 

11. Se pretinde că maltratarea reclamantului s-a repetat de mai multe ori. Potrivit acestuia, el a fost 
lovit cu sticle pline de apă, cu pumnii şi cu picioarele, cerîndu-se să-şi recunoască vinovăţia şi să-şi 
retragă plîngerea privind maltratarea sa. 

12. La 11 noiembrie 2005 reclamantul a fost examinat de medic-legist, care mai tîrziu a formulat 
următoarea concluzie (nr. 5908): „Starea actuală: echimoză laterală pe treimea medie a braţului stîng 
în formă ovală de culoare galben-brună şi dimensiuni 6 pe 9 cm. În regiunea ambelor genunchi şi mai 
jos de rotulă a genunchiului drept - multiple excoriaţii formate de cruste de culoare brună închisă, 
parţial detaşate de la piele la capete, avînd dimensiuni între 0.6 şi 0.5 cm pînă la 3.5 şi 2.5 cm, pe 
alocuri… Concluzii: pînă la 24 noiembrie 2005 nu au fost prezentate rezultatele constatărilor 
medicului-neurolog, precum şi radiogramele porţiunii lombare a coloanei vertebrale, la care s-a făcut 
referire în certificatul de vizită nr. 92894… Respectiv este imposibil de a stabili cauzele neputinţei 
victimei de a se mişca fără ajutor. Excoriaţiile în regiunea rotulei articulaţiei genunchilor şi echimoza 
pe braţul stîng, puteau fi cauzate cu un obiect contondent şi au o vechime nu mai puţin de 6-7 zile pînă 
la momentul examinării … Este imposibil de a stabil cu precizie vechimea echimozelor şi excoriaţiilor 
din cauza adresării tardive la examinare. Internarea într-o instituţie medicală specializată ar oferi o 
diagnosticare şi apreciere exactă a consecinţelor pentru sănătatea pacientului.” 

13. La 18 noiembrie 2005, în paralel cu plîngerile avocatului, „Amnesty International” a organizat 
acţiuni de susţinere a reclamantului prin publicarea pe pagina lor electronică a descrierii cazului şi 
apelului către oamenii din toată lumea în vederea adresării Procurorului General al Republicii 
Moldova, Ministrului afacerilor interne al Republicii Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova din 
ţara lor cu solicitarea de a întreprinde acţiuni precum ar fi dispunerea unei examinări medicale a 
reclamantului, exercitarea unei investigaţii efective a plîngerilor sale privind tortura şi pentru a-i 
permite reclamantului să se întîlnească cu avocatul său în condiţii confidenţiale.  

14. La 23 noiembrie 2005, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite a scris 
Ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova exprimîndu-şi îngrijorarea în privinţa situaţiei lui 
S. Gurgurov şi a refuzului autorităţilor de a-l transfera într-un spital, la recomandarea doctorilor. El a 
solicitat să i se acorde informaţii în acest sens. 

15. La o data nespecificată, între 21 şi 25 noiembrie 2005, reclamantul a fost vizitat de o delegaţie 
a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 
Degradante (CPT), care a descris cazul lui în raportul său (a se vedea mai jos paragraful 54). Aparent, 
în răspunsul său la raportul respectiv al CPT, Guvernul nu a comentat constatările relevate de comitet. 

16. La 1 decembrie 2005, Avocatul Parlamentar din Republica Moldova a adresat o scrisoare 
Procurorului General, informîndu-l despre alegaţiile referitoare la tortură săvîrşite împotriva 
reclamantului şi despre faptul că nici o asistenţă medicală nu i-a fost acordată pînă la acea dată. La 11 
ianuarie 2006, Procuratura Generală a informat Avocatul Parlamentar despre faptul că cererea 
reclamantului se consideră nefondată. 

17. La 1 decembrie 2005, în timpul chestionării de către procuror, un co-deţinut de celulă al 
reclamantului a menţionat că reclamantul nu se putea deplasa şi necesita ajutor de la alţi co-deţinuţi 
pentru a merge la toaletă. Toţi gardienii din izolator au susţinut că reclamantul putea merge foarte bine 
şi dumnealor nu au observat careva semne de maltratare. Numai un gardian a menţionat că reclamantul 
şchiopăta. Doi din co-deţinuţi de celulă a reclamantului au menţionat că acesta simula starea sa. Altul a 
susţinut că reclamantul nu putea stătea în picioare şi nici măcar să stea aşezat, şi precum că el trebuia 
să fie ajutat de co-deţinuţii de celulă pentru a merge la toaletă.  

18. La 9 decembrie 2005, Curtea de Apel Chişinău a dispus eliberarea reclamantului din arest. 
19. La 10 decembrie 2005, reclamantul a fost spitalizat şi a trecut următoarele examinări medicale: 

radiografia capului şi a spatelui, ecoencefalografia, electroencefalografia, tomografia computerizată, 
ultrasonografia organelor interne şi investigaţia funcţională computerizată. Diagnoza în urma 
investigaţiilor a fost următoarea: fractură consolidată a oaselor craniene (fractură la craniu, fără 
fragmente deplasate) o contuzie cerebrală focală de 6 x 16 mm în partea cortical temporală stîngă şi 



dilatarea sistemului ventricular (o contuzie cu volum augmentat a sistemului ventricular la creier); o 
trăsătură a traumei post-craneo-cerebrale; contuzie cerebrală a emisferei stîngi cerebrale (regiunea 
temporală); contuzie medulară L1-L2 cu tetrapareză, în special la membrele inferioare (trauma 
spatelui, primei şi a celei de a doua vertebre lombare, cu vătămarea măduvei spinării cu cauzarea 
paraliziei parţiale, în special a picioarelor). 

20. La 20 decembrie 2005 procurorul care conducea investigaţia a dispus examinarea 
reclamantului de o comisie de experţi judiciari medico-legali şi a adresat comisiei următoarele 
întrebări: 

 “1. Anterior [reţinerii], suferea oare cet. Gurgurov S. de careva maladii a sistemului nervos central şi 
locomotor? 

 2. Puteau oare ca maladiile depistate anterior, să se agraveze în condiţii de arest sau după expirarea unei 
perioade de timp? 

3. Au fost depistate leziuni corporale în timpul reţinerii, care i-ar fi provocat înrăutăţirea stării sănătăţii 
depistate la moment? 

4. Putea oare să fie dereglarea sistemului nervos central şi locomotor a cet. Gurgurov S. prin folosirea 
curentului electric? Dacă da, care sunt consecinţele aplicării, cît timp se păstrează?” 

21. La 16 ianuarie 2006 o comisie de experţi judiciari medico-legali a examinat actele medicale ale 
reclamantului şi a dat următoarele răspunsuri: 

“1 şi 2. Date obiective sau subiective, care ar confirma faptul, că cet. S. Gurgurov suferea pînă la 31.10.05 de 
careva maladii ale sistemului nervos central, în documentele medicale prezentate, nu sunt. 

3. La momentul examinării medico-legale din 11.11.2005 … la cet. S. Gurgurov au fost depistate leziuni 
corporale sub formă de echimoză galben-brună pe braţul stîng … excoriaţii în regiunea articulaţiilor genunchilor 
… [care] se califică ca leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului sănătăţii. 

4. La examinarea medico-legală, ulterior în cadrul consultaţiilor efectuate de specialişti în domeniul 
neurologiei, au fost depistate semne clinice obiective de neuroză situaţională cu pareză funcţională (isterică) a 
mîinii stîngi şi a picioarelor, cu dereglări de locomoţie. Neuroza situaţională nu este o consecinţă a unui 
traumatism craneo-cerebral, vertebro-medular sau a acţiunii curentului electric şi nu se supună aprecierii 
gradului de gravitate.” 

Comisia a adăugat că în vederea emiterii concluziilor sale ea nu a atras atenţie la constatările anterioare 
privind fractura (a se vedea paragraful 19 de mai sus), deoarece nu i-au fost prezentate imaginile radiografice în 
original. De asemenea, comisia a adăugat că nu este exclus ca reclamantul simula starea sa, şi că doar o 
investigaţie psihiatrică ar putea exclude această posibilitate. 

22. La 18 ianuarie 2006, procuratura a respins plîngerea reclamantului privind afirmaţiile sale 
despre maltratare. Procuratura s-a bazat pe declaraţiile unuia din colegii de celulă care a afirmat că 
reclamantul simula starea sa, declaraţiile colaboratorilor de poliţie care au negat maltratarea 
reclamantului, raportul medical din 11 noiembrie 2005 şi concluziile încheierii consultative din 16 
ianuarie 2006, conform concluziilor căruia: “paralizia nu este o consecinţă a unei traume craneo-
cerebrale sau a spatelui sau a aplicării electrocutărilor şi gravitatea ei nu poate fi determinată…” 

23. Începînd cu 15 februarie 2006 reclamantul a trecut o examinare medicală la Centrul de 
Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, o organizaţie non-guvernamentală finanţată de Uniunea 
Europeană şi membru al Adunării Generale a Consiliului Internaţional de Reabilitare a Victimelor 
Torturii (IRCT). Pare a fi că acolo el a fost supus unor testări şi examinări medicale detaliate din partea 
mai multor medici specialişti. Într-un document din 26 februarie 2006, întitulat “Extras din înscrierile 
medicale”, eliberat de Centru, era menţionat, inter alia, că reclamantul suferea de remanenţele unei 
traume craniene (contuzie cerebrală a emisferei stîngi predominant în regiunea temporală), sindrom 
organic cerebral post-traumatic, otită bilaterală adezivă post-traumatică, nevrită cohleară post-
traumatică, surditate bilaterală neuro-senzorială şi contuzie lombară medulară L1-L2 cu tetrapareză la 
membrele inferioare. De asemenea, s-a găsit trăsături psihologice caracteristice victimelor torturii. De 
asemenea, Centrul a decis să acorde ajutor financiar reclamantului pentru intervenţii chirurgicale, în 
scopul de a-şi “restabili auzul cel puţin parţial”. 

24. La 26 iunie 2006, Valeriu Balaban, Procurorul General al Republicii Moldova, a expediat o 
scrisoare Baroului Avocaţilor din Republica Moldova unde se menţionau, inter alia, următoarele: 

 „În ultima perioadă, Procuratura Generală se confruntă cu fenomenul implicării de către unii avocaţi din 
Republica Moldova a structurilor internaţionale specializate în apărarea drepturilor omului, în procesul 
examinării de către autorităţile naţionale a cazurilor penale concrete, ca o pîrghie de influenţă în soluţionarea 
intereselor personale şi eschivarea persoanelor asupra cărora planează suspiciuni că ar fi comis infracţiuni de 
răspunderea penală. 

Exemple de acest gen pot servi cazul Gurgurov – declanşat de avocatul Ana Ursachi şi cazul Colibaba – 
declanşat de avocatul Roman Zadoinov, mediatizarea pe plan internaţional ale cărora, au catalizat acţiuni active 



din partea reprezentanţilor organizaţiei Amnesty International întru apărarea şi restabilirea presupuselor 
drepturi lezate ale clienţilor acestora. 

În urma examinării suficient de aprofundată … a sesizărilor avocaţilor, în care s-a indicat la presupusele 
acţiuni de maltratare, tortură şi tratament inuman admise de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne 
… procurorii au statuat asupra inadmisibilităţii admiterii argumentelor invocate, fiind refuzată pornirea urmării 
penale din motivul lipsei elementelor infracţiunii. 

În aceste împrejurări stîrneşte nedumerire şi ridică serioase semne de întrebare atitudinea iresponsabilă şi 
comportamentul de opoziţie neîntemeiat al avocaţilor Ana Ursachi şi Roman Zadoinov, care cunoscînd faptul că 
în privinţa clienţilor săi nu au fost aplicate acţiuni cu caracter de tortură sau tratament inuman, intenţionat au 
apelat la instituţiile internaţionale fără a utiliza preventiv mecanismul naţional de soluţionare a unor asemenea 
cazuri, creînd astfel un cadru informaţional eronat şi utilizînd metode neoneste în scopul obţinerii unui eventual 
cîştig de cauză.  

… evoluţia în dinamică a unor astfel de practici, în condiţiile cînd argumentele invocate categoric nu 
corespund realităţii, va impune necesitatea iniţierii … controalelor pentru stabilirea prezenţei sau absenţei în 
acţiunile avocaţilor a elementelor infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) Cod penal, deoarece răspîndirea pe 
larg comunităţii internaţionale a unor informaţii despre presupusele încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor în Republica Moldova, generează prejudicii grave imaginii ţării noastre.  

În temeiul celor expuse, urmează să luaţi atitudine de faptele expuse, cu aducerea la cunoştinţa avocaţilor 
Baroului a situaţiei create şi preîntîmpinarea, în măsura posibilităţilor, a prejudicierii autorităţii statului 
Republica Moldova.  

Scrisoarea menţionată supra a generat discuţii aprige în mijloacele de informare în masă. La 30 
iunie 2006, Baroul Avocaţilor a emis o declaraţie oficială în care, acesta a calificat scrisoarea 
Procuraturii Generale ca o încercare de a intimida avocaţii. Într-un interviu acordat Ziarului de Garda, 
Preşedintele Baroului Avocaţilor a declarat, inter alia, că aceasta era o încercare de a intimida avocaţii 
pentru ca aceştia să nu mai depună plîngere la Curte.  

25. Aparent procuratura a informat reclamantul despre decizia sa din 18 ianuarie 2006, abia la 
sfîrşitul lunii iunie 2006. La 17 iulie 2006 avocatul reclamantului a depus plîngere împotriva rezoluţiei 
din 18 ianuarie 2006 şi a argumentat, inter alia, că procuratura nu a examinat plîngerea în modul 
corespunzător. El a argumentat că procuratura nu a atras atenţie la faptul că, la 25 octombrie 2005, în 
ziua arestării reclamantului, starea de sănătate a acestuia era satisfăcătoare. De asemenea, procuratura a 
omis să interogheze persoane, care l-au văzut pe reclamant la 3 noiembrie 2005, cînd el a fost adus în 
instanţa de judecată, inclusiv judecătorul, procurorul şi persoane prezente în instanţă. Procurorul nu a 
audiat doctorii care l-au examinat pe reclamant, nici nu l-a chestionat pe acesta pentru a identifica 
persoanele, care se pretinde că l-ar fi torturat şi birourile în care se pretinde că a avut loc tortura. 
Procurorul a omis să cerceteze faptul de ce colaboratorii operativi ai poliţiei specializaţi în investigarea 
omuciderilor l-au interogat pe reclamant, care a fost învinuit de sustragerea telefoanelor mobile. 

26. La 13 februarie 2007, plîngerea a fost respinsă de către Judecătoria sectorului Rîşcani motivînd 
că avocatul reclamantului a omis să respecte termenul de 10 zile pentru contestarea deciziei 
procurorului. Reclamantul a depus recurs care a fost admis de către Curtea Supremă Justiţie la 3 iulie 
2007. 

27. Între timp, în iunie 2007, reclamantului, oficial, i-a fost acordat gradul doi de invaliditate. În 
actele medicale eliberate de Ministerul Protecţiei Sociale şi Familiei reclamantului i s-a recomandat să 
nu muncească. Temeiurile pentru declararea invalidităţii sale erau “remanenţele unei traume grave a 
capului datînd din octombrie 2005, vătămare a coloanei vertebrale şi lipsa post-traumatică a auzului la 
ambele urechi”. 

28. Aparent, la o dată nespecificată din august-septembrie 2007, reclamantul şi-a fracturat şoldul în 
urma căderii de pe scări şi a petrecut două luni în spital. 

29. La 15 octombrie 2007, Procuratura municipiului Chişinău a respins din nou plîngerea 
reclamantului privind maltratarea pretinsă. În esenţă, procurorul şi-a motivat decizia pe aceleaşi 
temeiuri expuse anterior în rezoluţia de la 18 ianuarie 2006. 

30. La 1 noiembrie 2007, un procuror ierarhic superior a anulat decizia din 15 octombrie 2007 şi a 
dispus reexaminarea cauzei. Acesta a dat indicaţii procurorului ierarhic inferior întru examinarea 
actelor medicale, constatarea dacă reclamantul a suferit de vre-o afecţiune pînă la arestare, care a fost 
descoperită după ce ultimul a fost plasat în arest, şi audierea medicilor care l-au examinat. 

31. La 11 decembrie 2007, un procuror a solicitat Ministerul Sănătăţii să formeze o comisie 
medicală pentru verificarea stării sănătăţii reclamantului în lumina contradicţiilor din raporturile 
medicale existente, în special raportul din 16 ianuarie 2006 şi decizia de recunoaştere a gradului doi de 
invaliditate a reclamantului. 



32. La 9 ianuarie 2008, viceministrul sănătăţii a răspuns procuraturii, informînd despre constituirea 
comisiei, avînd scop examinarea medicală la 27 decembrie 2007 a reclamantului. Însă reclamantul nu 
s-a prezentat în faţa comisiei. 

33. La 12 martie 2008, acelaşi viceministru a informat procuratura precum reclamantul nu s-a 
prezentat pentru examinarea medicală programată pentru ziua respectivă. 

34. Într-o scrisoare din 14 aprilie 2008, adresată viceministrului sănătăţii, neurolog, medic-şef, a 
informat precum reclamantul a fost examinat de dumnealui la începutul lunii aprilie şi reclamantul era 
într-un scaun cu rotile avînd o intervenţie chirurgicală de protezare a articulaţiei coxo-femurale. 
Reclamantul avea slăbiciuni intense la membre în partea dreaptă. Medicul a concluzionat că 
reclamantul suferea de o disfuncţie locomotorie gravă în partea dreaptă şi una mai puţin gravă la 
piciorul stîng. Potrivit medicului, este foarte dificilă stabilirea cauzelor afecţiunii reclamantului, care ar 
putea fi, atît urmare a unei traume, cît şi în rezultatul unei simulări. 

35. La 6 mai 2008, procuratura a reiterat solicitarea sa adresată Ministerului Sănătăţii cu privire la 
examinarea medicală repetată a reclamantului de o comisie de medici. Procuratura a solicitat comisiei 
medicale să răspundă la următoarele întrebări: 

“1. A suferit oare cet. S.Gurgurov de careva maladii a sistemului nervos central şi locomotor anterior [pînă la 
reţinerea din 25 octombrie 2005]? 

2. Puteau oare maladiile anterioare reţinerii sale să se agraveze în timpul detenţiei? 
3. S-au depistat oare leziuni corporale primite în timpul detenţiei, care i-ar fi provocat înrăutăţirea stării 

actuale a sănătăţii? 
4. Puteau fi oare leziunile corporale depistate la cet. S.Gurgurov provocate prin automutilare? 
5. Are oare cet.Gurgurov S. semnele unui traumatism cranio-cerebral sau vertebro-medular şi cum ele se 

manifestă? 
6. Are oare cet. Gurgurov S. careva semne cauzate în urma acţiunii curentului electric? 
7. Care au fost cauzele recunoaşterii gradului doi de invaliditate şi în baza cărui regulament sau norme 

legale? 
8. Care este vechimea leziunilor corporale[a reclamantului]? 
9. Există oare o legătură cauzală între leziunile corporale pricinuite în septembrie 200717 şi starea actuală a 

sănătăţii lui S.Gurgurov? 
10. Au influenţat oare leziunile corporale din septembrie 200718 asupra stării de sănătate a lui S.Gurgurov?” 

36. La 15 mai 2008, avocatul reclamantului a depus o plîngere la Procuratura Generală despre 
tergiversarea examinării din partea procurorului care efectua investigaţia sesizării reclamantului. 

37. La 6 iunie 2008, o comisie formată din trei medici-legişti, din care făceau parte doi membri ai 
comisiei care a formulat raportul din 16 ianuarie 2006, au examinat fişa medicală a reclamantului şi au 
răspuns în felul următor: 

“1 şi 2. Comisia nu dispune de date, care ar confirma prezenţa la cet. S.Gurgurov a unor maladii ale 
sistemului nervos central şi locomotor în perioada antecedentă momentului examinării medico-legale din 
11.11.2005. 

3. Leziunile corporale depistate în cadrul examinării medico-legale din 11.11.2005 au fost corect calificate 
drept leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului sănătăţii, ceea ce exclude influenţa lor asupra stării sănătăţii 
cet. S.Gurgurov.  

4. Leziunile corporale depistate la cet. S.Gurgurov nu sunt caracteristice automutilării, care oricum nu exclud 
posibilitatea cauzării lor de sine stătător. 

5. Simptomele clinice certe ale unor sechele posttraumatice (traumă craneo-cerebrală, vertebro-medulară, 
etc.) la cet. S.Gurgurov nu s-au depistat. 

6. Comisia de experţi nu dispune de date, care ar confirma obiectiv faptul aplicării curentului electric faţă de 
cet. S.Gurgurov. 

7. De regulă, invaliditatea unei persoane este calificată prin examuinarea documentaţiei medicale, 
examinarea clinică şi paraclinică propriu-zisă, care se efectuează de medicii specialişti… 

8. Vechimea leziunilor corporale depistate la cet. S.Gurgurov a fost corect indicată în raportul de examinare 
medico-legală din 11.11.2005. Dereglările cu caracter neurologic au fost constatate la momentul efectuării 
examinării medico-legale primare în comisie. Stabilirea exactă a vechimii lor nu este posibilă. 

9 şi 10. Nu există legătură de cauzalitate între leziunile corporale depistate şi manifestările clinice stabilite la 
cet. S.Gurgurov.” 

38. La 11 iunie 2008, procuratura a adoptat o ordonanţă prin care repetat a respins plîngerea 
reclamantului despre pretinse rele tratamente. Ordonanţa s-a bazat, inter alia, pe raportul medical din 6 
iunie 2008. Reclamantul a contestat ordonanţa faţă de judecătorul de instrucţie. Cu toate acestea, 

                                                 
17Vătămările primite în timpul căderii de pe scări din 04.09.2007 în circumstanţele descrise. 
18Ibidem. 



cererea a fost respinsă şi reclamantului i s-a îngăduit să depună o contestaţie procurorului ierarhic 
superior, ceea ce a şi făcut-o. 

39. La 13 februarie 2009, Procuratura Generală a respins contestaţia reclamantului împotriva 
ordonanţei procuraturii din 11 iunie 2008. Procuratura Generală a concluzionat precum reclamantul a 
simulat starea sa. Temei pentru aceste constatări au servit mărturiile cîtorva foşti co-deţinuţi de celulă 
ai reclamantului şi raportul medical din 6 iunie 2008. 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE 
… 
41. Constatările relevante ale CPT, realizate în timpul vizitei în Republica Moldova din 21 - 25 

noiembrie 2005 conţin următoarele (traducere neoficială): 
“46. La izolatorul detenţiei preventive (IDP) al Direcţiei pentru Combaterea Crimei Organizate, un deţinut 

intervievat de către delegaţie a susţinut că, la 25 octombrie 2005, la Comisariatul de poliţie a sectorului Rîşcani 
într-un birou de la etajul trei, el a fost lovit cu pumnii şi picioare în scopul de a-l determina să recunoască deferite 
infracţiuni. În ziua următoare, el a fost transferat la IDP al Comisariatului General de Poliţie mun.Chişinău, de 
unde, în perioada cît a fost deţinut (pînă la 2 noiembrie, conform registrelor speciale), el a fost etapat cu cîteva 
ocazii, fie la Comisariatul de poliţie a sectorului Rîşcani fie la Comisariatul General de Poliţie mun.Chişinău 
(transferuri confirmate prin examinarea registrelor speciale). El a susţinut că a fost maltratat în decursul acestor 
transferuri. În special, el a declarat că la 31 octombrie, aflîndu-se într-un birou de la etajul doi în Comisariatul 
General de Poliţie mun.Chişinău, a fost supus unor grave maltratări: încercări de a-l sufoca cu ajutorul unei 
măşti antigaz; suspendarea în poziţia cunoscută cu denumirea „rîndunică”; pălmuiri peste urechi; electrocutări 
aplicate prin conductoare plasate după urechi şi la şolduri; plasarea halterelor grele pe spate. Drept consecinţă a 
aplicării relelor tratamente, în scurt timp el şi-a pierdut cunoştinţa şi, suplimentar, nu a reuşit să se deplaseze 
timp de următoarele patru zile. 

Mai mult decît atît, potrivit deţinutului respectiv, nu i s-a dat copia informaţiei despre drepturile sale decît la 
finele dimineţii din 26 octombrie, în momentul întrevederii cu un apărător oferit din oficiu. Primul judecător în 
faţa căruia a fost adus deţinutul, la o treia zi după privarea sa de libertate, din spusele sale, nu a reacţionat la 
plîngerile despre rele tratamente. 

La 3 noiembrie dumnealui a fost adus în faţa unui judecător care a dispus în privinţa lui aplicarea măsurii 
preventive arest la domiciliu. Necătînd la decizia respectivă, el, după examinarea medicală în spitalul specializat, 
a fost transferat în aceeaşi zi la IDP al Direcţiei pentru Combaterea Crimei Organizate, în baza unui mandat de 
arest emis în 2001. Deţinutul susţinea precum că, de asemenea a fost bătut pe durata noii detenţii, faptele avute 
loc într-un birou al acestei Direcţii, şi precum că a fost ameninţat în vederea încetării depunerii plîngerilor. 

47. Examenul medical efectuat la primirea sa în IDP al Comisariatului General de poliţie mun.Chişinău a 
fixat doar o vătămare suferită înainte de arestarea sa. O examinare medicală a acestui deţinut, efectuată în spital 
de un neurolog la 3 noiembrie, a înregistrat semne de traumatism în regiunea braţului stîng şi a ambilor genunchi 
şi a rezultat la stabilirea diagnozei de isterie, cu recomandări de efectuare a examinărilor paraclinice 
suplimentare. 

La 4 noiembrie 2005, avocatul său a solicitat Procurorului General dispunerea unei examinări medico-legale. 
Oricum, examinarea a avut loc mai tîrziu, nemijlocit la 11 noiembrie 2005 [raportul de examinare medico-legală 
nr. 5908, a se vedea paragraful 4 supra] respectiv se menţionează că datorită acestui fapt, este imposibilă 
stabilirea cu exactitate care era vechimea leziunilor depistate, precum şi a necesităţii de spitalizare a deţinutului 
pentru examinare şi stabilirea unui diagnostic precis.  

48. Examinarea acestui deţinut de către medicii delegaţiei a relevat două mici rupturi bilaterale ale 
timpanelor corespunzătoare alegaţiilor sale despre pălmuirea peste urechi, precum şi dereglări atipice a 
reacţiilor motorii, foarte sugestive la rezultatul unei traume psihologice majore. 

Avînd în vedere starea sănătăţii acestei persoane, delegaţia a solicitat să fie întreprinse acţiuni pentru 
asigurarea unei asistenţe medicale corespunzătoare stării sale, inclusiv îngrijire psihologică. CPT ar dori să fie 
informat în decurs de o lună. 

Mai mult, CPT reiterează solicitările delegaţiei cu privire la prezentarea informaţilor despre acţiunile 
ulterioare întreprinse cu privire la plîngerile deţinutului şi rezultatele oricăror investigaţii realizate în acest sens. 

49. Fără a prejudicia rezultatele examinării ulterioare plîngerilor acestui deţinut şi concluziile investigaţiei 
efectuate, CPT doreşte să accentueze că acest caz este unul indicativ al inacţiunilor inacceptabile din partea 
autorităţilor vizate în ciuda plîngerilor de grave rele tratamente/tortură, şi despre omisiunea flagrantă a 
autorităţilor în vederea implementării recomandărilor de bază ale Comitetului, menite să prevină rele tratamente 
(expuse în paragrafele 21 şi 23 ale raportului său privind vizita din 2004) şi întru asigurarea garanţiilor 
fundamentale (expuse în paragrafele 30, 32 şi 34). 

Este crucial să fie implementate imediat aceste recomandări şi nu există nici un argument convingător, oricare 
ar fi acesta, care ar justifica vreo întîrziere în acţiuni. Doar implementarea lor, poate vizualiza clar 
predispunerea autorităţilor moldoveneşti de a pune capăt fenomenului de rele tratamente. 

Astfel, CPT face apel către autorităţile moldoveneşti de a întreprinde la toate nivelele nişte măsuri decisive 
întru a confirma precum că recomandările privind prevenirea relelor tratamente din partea poliţiei şi 



conformarea cu garanţiile fundamentale, formulate de Comitet în raportul său privind vizita din 2004, sînt 
implementate fără întîrziere în continuare…” 

ÎN DREPT 
42. Reclamantul s-a plîns conform Articolului 3 din Convenţie precum că a fost torturat de poliţie. 

De asemenea, el s-a plîns că autorităţile naţionale nu au efectuat o investigaţie adecvată a plîngerilor 
sale cu privire la tortură. Articolul 3 din Convenţie stipulează: 

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. 
43. Reclamantul a pledat precum că nu a beneficiat de remedii eficiente care i-ar fi permis să 

solicite compensaţii pentru maltratarea la care a fost supus şi a pretins încălcarea Articolului 13, care 
prevede: 

“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale....” 

I. ADMISIBILITATEA CAUZEI 
44. Guvernul a susţinut precum că plîngerea potrivit Articolului 3 din Convenţie este inadmisibilă 

urmare a neepuizării căilor interne de atac. În special, Guvernul a argumentat precum că reclamantul a 
omis să conteste ordonanţa procurorului din 11 iunie 2008 către procurorul ierarhic superior, conform 
cerinţelor legii, dar a atacat-o direct judecătorului de instrucţie. Reclamantul nu a fost de acord cu 
poziţia Guvernului. 

45. Curtea notează că reclamantul a atacat ordonanţa din 11 iunie 2008 la Procuratura Generală, 
contestaţia fiind examinată în fond şi respinsă ca fiind nefondată, fără a fi bazată pe careva temeiuri 
procedurale. Prin urmare, obiecţia Guvernului urmează a fi respinsă. 

46. Reclamantul, suplimentar, s-a plîns precum detenţia sa din perioada 25 octombrie - 09 
decembrie 2005 a fost contrară Articolului 5 § 1 din Convenţie. De asemenea, reclamantul s-a plîns 
potrivit Articolului 13, luat în conexiune cu Articolul 5, de faptul precum că în Moldova nu ar exista 
căi eficiente de contestaţie cu privire la ilegalitatea detenţiei sale şi asigurarea eliberării sale. Curtea 
notează că prezenta cerere a fost depusă la 11 februarie 2008, mai mult de şase luni după ce 
reclamantul a fost eliberat din detenţie. În consecinţă, aceste capete de plîngere urmează a fi declarate 
inadmisibile în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 şi 4 din Convenţie. 

47. De asemenea, reclamantul s-a plîns potrivit Articolului 6 § 3 din Convenţie de faptul că nu i s-a 
asigurat accesul la avocatul său, pe durata procedurilor referitoare la arestul preventiv. Curtea 
consideră că acest capăt de plîngere urmează a fi examinat conform Articolului 5 § 4 din Convenţie, 
care la fel este inadmisibil reieşind din aceleaşi motive precum plîngerea înaintată conform Articolului 
5 § 1. 

48. Curtea consideră că cererea, cu excepţia plîngerilor sus-menţionate la paragrafele 46 şi 47, 
ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară această plîngere admisibilă. În conformitate cu decizia sa de aplicare a 
Articolului 29 § 3 din Convenţie (a se vedea mai sus paragraful 4), Curtea va proceda direct la 
examinarea fondului. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Susţinerile părţilor 

1. Cu privire la maltratarea pretinsă 

49. Reclamantul a afirmat că în timpul detenţiei sale a fost torturat de poliţie şi în rezultat, 
actualmente este invalid. Cu referire la declaraţiile unora din co-deţinuţii săi de celulă, care l-au 
învinuit de simulări, reclamantul a pledat precum aceştia erau informatori ai poliţiei. 

50. În baza declaraţiilor colaboratorilor de poliţie suspectaţi de aplicarea relelor tratamente în 
privinţa reclamantului, declaraţiilor paznicilor din izolatorul unde a fost deţinut ultimul, raporturilor 
medicale şi depoziţiilor unor din co-deţinuţi de celulă, Guvernul a pledat precum că reclamantul a 
căzut din pat şi simula starea sa.  



51. În ceea priveşte invaliditatea reclamantului, Guvernul a prezentat o pagină dintr-un document 
al autorităţii responsabile de aprecierea invalidităţii, în care, după titlul “Cauza invalidităţii” erau scrise 
cuvintele “Boală obişnuită”. Guvernul a argumentat că nu a existat vreo legătură cauzală între 
invaliditatea reclamantului şi pretinsa maltratare din octombrie-noiembrie 2005. 

2. Cu privire la pretinsul caracter inadecvat al investigaţiei 

52. Reclamantul a susţinut precum că autorităţile au omis să asigure examinarea medicală imediată 
după adresarea plîngerilor cu privire la tortură, pentru o posibilă constatare a vătămărilor vizibile pe 
corpul său, înainte dispariţia acestora. Mai mult decît atît, autorităţile au efectuat doar un control 
medical superficial şi au omis să efectueze o examinare detaliată a organelor sale interne. Autorităţile 
au omis să audieze toţi co-deţinuţii de celulă, interogîndu-i doar pe acei care, conform reclamantului, 
erau informatorii poliţiei. 

53. Guvernul a pledat precum că autorităţile au întreprins toate măsurile necesare pentru a 
investiga eficient alegaţiile reclamantului cu privire la rele tratamente. Procuratura, cu numeroase 
ocazii, a solicitat Ministerul Sănătăţii şi a obţinut concluzii medicale despre starea sănătăţii 
reclamantului. Colaboratorii de poliţie şi co-deţinuţii de celulă a reclamantului au fost chestionaţi întru 
investigarea cazului. Adevărat, că investigaţia a durat mai mult decît s-ar fi dorit; totuşi, întîrzierea s-a 
datorat divergenţelor din documentele medicale şi refuzului reclamantului de a se prezenta comisiilor 
medicale formate de Ministerul Sănătăţii. 

B. Constatările Curţii 

1. Cu privire la pretinse rele tratamente 

54. După cum a susţinut Curtea cu mai multe ocazii, Articolul 3 din Convenţie consacră una dintre 
cele mai fundamentale valori ale societăţii democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, cum 
ar fi lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice categoric tortura, 
tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Spre deosebire de cea mai mare parte a clauzelor 
fundamentale ale Convenţiei şi a Protocoalelor nr.nr. 1 şi 4, Articolul 3 din Convenţie nu conţine nici o 
prevedere cu privire la excepţii şi nici o derogare de la acesta normă nu este permisă în conformitate cu 
articolul 15 § 2, chiar şi în cazul unei urgenţe de interes public sub existenţa unui pericol pentru viaţa 
naţiunii (vezi Selmouni v. Franţa [GC], nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. 
Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 93 Culegere de Hotărîri şi Decizii 1998-VIII). 

55. În cazul în care o persoană a suferit leziuni corporale în timpul detenţiei sau sub controlul 
poliţiei, oricare vătămare corporală va duce la apariţia unei prezumţii puternice că persoana a fost 
maltratată (a se vedea Bursuc v. România, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Este sarcina 
statului să ofere o explicaţie plauzibilă cum au fost cauzate leziunile, în lipsa căreia se pune o 
problemă în sensul Articolului 3 din Convenţie (Selmouni v. Franţa, citată anterior, § 87). 

56. În aprecierea probelor, Curtea, de obicei, aplică standardul probaţiunii "dincolo de orice dubiu 
rezonabil" (a se vedea Irlanda v. Regatul Unit al Marii Britanii, 18 ianuarie 1978, § 161, Seria A, nr. 
25). Cu toate acestea, o astfel de probă derivă din coexistenţa suficient de perseverentă, clară şi 
concordantă a raţionamentelor sau din prezumţii de fapt similare care nu pot fi puse la îndoială. Cînd 
evenimentele în litigiu se află în întregime, sau în mare parte, în cunoştinţă exclusivă de cauză a 
autorităţilor, cum este şi cazul persoanelor care se află în custodie sub controlul acestor autorităţi, se 
nasc prezumţii puternice în ce priveşte leziunile apărute în timpul detenţiei. Fără îndoială, sarcina 
probării urmează să cadă pe seama autorităţilor în sensul de a oferi o explicaţie convingătoare şi 
satisfăcătoare (a se vedea Salman v. Turcia [GC], nr. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

57. Revenind la faptele prezentei cauze, Curtea notează, este indiscutabil faptul că între 25 
octombrie şi 9 decembrie 2005 reclamantul a fost în detenţie. De asemenea este indiscutabil că imediat 
după eliberarea sa, la 10 decembrie 2005, reclamantul a fost spitalizat şi pe corpul său au fost 
constatate vătămări corporale foarte grave, cum ar fi fractura craniului, contuzie cerebrală, o tramă 
post-craneo-cerebrală şi trauma spatelui cu vătămarea măduvei spinării şi cauzarea paraliziei parţiale 
(a se vedea mai sus paragraful 19). Aceste constatări au fost confirmate de medicii Centrului 
„Memoria”, care, la fel, au stabilit precum că reclamantul suferea de surditate posttraumatică (a se 
vedea mai sus paragraful 23). Guvernul nu a contestat constatările sus-menţionate. Curtea suplimentar 



notează, părţile sînt de acord cu teza că reclamantul nu a obţinut leziunile sus-menţionate pînă la 
reţinerea din 25 octombrie 2005. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră drept constatat faptul că 
toate vătămările, descrise mai sus, au fost cauzate reclamantului în perioada detenţiei sale. 

58. Odată ce Guvernul nu a oferit explicaţii cu privire la originea acestor vătămări şi avînd în 
vedere prezumţia puternică, care apare în astfel de situaţii (a se vedea mai sus paragraful 42), Curtea 
conchide precum că Guvernul nu a convins Instanţa că vătămările reclamantului au fost cauzate în alte 
circumstanţe decît rele tratamente în timpul aflării reclamantului în custodia poliţiei. 

59. În continuare, Curtea urmează să aprecieze maniera relelor tratamente aplicate reclamantului. 
În scopul constatării dacă o forma particulară a relelor tratamente ar trebui calificată drept tortură, se 
va lua în consideraţie distincţia între această noţiune şi cea a tratamentului inuman sau degradant, 
inserată în Articolul 3. După cum s-a menţionat în alte speţe, aparent a existat ideea precum Convenţia 
urmează, prin intermediul acestei distincţii, să stabilească un semn special pentru aprecierea 
tratamentului inuman cauzator de suferinţe foarte grave şi cumplite (a se vedea Irlanda, citată mai sus, 
§ 167). Faptul că durerea sau suferinţa a fost aplicată intenţionat cu scopul de a obţine o mărturie, este 
un factor suplimentar care urmează a fi luat în consideraţie odată cu adoptarea soluţiei dacă rele 
tratamente au atins gradul de a fi calificate drept tortură (a se vedea Aksoy v. Turcia, 18 decembrie 
1996, § 64, Raporturi 1996-VI, şi Salman, citată mai sus, § 114). 

60. În prezenta cauză, Curtea accentuează în special intensitatea relelor tratamente aplicate 
reclamantului, în rezultatul cărora el a suferit vătămări corporale foarte grave şi a devenit invalid. 
Curtea menţionează argumentul Guvernului precum că invaliditatea reclamantului nu are legătură 
cauzală cu vătămările cauzate în perioada detenţiei (a se vedea mai sus paragraful 38); totuşi, această 
afirmaţie nu poate fi acceptată, din momentul în care celelalte texte din raportul pe care se bazează 
Guvernul fac referinţă clară la maltratările poliţiei din octombrie 2005 ca fiind cauza invalidităţii 
reclamantului (a se vedea mai sus paragraful 14). 

61. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că violenţa aplicată faţă de reclamant a purtat un 
caracter extrem, capabil să provoace dureri grave şi suferinţe cumplite pasibile de a fi apreciate drept 
acte de tortură în sensul Articolului 3 din Convenţie.  

62. În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că a existat o violare a Articolului 3 din 
Convenţie. 

2. Cu privire la pretinsul caracter inadecvat al investigaţiei 

63. Curtea reaminteşte, atunci cînd o persoană face o declaraţie credibilă precum, aflîndu-se în 
custodia poliţiei sau altor agenţi similari ai statului, a suferit un tratament cu încălcarea Articolului 3, 
norma respectivă, luată în conexiune cu obligaţia generală a statelor conform Articolului 1 din 
Convenţie de a garanta “oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite…” 
în Convenţie, implică necesitatea unei investigaţii oficiale eficiente. Cum este în cazul investigaţiei 
desfăşurate în sensul Articolului 2, o astfel de anchetă trebuie să fie capabilă să conducă la 
identificarea şi pedepsirea celor vinovaţi. În caz contrar, interdicţia legală şi principală a torturii şi 
tratamentelor sau pedepselor inumane şi degradante, necătînd la importanţa sa fundamentală, ar fi 
ineficientă în practică şi, în unele cazuri, ar exista posibilitatea pentru agenţii statului să încalce 
drepturile persoanelor aflate sub controlul lor, cu o responsabilitate potenţială (a se vedea, printre alte 
imperative, Labita v. Italia [MC], nr. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). În general, o investigaţie 
pentru a fi eficientă, impune necesitatea independenţei persoanelor responsabile de desfăşurarea 
cercetărilor, faţă de persoanele implicate în aceste evenimente (a se vedea, de exemplu, Barbu 
Anghelescu v. România, nr. 46430/99, § 66, 5 octombrie 2004). Aceasta ar însemna nu numai lipsa 
legăturii ierarhice sau instituţionale, dar şi o independenţă practică (a se vedea, de exemplu, cauza Ergı 
v. Turcia hotărîrea din 28 iulie 1998, §§ 83-84, Raporturi 1998-IV, unde procurorul care a investigat 
decesul unei fete în timpul unei ciocniri, a arătat lipsă de independenţă prin prisma încrederii puternice 
în informaţia prezentată de către jandarmii implicaţi în incident). 

64. Investigaţia alegaţilor temeinice cu privire la maltratare urmează a fi minuţioasă. Acesta 
înseamnă că autorităţile, mereu, urmează să întreprindă măsuri pentru a constata ce s-a întîmplat în 
fapt şi nu ar trebui să se bazeze pe concluzii pripite şi nefondate în adoptarea deciziilor sale în vederea 
încetării investigaţiilor (a se vedea Assenov and others, citată anterior, § 103). Autorităţile trebuie să 
efectueze toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a obţine dovezi cu privire la evenimente, 



inclusiv, inter alia, declaraţiile martorilor oculari şi constatări medico-legale (a se vedea Tanrıkulu v. 
Turcia [GC], nr. 23763/94, § 104, ECHR 1999-IV, şi Gül v. Turcia, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 
2000). Orice deficienţă a investigaţiei care subminează capacitatea de a stabili sursa leziunilor 
corporale sau identitatea persoanelor responsabile, riscă să nu corespundă acestui standard. 

65. Curtea accentuează, în primul rînd, că independenţa procuraturii era dubioasă pe toată durată a 
investigaţiei efectuate. Curtea observă, că Procuratura Generală şi-a exprimat clar opinia sa în acest 
sens deja la începutul investigaţiei şi a încercat să exercite presiuni asupra avocatului reclamantului, şi 
asupra altor avocaţi, pentru ai convinge să nu înainteze plîngeri către organizaţiile internaţionale 
specializate în protecţia drepturilor omului (a se vedea mai sus paragraful 11). Aceasta a condus la 
constatarea violării Articolului 34 din Convenţie în speţa Colibaba v. Moldova (nr. 29089/06, § 67, 23 
octombrie 2007). 

66. Curtea în continuare notează o serie de neajunsuri ale investigaţiei realizate de autorităţile 
naţionale. Curtea se va limita la următoarele probleme pe care le consideră deosebit de semnificative. 
În primul rînd, în pofida existenţei plîngerii reclamantului din 4 noiembrie 2005 cu privire la 
maltratări, el a fost examinat de un medic legist doar la 11 noiembrie 2005, adică mai mult de o 
săptămînă după ultimele acte de tortură pretinse. Medicul legist a concluzionat că datorită prezentării 
întîrziate pentru examinare medicală a fost imposibilă stabilirea cu precizie a vechimii leziunilor 
reclamantului. El a recomandat spitalizarea în scopul determinării cauzelor stării reclamantului; totuşi, 
necătînd la această recomandare clară, reclamantul continua să fie deţinut, fiind posibilă spitalizarea 
doar după eliberarea acestuia din 9 decembrie 2005. În raportul medical care a urmat spitalizării 
acestuia, pe corpul reclamantului au fost constatate vătămări foarte grave, inclusiv fractura craniului şi 
leziunea spatelui. Procuratura a considerat necesar să dispună o examinare medicală suplimentară a 
reclamantului de către o comisie medicală, care urma să fie efectuată în baza raporturilor medicale 
existente. Procuratura a adresat comisiei medicale patru întrebări, printre care, nici una nu a avut 
scopul constatării originii leziunilor capului sau spatelui reclamantului. Comisia medicală, aparent, s-a 
limitat în constatările sale doar în conexiune cu întrebările formulate de procuratură şi nu s-a referit la 
constatările anterioare referitoare la fractura craniului şi vătămarea spatelui reclamantului. Cu regret, 
comisia nu a atras atenţia la constatările privind fractura oaselor craniului reclamantului deoarece nu i-
au fost prezentate radiografiile în original. De asemenea, comisia a mai adăugat precum simularea 
reclamantului nu ar putea fi exclusă, dar numai o investigaţie psihiatrică ar fi capabilă să înlăture 
aceste dubii. O atare investigaţie psihiatrică nu a fost efectuată. În baza raportului comisiei medicale şi 
în temeiul declaraţiilor unor co-deţinuţi a reclamantului, procuratura la 18 ianuarie 2006 a respins 
plîngerea reclamantului privind rele tratamente. Procuratura nu a făcut nici o apreciere a constatărilor 
din raportul medical din 10 decembrie 2005, care a fost completat de medicii care personal au 
examinat reclamantul, inclusiv şi în baza documentaţiei medicale. 

67. După mai multe acte de procedură, care au durat mai mult de doi ani, şi după ce reclamantul a 
fost recunoscut drept avînd gradul doi de invalidate, Procuratura a decis să obţină un nou raport de la 
comisia medicală. De această dată, Procuratura adresînd comisiei zece întrebări, nici una din acestea 
nu a avut scopul constatării originii fracturii craniului reclamantului şi a leziunii spatelui, constatate 
după eliberarea lui din detenţie. La 6 iunie 2008, o comisie medicală a formulat un raport completat în 
baza fişei medicale a reclamantului. Raportul nu conţinea vreo referinţă la rapoartele medicale din 10 
decembrie 2005 şi 15 februarie 2006 şi s-a concentrat, în principal, la aceleaşi constatări expuse în 
raportul din 11 noiembrie 2005 privind echimozele şi excoriaţiile la genunchi şi braţele reclamantului. 
Astfel, nu sunt surprinzătoare constatările comisei precum „simptome clinice certe ale unor sechele 
posttraumatice (traumă craneo-cerebrală, vertebro-medulară, etc.) la cet. S. Gurgurov nu se 
depistează”. 

68. În ordonanţa finală cu privire la respingerea plîngerii reclamantului referitor la rele tratamente, 
procuratura a decis în baza declaraţiilor colaboratorilor de poliţie şi a unor co-deţinuţi a reclamantului, 
conform cărora reclamantul ar fi simulat starea sa. Procuratura a ales să ignore declaraţiile în 
conformitate cu care reclamantul nu a simulat şi, mai important, Procuratura a ignorat rapoartele 
medicale incontestabile din 10 decembrie 2005 şi 15 februarie 2006 şi documentele medicale 
completate de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale referitor la invaliditatea reclamantului. 

69. În afară de faptele prezentate mai sus, Curtea notează, că pe parcursul procedurilor 
reclamantului niciodată nu i s-a oferit şansa de identificare a agresorilor săi şi de confruntare cu 



ultimii, după cum el a solicitat-o. Maniera în care investigaţia a fost condusă permite Curţii să 
conchidă că Procuratura nu a întreprins eforturi autentice pentru a investiga cauza şi a descoperi 
adevărul. Din contra, sînt indici puternici că Procuratura a încercat să denatureze faptele şi să creeze 
unele impedimente pentru a face imposibilă identificarea şi pedepsirea celor vinovaţi. 

70. În lumina deficienţelor serioase la care s-a făcut referinţă mai sus, Curtea consideră că 
autorităţile naţionale nu şi-au îndeplinit obligaţia de investigare a plîngerii reclamantului cu privire la 
rele tratamente. Respectiv, şi sub acest aspect Articolul 3 din Convenţie a fost încălcat. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
71. Reclamantul a susţinut că, în rezultatul ineficienţei urmăririi penale vizavi de alegaţiile sale 

privind maltratarea, el nu a beneficiat de remedii eficiente cu ajutorul cărora să solicite compensaţii 
pentru maltratarea la care a fost supus. 

72. Guvernul nu a fost de acord şi a pledat că reclamantul a avut posibilitatea să înainteze acţiuni 
civile şi să solicite compensaţii. 

73. Curtea consideră, că datorită caracterului inadecvat al investigaţiei vizavi de plîngerea 
reclamantului contra colaboratorilor de poliţie care l-au maltratat, o acţiune civilă bazată pe aceleaşi 
fapte şi alegaţii nu ar fi fost sortită cu succes. În consecinţă, Curtea consideră că în speţă nu s-au 
dovedit existenţa unor remedii eficiente, care i-ar fi dat posibilitatea reclamantului de a-şi revendica 
compensaţii pentru rele tratamente suferite în timpul aflării sale sub controlul poliţiei. Prin urmare, a 
existat o încălcarea Articolului 13 luat în conexiune cu Articolul 3 din Convenţie. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu 
75. Reclamantul a solicitat 113,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, constituind: 100,000 Euro 

pentru încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3 din Convenţie, 7,000 euro pentru încălcarea 
drepturilor sale garantate de Articolul 5, 1,000 Euro pentru încălcarea drepturilor sale garantate de 
Articolul 6 şi 5,000 Euro pentru încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 13 din Convenţie. El 
a susţinut că a suferit dureri fizice foarte cumplite în cadrul maltratărilor sale sub controlul poliţiei. De 
asemenea, el a îndurat suferinţe psihice şi emoţionale în rezultatul vătămărilor suportate şi 
tratamentului la care a fost supus. 

76. Guvernul nu a fost de acord şi a susţinut că suma pretinsă este excesivă prin prisma 
jurisprudenţei Curţii în cauze similare. 

77. Avînd în vedere încălcările constatate mai sus şi gravitatea lor, Curtea consideră că suma 
pentru prejudiciul moral este justificată în acest caz. Evaluînd echitabil şi luînd în consideraţie 
invaliditatea permanentă cauzată reclamantului prin rele tratamente, Curtea acordă 45,000 Euro19. 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Declară plîngerea înaintată pe capete de cerere potrivit Articolelor 5 şi 6 şi conform Articolului 

13 luat în conexiune cu Articolul 5 din Convenţie inadmisibile şi restul cererii admisibilă; 
2. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 3 din Convenţie în rezultatul torturii reclamantului 

de partea colaboratorilor de poliţie; 
3. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 3 din Convenţie în ce priveşte omisiunea 

efectuării unei investigaţii eficiente a plîngerilor reclamantului referitoare la tortura în timpul detenţiei; 
4. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 13 din Convenţie din cauza lipsei unor remedii 

eficiente în ce priveşte actele de tortură asupra cărora s-a plîns reclamantul; 
5. Hotărăşte 
(a) că Statul reclamat urmează să achite reclamantului în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu prevederile articolului 44 § 2 din Convenţie, 45,000 
(patruzeci şi cinci mii) Euro cu titlu de prejudiciu moral, suma care urmează a fi convertită în valuta 

                                                 
19 Textul a fost rectificat la 17 iunie 2009 în raport cu punctul 5 (a) a părţii dispozitive 



naţională a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării, plus orice taxă care poate fi 
aplicată; 



Holomiov v. Moldova 
Cererea nr. 30649/05, 7 Noiembrie 2006 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată prin cererea (nr. 30649/05) introdusă împotriva Republicii Moldova la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului potrivit articolului 34 din Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (“Convenţia”), de domnul Victor Holomiov 
(“reclamantul”) la 10 august 2005.  

… 
3. Reclamantul a pretins că a fost deţinut în condiţii de detenţie inumane şi degradante, şi că nu i s-

a acordat asistenţă medicală corespunzătoare fiind încălcat articolul 3 din Convenţie. El, de asemenea, 
s-a plîns potrivit articolului 5 din Convenţie de încălcarea dreptului său la libertate.  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
6. Reclamantul s-a născut în 1955 şi locuieşte în Chişinău.  

1. Reţinerea şi arestarea preventivă a reclamantului 

7. Reclamantul a fost reţinut la 24 ianuarie 2002, fiind bănuit de dare de mită.  
8. La 26 ianuarie 2002, Judecătoria Centru a emis pe numele reclamantului un mandat de arestare 

pe un termen de 30 de zile… 
9. La 28 decembrie 2005, judecătorii Catană, Gordilă şi Pitic, de la Judecătoria Centru, au 

considerat cererea reclamantului ca fiind întemeiată şi au decis să înlocuiască măsura arestării 
preventive cu arest la domiciliu. 

10. Se pare că la data adoptării prezentei hotărîri reclamantul era încă sub arest la domiciliu.  

2. Starea de sănătate a reclamantului în perioada detenţiei şi asistenţa medicală acordată acestuia  

11. Începînd cu 26 ianuarie 2002, reclamantul a fost deţinut în Penitenciarul nr. 3 din cadrul 
Ministerului Justiţiei. De mai multe ori el a fost internat în Spitalul Penitenciarului.  

12. Potrivit certificatelor medicale prezentate de reclamant, şi necontestate de Guvern, el suferea de 
multe boli, precum hepatita cronică, hidronefroză de gradul doi (acumularea urinei în rinichi din cauza 
obstrucţiei în uretră), diateză urică, hipercogenitatea parenchimului pancreatic, pielonefrită cronică 
bilaterală (inflamarea rinichilor şi a pelvisului cauzată de infecţie microbiană) cu hipofuncţionalitate a 
rinichiului drept, hidronefroză a rinichiului drept cu diminuarea funcţiilor acestuia, calculi în canalul 
urinar, patologie somatică, insuficienţă renală cronică, traumatism cranio-cerebral şi anxietate 
generalizată de hipertensiunea arterială.  

13. Reclamantului i-a fost prescris de mai multe ori tratament în spital şi chiar operaţie la rinichiul 
drept. La 21 octombrie 2002 şi 22 aprilie 2003 reclamantul a fost consultat de medicul Spînu, urolog 
de la Spitalul Clinic Republican, spital aparţinînd Ministerului Sănătăţii, care a recomandat o operaţie 
urgentă la rinichiul său drept cu scopul de a preveni obstrucţionarea uretrei. Medicul a menţionat că o 
amînare ar putea duce la agravarea stării rinichiului şi extirparea acestuia. O recomandare similară a 
fost reiterată la 23 iunie 2003 de medicul şef al Spitalului Penitenciarului, Dr. Cuţitaru, care a 
recomandat ca operaţia să fie efectuată într-un spital de urologie specializat al Ministerului Sănătăţii. 
Din observaţiile Guvernului nu rezultă că această recomandare a fost vreodată urmată.  

14. Guvernul a susţinut că reclamantului i-a fost acordată asistenţă medicală suficientă, însă 
reclamantul a contestat acest fapt.  

15. Guvernul a prezentat numeroase rapoarte întocmite de medicii penitenciarului potrivit cărora 
reclamantul a refuzat să se supună controalelor medicale şi tratamentului şi că a cerut să fie transferat 
într-un spital obişnuit. Potrivit unor asemenea rapoarte, reclamantul a susţinut că tratamentul în 
penitenciar era ineficient şi că el necesita medicamente care acolo nu erau.  



16. Potrivit unei scrisori adresate Judecătoriei Centru şi Procuraturii Generale de către autorităţile 
penitenciarului la 15 noiembrie 2004, reclamantul a început greva foamei pentru a protesta împotriva 
tratării sale în penitenciar.  

17. La o dată nespecificată, reclamantul s-a plîns Ministerului Justiţiei despre lipsa unui tratament 
medical corespunzător. Printr-o scrisoare din 23 septembrie 2003, plîngerea reclamantului a fost 
respinsă şi el a fost informat inter alia că a fost supus de 43 de ori controlului medical de către medicii 
penitenciarului şi medicii din afara penitenciarului. Reclamantului i s-a acordat tratament medical 
potrivit “posibilităţilor modeste” ale serviciului medical al penitenciarului şi cu medicamente furnizate 
de rudele sale. El a fost internat în secţia medicală a penitenciarului de patru ori, unde a primit 
tratament medical adecvat, şi de două ori în Spitalul Penitenciarului.  

18. Reclamantul a prezentat o scrisoare de la medicul şef al Spitalului Penitenciarului adresată 
avocatului său, din 7 octombrie 2003, în care se menţiona că printre medicii Spitalului Penitenciarului 
nu erau medici urologi, cardiologi şi neurochirurgi.  

19. Într-o altă scrisoare, din 12 octombrie 2005, adresată avocatului reclamantului de către şeful 
Penitenciarului în care reclamantul era deţinut, acesta din urmă a fost informat că nici acolo nu erau 
asemenea medici şi că în cazul unei situaţii de urgenţă reclamantul va fi transferat în Spitalul 
Penitenciarului.  

… 

II. DREPTUL ŞI PRACTICA NAŢIONALĂ RELEVANTĂ 
… 

B. Recursurile interne invocate de către Guvern 
88. În cauza Drugalev contra Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor 

(hotărîrea judecătorească definitivă a Curţii de Apel Chişinău din 26 octombrie 2004), trei ani după ce 
a fost eliberat din arest preventiv, reclamantul a pretins şi a obţinut despăgubiri în cuantum de 
aproximativ 950 euro (EUR) pentru că a fost deţinut în condiţii inumane şi degradante timp de 
aproximativ şase luni. Cauza a fost examinată doar de două instanţe, din moment ce hotărîrea Curţii de 
Apel Chişinău nu a fost contestată în faţa Curţii Supreme de Justiţie şi durata totală a procesului a fost 
de aproximativ un an şi cinci luni. Instanţa şi-a fundamentat hotărîrea pe articolele 2 şi 3 din 
Convenţie.  

89. În cauza Eleonora Bologan contra Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor 
(hotărîrea civilă a Curţii de Apel Bălţi din 21 martie 2006), reclamantei i s-a acordat 3,160 Euro (EUR) 
pe motiv că a fost supusă torturii de către trei poliţişti pe durata urmăririi penale a procesului împotriva 
sa. Instanţele naţionale şi-au fundamentat hotărîrea pe o hotărîre judecătorească definitivă împotriva 
poliţiştilor, prin care ei au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi pentru comiterea actelor de tortură.  

89. În cauzele Cotorobai şi Castraveţ (hotărîrile judecătoreşti din 9 decembrie 2004 şi 1 octombrie 
2005 a Judecătoriei Centru şi respectiv a Judecătoriei Botanica) instanţele au examinat cererile de 
habeas corpus depuse de către reclamanţi şi au dispus eliberarea lor pe baza, inter alia, stării lor rele 
de sănătate. Îndeosebi, în cauza Cotorobai instanţa a statuat că “potrivit certificatelor medicale şi fişei 
medicale a reclamantului, el suferă de o boală oftalmologică care necesită tratament”. În cauza 
Castraveţ Judecătoria Botanica a statuat că “durata detenţiei reclamantului a contribuit la agravarea 
unor boli ale sale”.  

… 

ÎN DREPT  
93. Reclamantul s-a plîns potrivit articolului 3 din Convenţie de condiţiile de detenţie inumane şi 

degradante din Penitenciarul nr. 3, şi în mod deosebit, de lipsa asistenţei medicale corespunzătoare. 
Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele:  

“Nimeni nu poate fi suspus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
… 

I. ADMISIBILITATEA PLÎNGERILOR 
…  



B. Neepuizarea căilor de recurs interne  
101. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a epuizat toate recursurile interne disponibile 

referitoare la plîngerea lui în baza articolului 3 din Convenţie. În special, Guvernul a susţinut că el ar fi 
putut face uz, însă nu a făcut-o, de dispoziţiile articolului 53 din Constituţie (a se vedea paragraful 91 
supra) şi articolul 1405 din Codul civil (a se vedea paragraful 92 supra). Pe lîngă aceasta, el ar fi putut 
invoca direct articolul 3 din Convenţie.  

102. Guvernul a susţinut că o cerere de habeas corpus în care un reclamant se plînge direct sau în 
substanţă de o încălcare a articolului 3 din Convenţie (tratament inuman şi degradant), reprezintă un 
recurs efectiv cu privire la condiţiile rele de detenţie. Acesta s-a bazat pe cauzele Cotorobai şi 
Castraveţ (a se vedea paragraful 90 supra) şi a susţinut că, o instanţă de judecată examinînd o cerere 
de habeas corpus, ar lua în mod firesc în consideraţie susţinerile deţinutului privind pretinsele 
încălcări ale articolului 3 împreună cu alte motive în sprijinul sau împotriva detenţiei.  

103. În acelaşi timp, Guvernul a susţinut că dacă o persoană doreşte o încetare imediată a încălcării 
drepturilor sale garantate de articolul 3 şi compensare pentru asemenea încălcări, el sau ea trebuie să 
iniţieze un proces civil aşa cum au făcut reclamanţii în cauzele Drugalev şi Bologan (a se vedea 
paragrafele 88 şi 89 supra). Din moment ce reclamantul în cauză nu a iniţiat asemenea procese, el nu a 
epuizat recursurile interne.  

104. Reclamantul nu a fost de acord cu acesta şi a susţinut că a epuizat toate recursurile interne 
disponibile. El, de asemenea, a susţinut că recursurile propuse de Guvern oricum au fost nerelevante în 
această cauză.  

105. Curtea reiterează că o persoană nu trebuie să utilizeze mai mult de o cale de redresare cînd 
sunt disponibile mai multe (a se vedea, de exemplu, Airey contra Irlandei, hotărîrea din 9 octombrie 
1979, Seria A nr. 32, p. 12, § 23). Din documentele prezentate Curţii de către părţi rezultă clar că 
reclamantul s-a plîns, inter alia, instanţelor naţionale în cererile sale de habeas corpus despre pretinsa 
lipsă a asistenţei medicale corespunzătoare (a se vedea paragraful 10 supra), fără a menţiona şi 
numeroasele sale cereri înaintate altor autorităţi. Guvernul a recunoscut că o asemenea procedură 
constituie un recurs efectiv împotriva pretinselor încălcări ale articolului 3 (a se vedea paragraful 102 
supra).  

106. Cît priveşte un alt recurs invocat de Guvern, şi anume o acţiune civilă prin care se cere o 
încetare imediată a pretinsei încălcări (a se vedea paragraful 103 supra), Curtea are dubii referitor la 
eficacitatea sa. Ea notează că în cauza Drugalev, reclamantul a solicitat compensaţii pentru condiţiile 
de detenţie necorespunzătoare după trei ani de la eliberarea sa, şi că procesul civil a durat aproximativ 
un an şi cinci luni la două instanţe. Această cauză, aşa cum este ea prezentată, nu dovedeşte prin 
urmare existenţa unei puteri a instanţelor judecătoreşti naţionale de a dispune efectiv eliberarea 
imediată a unui deţinut în cazul în care condiţiile sale de detenţie încalcă cerinţele articolului 3.  

Referitor la cauza Bologan pe care s-a bazat Guvernul, Curtea notează că ea se referă la 
posibilitatea de a obţine compensaţii pentru tortură pe calea procedurii civile după obţinerea unei 
hotărîri judecătoreşti penale favorabile împotriva autorului torturii. Curtea notează că un asemenea 
recurs nu a fost niciodată un subiect de dezbatere în faţa sa şi, prin urmare, el nu are legătură cu 
disputa privind existenţa recursurilor efective împotriva condiţiilor necorespunzătoare de detenţie, care 
este subiectul materiei prezentei cauze.  

107. În asemenea circumstanţe, Curtea nu consideră că, la moment, existenţa unui recurs efectiv în 
faţa instanţelor judecătoreşti naţionale privind plîngerea reclamantului despre lipsa asistenţei medicale 
corespunzătoare la locul său de detenţie a fost clar dovedită. Totuşi, Curtea îşi poate schimba în viitor 
poziţia dacă va fi informată despre o aplicare corespunzătoare a Convenţiei de către instanţele 
judecătoreşti naţionale. Prin urmare, ea consideră că plîngerea în baza articolului 3 din Convenţie nu 
poate fi declarată inadmisibilă pe motivul neepuizării căilor de recurs interne şi, în consecinţă, obiecţia 
Guvernului trebuie respinsă.  

C. Concluzia asupra admisibilităţii 
108. Curtea consideră că plîngerile reclamantului potrivit articolelor 3, 5 § 1 şi 6 § 1 din Convenţie 

ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de examinare a 



fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai 
sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
109. Guvernul a susţinut că condiţiile de detenţie în Penitenciarul nr. 3, unde a fost deţinut 

reclamantul, nu pot fi considerate inumane şi degradante. Ei au indicat că cheltuielile publice asupra 
sistemului penitenciar în anii 2005-2006 a crescut, şi au susţinut că recent au fost făcute multe 
îmbunătăţiri a condiţiilor de detenţie din această închisoare.  

110. Potrivit Guvernului, reclamantul a primit toată asistenţa medicală necesară în timpul aflării 
sale în Penitenciarul nr. 3. Guvernul a susţinut că pe durata şederii sale acolo, el a fost examinat de 
către personalul medical de aproximativ 70 de ori, şi de aproximativ 30 de ori el a refuzat să fie 
examinat. Potrivit Guvernului, personalul medical din închisoare era bine calificat şi autorizat să 
practice de către Ministerul Sănătăţii. Reclamantul a susţinut de două ori că suferă de hipertensiune 
arterială, ceea ce a arătat că el era capabil să exagereze problemele sale de sănătate.  

111. Reclamantul a susţinut că în penitenciar şi în Spitalul Penitenciarului nu erau medici urologi, 
cardiologi sau neurologi. Starea sa de sănătate era suficient de gravă pentru a fi incompatibilă cu 
prelungirea detenţiei sale.  

112. Curtea reiterează că, deşi articolul 3 din Convenţie nu poate fi interpretat ca stabilind o 
obligaţie generală de a elibera deţinuţii pe motive de sănătate, cu toate acestea, el impune statului o 
obligaţie de a proteja bunăstarea fizică a persoanelor private de libertate, de exemplu, prin acordarea 
asistenţei medicale necesare (a se vedea Şarban contra Moldovei, nr. 3456/05, § 77, 4 octombrie 
2005). 

113. Curtea trebuie să determine dacă reclamantul a necesitat în mod regulat asistenţă medicală, 
dacă el a fost privat de ea, după cum el susţine, şi în afirmativ, dacă aceasta a constituit un tratament 
contrar articolului 3 din Convenţie (cf. Farbtuhs contra Letoniei, nr. 4672/02, § 53, 2 decembrie 
2004). 

114. Guvernul nu pare să dispute dacă reclamantul a suferit de mai multe boli urologice grave, 
unele dintre ele fiind cronice, şi că i s-a prescris tratament şi chiar operaţie la rinichiul drept (a se 
vedea paragrafele 18 şi 17 supra).  

115. Curtea notează dezacordul dintre părţi referitor la disponibilitatea asistenţei medicale în 
Penitenciarul nr. 3. Totuşi, miezul problemei se pare că nu este lipsa asistenţei medicale în general, ci 
mai degrabă lipsa unei asistenţe medicale corespunzătoare pentru starea specifică a reclamantului, şi 
anume, hepatită cronică, hidronefroză de gradul doi, diateză urică, hiperecogenitatea parenchimului 
pancreatic, pielonefrită cronică bilaterală cu hipofuncţionalitate a rinichiului drept, hidronefroză a 
rinichiului drept cu diminuarea funcţiilor acestuia, calculi în canalul urinar, patologie somatică, 
insuficienţă renală cronică, traumatism cranio-cerebral şi anxietate generalizată de hipertensiunea 
arterială.        

116. Cînd a comunicat prezenta cauză, Curtea a cerut Guvernului să-i prezinte informaţia completă 
referitoare la tratamentul medical primit de reclamant cu privire la toate problemele sale de sănătate. 
Din păcate, o asemenea informaţie nu a fost prezentată şi Guvernul s-a concentrat în special doar în a 
dovedi rea-credinţa reclamantului în a refuza să fie consultat de către medicii penitenciarului, numărul 
mare de consultaţii pe care el le-a avut cu medicii şi, ocaziile numeroase în care el a fost internat în 
secţia medicală a penitenciarului sau în Spitalul Penitenciarului.  

117. Curtea nu este convinsă de susţinerile Guvernului. A supune reclamantul la examinări 
medicale, fără a urma ulterior recomandările medicilor, nu este suficient. Cu privire la aceasta, este de 
notat că în 2002 şi 2003 reclamantului i s-a prescris, inter alia, operaţie urgentă la unul dintre rinichii 
săi (a se vedea paragraful 17 supra); totuşi, se pare că recomandările nu au fost vreodată urmate. Unul 
dintre medicii care a prescris operaţia a accentuat gravitatea stării de sănătate a reclamantului şi a 
indicat riscul precum că reclamantul ar putea pierde rinichiul său dacă operaţia nu ar fi efectuată. Se 
pare că nici acest pronostic serios nu a convins autorităţile să acţioneze. 

118. Pe lîngă aceasta, Curtea notează că instanţele judecătoreşti naţionale au acceptat că în 
Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 3 a lipsit asistenţa medicală corespunzătoare pe duruta detenţiei 
reclamantului. Din acest motiv măsura arestării preventive a reclamantului a fost înlocuită cu arest la 
domiciliu (a se vedea paragrafele 12 şi 13 supra).  



119. Referitor la argumentele Guvernului despre rea-credinţa reclamantului, Curtea notează că nici 
în penitenciar şi nici în Spitalul Penitenciarului, unde el a fost internat de mai multe ori, nu erau medici 
specializaţi în tratarea stării medicale a reclamantului (a se vedea paragrafele 22 şi 24 supra). Mai mult 
decît atît, din scrisoarea Ministerului Justiţiei din 23 septembrie 2003 (a se vedea paragraful 22 supra) 
se pare că tratamentul medical a fost inadecvat şi că reclamantul a trebuit să se bazeze pe rudele sale în 
a obţine medicamentele necesare. El chiar a recurs la greva foamei pentru a protesta împotriva 
condiţiilor tratamentului său din penitenciar (a se vedea paragraful 21 supra). În consecinţă, Curtea nu 
poate conchide că refuzul reclamantului de a accepta tratamentul medical în asemenea condiţii ar putea 
fi interpretat ca rea credinţă.  

120. Un factor important pentru a fi luat în consideraţie este timpul petrecut de reclamant în 
detenţie fără asistenţă medicală corespunzătoare. Trebuie notat că el a fost deţinut în închisoare 
aproximativ patru ani de zile, între luna ianuarie 2002 şi luna decembrie 2005. În timp ce reclamantul a 
fost parţial responsabil de durata procesului şi prin urmare de durata detenţiei sale (a se vedea 
paragraful 144 infra), cu toate acestea a fost de datoria statului să se asigure că reclamantul a fost 
deţinut în condiţii de detenţie care nu au încălcat articolul 3.  

121. În lumina celor de mai sus, Curtea conchide că în timp ce suferea de boli grave la rinichi 
implicînd riscuri pentru sănătatea sa, reclamantul a fost deţinut o perioada lungă de timp fără asistenţă 
medicală corespunzătoare. Curtea constată că suferinţa reclamantului a ajuns dincolo de pragul minim 
de severitate potrivit articolului 3 din Convenţie şi a constituit un tratament inuman şi degradant.  

122. Prin urmare, Curtea constată că refuzul unei asistenţe medicale corespunzătoare reclamantului 
a fost contrară articolului 3 din Convenţie.  

… 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu material 
149. Reclamantul a pretins despăgubiri cu privire la următoarele:  

(1) 4 600 dolari americani (USD) şi 1 200 lei moldoveneşti (MDL) – bani plătiţi de el 
avocaţilor pe durata procesului la nivel naţional; 

(2) 74 300 lei moldoveneşti (MDL) reprezentînd banii cheltuiţi de familia sa pentru hrana sa 
din perioada detenţiei; 

(3) 4 190 lei moldoveneşti (MDL) reprezentînd banii cheltuiţi de familia sa pentru 
medicamentele sale din perioada detenţiei;  
150. Guvernul a contestat aceste pretenţii.  
151. Curtea notează că reclamantul nu a prezentat dovezi convingătoare precum că el realmente şi-

a asumat pierderile financiare de mai sus, şi/sau că sumele de mai sus au avut vreo legătură cauzală cu 
încălcările constatate în această cauză. Prin urmare, Curtea respinge pretenţia reclamantului referitor la 
acest capăt de cerere.  

B. Prejudiciu moral 
152. Reclamantul a pretins 105 500 euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 
153. Guvernul a contestat pretenţia reclamantului. 
154. Curtea consideră că reclamantului i s-a cauzat o anumită suferinţă din cauza încălcărilor 

constatate mai sus. Ea reiterează că a constatat, că reclamantul a fost deţinut ilegal mai mult de patru 
ani de zile şi, că a fost deţinut în condiţii de detenţie contrare articolului 3 din Convenţie fără a i se fi 
acordat asistenţă medicală corespunzătoare. Mai mult decît atît, s-a constatat că procesul penal 
împotriva lui a fost excesiv de lung.  

155. Statuînd pe baze echitabile, Curtea acordă reclamantului 25 000 euro (EUR) pentru 
prejudiciul moral.  

C. Costuri şi cheltuieli  
156. Reclamantul a pretins 2 400 euro (EUR) pentru costuri şi cheltuieli. 
157. Guvernul a considerat această pretenţie ca fiind nejustificată şi excesivă.  



158. Curtea reiterează că în scopul includerii costurilor şi cheltuielilor într-o hotărîre potrivit 
articolului 41, trebuie de stabilit dacă ele au fost în realitate necesare şi realmente asumate, şi că au fost 
rezonabile ca şi cuantum (a se vedea, de exemplu, Nilsen şi Johnsen contra Norvegiei [MC], nr. 
23118/93, § 62, CEDO 1999-VIII).  

159. În prezenta cauză, ţinînd cont de criteriile de mai sus, Curtea acordă reclamantului 800 euro 
(EUR) pentru costuri şi cheltuieli.  

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA 
1. Declară admisibile, în unanimitate, plîngerile reclamantului în temeiul articolelor 3, 5 § 1 şi 6 § 

1din Convenţie;  
2. Declară, în unanimitate, restul plîngerii inadmisibilă;  
3. Hotărăşte, în unanimitate, că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie pe motivul 

omisiunii autorităţilor de a-i acorda asistenţă medicală corespunzătoare stării sale de sănătate;  
…  
6. Hotărăşte, cu şase voturi contra unu, că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs 

de trei luni de la data la care hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu prevederile articolului 44 
§ 2 din Convenţie, următoarele sume de bani care urmează a fi achitate în valuta naţională a statului 
reclamat la rata de schimb aplicabilă la data efectuării plăţii, plus orice taxă care ar putea fi încasată: 

(i) 25 000 EUR (douăzeci şi cinci de mii de euro) pentru prejudiciul moral;  
(ii) 800 EUR (opt sute de euro) pentru costuri şi cheltuieli; … 



Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia 
Cererea nr. 48787/99, ECHR 2004-VII 

INTRODUCERE 
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 48787/99) împotriva Republicii Moldova şi Federaţiei 

Ruse depusă la Curte în temeiul articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) de patru cetăţeni ai Republicii Moldova, dl Ilie Ilaşcu, dl 
Alexandru Leşco, dl Andrei Ivanţoc şi dl Tudor Petrov-Popa (”reclamanţi”) la 5 aprilie 1999. 

2. Cererea se referă în principal la acţiunile comise de către autorităţile ”Republicii Moldoveneşti 
Nistrene” (”RMN”), o regiune a Republicii Moldova care şi-a proclamat independenţa în anul 1991, 
dar care nu este recunoscută de comunitatea internaţională. 

3. Reclamanţii au declarat faptul că ei au fost condamnaţi de către o instanţă de judecată 
transnistreană, care nu era competentă în sensul articolului 6 din Convenţie, că ei nu au avut parte de 
un proces echitabil, fapt care este contrar aceluiaşi articol şi că în urma procesului de judecată aceştia 
au fost lipsiţi de bunurile lor fiind, astfel, violat articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. De 
asemenea, ei au susţinut că detenţia lor în Transnistria nu era legală, contrar articolului 5 din 
Convenţie, şi că condiţiile lor de detenţie erau contrare articolelor 3 şi 8 ale Convenţiei. Pe lîngă 
aceasta, dl Ilaşcu pretindea că a fost violat articolul 2 din Convenţie, deoarece el a fost condamnat la 
moarte. Reclamanţii consideră că, în conformitate cu prevederile Convenţiei, autorităţile moldoveneşti 
sunt responsabile de încălcarea drepturilor lor garantate de Convenţie, deoarece ele nu au întreprins 
măsuri corespunzătoare pentru a le pune capăt. La fel, ei au declarat că Federaţia Rusă este de 
asemenea responsabilă, deoarece teritoriul Transnistriei era şi continuă să fie de facto sub controlul 
Federaţiei Ruse datorită trupelor şi echipamentului militar ruseşti staţionate pe acest teritoriu şi a 
pretinsului ajutor pe care această ţară l-ar acorda regimului separatist. 

În final, reclamanţii au declarat că Republica Moldova şi Federaţia Rusă au împiedicat exercitarea 
dreptului lor la depunerea unei cereri individuale la Curte, fiind astfel violat articolul 34 din Convenţie. 

PROCEDURA 
… 

ÎN FAPT 

I. RECLAMANŢII 
19. Reclamanţii, cetăţeni ai Republicii Moldova la momentul depunerii cererii, s-au născut în 1952, 

1955, 1961 şi, respectiv, 1963. La momentul depunerii acestei cereri, ei erau deţinuţi în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova. 

20. Deşi era deţinut, dl Ilaşcu a fost ales ca deputat de două ori în Parlamentul Republicii Moldova 
în perioada 1994-2000. În calitate de deputat în Parlament, el a fost desemnat să facă parte din 
delegaţia Moldovei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. La 4 octombrie 2000, dl Ilaşcu a 
dobîndit cetăţenia română. În luna decembrie a anului 2000, el a fost ales senator în Parlamentul 
României şi desemnat ca membru al delegaţiei române la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei.  

21. Dl Leşco şi dl Ivanţoc au dobîndit cetăţenia română în anul 2001. 
22. Dl Ilaşcu a fost eliberat la 5 mai 2001, de atunci el locuieşte la Bucureşti (România). 

Domiciliile celui de-al doilea şi al treilea reclamant sunt în Chişinău (Republica Moldova), pe cînd 
domiciliul celui de-al patrulea reclamant este în Tiraspol (Transnistria, Republica Moldova). În 
prezent, ultimii trei reclamanţi sunt deţinuţi în Tiraspol. 

23. Ţinînd cont de faptul că, aşa precum pretind reclamanţii, ei se aflau în imposibilitate de a se 
adresa direct Curţii, cererea a fost depusă de către soţiile acestora, respectiv dna Nina Ilaşcu, dna 
Tatiana Leşco şi dna Eudochia Ivanţoc, şi de către sora celui de-al patrulea reclamant, dna Raisa 
Petrov-Popa. 



24. Cel de-al doilea reclamant a fost reprezentat la Curte de către dl Alexandru Tănase, avocat în 
cadrul baroului din Chişinău. Ceilalţi reclamanţi au fost reprezentaţi de către dl Corneliu Dinu din 
cadrul baroului din Bucureşti, pînă la decesul acestuia în decembrie 2002. Începînd cu luna ianuarie a 
anului 2003 ei au fost reprezentaţi de către dl Vladislav Gribincea, avocat în cadrul baroului din 
Chişinău. 

II. CONSTATAREA FAPTELOR 
25. Pentru a constata faptele, Curtea s-a bazat pe probe documentare, observaţiile părţilor şi 

declaraţiile martorilor audiaţi la Chişinău şi Tiraspol. 
26. La evaluarea probelor, în scopul stabilirii faptelor, Curtea consideră drept pertinente 

următoarele: 
i. Pentru a evalua atît probele scrise, cît şi cele orale, Curtea a aplicat, în general, pînă la 

momentul dat, criteriul „dincolo de un dubiu rezonabil”. O astfel de probă poate rezulta din 
coexistenţa unor concluzii suficient de întemeiate, clare şi concordate sau a unor prezumţii 
similare şi incontestabile ale faptelor; pe lîngă aceasta, comportamentul părţilor în cadrul 
eforturilor întreprinse de Curte pentru a obţine probele, poate constitui un element care urmează 
a fi luat în consideraţie (a se vedea mutatis mutandis, Ireland v. the United Kingdom, hotărîre 
din 18 ianuarie 1978, Series A no. 25, pp.64-65, §161; şi Salman v. Turkey [GC], no. 
21986/93, §100, ECHR 2000-VII). 

ii. Cu privire la declaraţiile martorilor în faţa delegaţilor, Curtea este conştientă de 
dificultăţile care ar putea apărea în evaluarea unor astfel de declaraţii obţinute prin intermediul 
traducătorilor; prin urmare, se acordă o atenţie deosebită sensului şi valorii declaraţiilor 
formulate de martori în faţa delegaţilor. Curtea, de asemenea, este conştientă de faptul că un 
număr semnificativ de fapte relevante cauzei se referă la evenimente care au avut loc mai mult 
de zece ani în urmă, într-un context neclar şi deosebit de complex, fapt care determină 
inevitabil un anumit grad de imprecizie cu privire la date, precum şi la alte detalii. Ea nu 
consideră că acest fapt poate prin sine să creeze dubii asupra credibilităţii declaraţiilor 
martorilor. 

iii. Într-o cauză în care există păreri contradictorii şi opuse, Curtea, în mod inevitabil, se 
confruntă cu dificultăţi pe care le întîmpină orice instanţă de fond la stabilirea faptelor, ţinînd 
cont, de exemplu, de faptul că nu posedă cunoştinţe directe şi detaliate despre condiţiile dintr-o 
anumită regiune. Pe lîngă aceasta, Curtea nu are puterea de a constrînge martorii să se prezinte. 
În această cauză, din cei 51 de martori invitaţi să se prezinte la audieri, 7 nu s-au prezentat. În 
consecinţă, Curtea a trebuit să se confrunte cu sarcina dificilă de a stabili faptele în absenţa 
unor declaraţii potenţial importante.  

27. Cu ajutorul părţilor, Curtea a efectuat o vizită de constatare a faptelor la faţa locului, în cursul 
căreia ea a audiat 43 de martori: 

a) cu privire la circumstanţele particulare ale reţinerii, condamnării şi detenţiei 
reclamanţilor: reclamanţii; dna Tatiana Leşco şi dna Eudochia Ivanţoc, soţiile celui de-al doilea 
şi al treilea reclamant; dna Raisa Petrov-Popa, sora celui de-al patrulea reclamant; dl Ştefan 
Urîtu, deţinut în anul 1992, împreună cu reclamanţii; dl Constantin Ţîbîrnă, medicul care a 
examinat reclamanţii în perioada 1995-1998 cînd aceştia erau deţinuţi la Tiraspol şi Hlinaia; dl 
Nicolae Leşanu, medicul care a examinat reclamanţii în perioada 1995-1997 cînd erau deţinuţi 
în Tiraspol şi Hlinaia; dl Vladimir Golovachev, şeful Închisorii nr. 2 din Tiraspol; dl Stepan 
Cerbebşi, şeful Închisorii Hlinaia în perioada 1992-2001; dl Serghei Cutovoi, şeful Închisorii 
Hlinaia; dl Efim Samsonov, ”şeful Departamentului Medical al instituţiilor penitenciare din 
RMN”; şi dl Vasilii Semenciuc, medic la Închisoarea Hlinaia începînd cu anul 1995; 

b) cu privire la măsurile întreprinse de către Republica Moldova pentru eliberarea 
reclamanţilor şi relaţiile dintre Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Transnistria, diferiţi 
oficiali şi oameni politici moldoveni: dl Dumitru Postovan, Procuror General al Republicii 
Moldova între 1990 şi luna iulie a anului 1998; dl Valeriu Catană, Procuror General al 
Republicii Moldova între 31 iulie 1998 şi 29 iulie 1999; dl Vasile Rusu, Procuror General al 
Republicii Moldova începînd cu 18 mai 2001; dl Vasile Sturza, adjunctul Procurorului General 
al Republicii Moldova între 1990 şi 1994 şi ministru al Justiţiei între 1994 şi 1998; dl Z., un 



fost ministru al Republicii Moldova; dl Victor Vieru, viceministru al Justiţiei din anul 2001; dl 
X., un fost funcţionar de rang înalt din Republica Moldova; dl Mircea Snegur, Preşedinte al 
Republicii Moldova în perioada 1990-1996; dl Alexandru Moşanu, Preşedinte al Parlamentului 
Republicii Moldova în perioada 1990-1992; dl Y., un fost diplomat; dl Andrei Sangheli, Prim-
ministru al Republicii Moldova în perioada 1992-1997; dl Anatol Plugaru, ministru al 
Securităţii Republicii Moldova în perioada 1991-1992; dl Nicolai Petrică, general în armata 
Republicii Moldova în perioada 1992-1993; dl Andrei Stratan, fost director al Departamentului 
vamal; dl Vladimir Molojen, director al Departamentului Tehnologii Informaţionale; dl Ion 
Costaş, ministru al Apărării în perioada 1991-1992; dl Valentin Sereda, director al 
Departamentului instituţiilor penitenciare din Republica Moldova; dl Victor Berlinschi, deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1990-1994; dl Constantin Oboroc, adjunct al 
Primului-ministru în perioada 1991-1992 şi consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în 
perioada 1993-1996; dl Mihail Sidorov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; şi dl Pavel 
Creangă, ministru al Apărării Republicii Moldova în perioada 1992-1997; 

c) cu privire la prezenţa GOR şi a contingentului militar de menţinere a păcii al Federaţiei 
Ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, militari din unităţile respective: 
generalul Boris Sergheev, comandant al GOR; colonelul Alexandr Verguz, ofiţer la 
comandamentul GOR; locotenent-colonelul Vitalius Radzevicius, fost membru al 
comandamentului GOR; colonelul Anatolii Zverev, comandant al contingentului militar de 
menţinere a păcii al Federaţiei Ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova; 
locotenent-colonelul Boris Leviţkii, preşedintele tribunalului militar în cadrul GOR; locotenent-
colonelul Valerii Şamaev, procuror militar în cadrul GOR; şi Vasilii Timoşenko, fost procuror 
militar în cadrul Armatei a Paisprezecea şi GOR. 

III. CONTEXTUL GENERAL AL CAUZEI 
… 

D. Relaţiile moldo - transnistrene 

1. Înainte de ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova la 12 septembrie 1997 

162. Autorităţile moldoveneşti nu au recunoscut niciodată oficial „RMN” ca entitate statală. 
163. După acordul din 21 iulie 1992, cele două părţi au stabilit relaţii cu scopul de a pune capăt 

conflictului. 
Aceste relaţii erau stabilite şi menţinute în principal prin intermediul comisiilor de negocieri şi se 

refereau, pe de o parte, la aspectul politic al statutului Transnistriei, şi, pe de altă parte, la 
reglementarea diferitelor domenii ale vieţii curente (economice, sociale etc.). 

164. După cum rezultă din declaraţiile mai multor martori (a se vedea anexa, dnii Urîtu § 66, 
Postovan § 182, Z § 272, Plugaru § 286 şi Oboroc § 430), primele relaţii stabilite între Republica 
Moldova şi Transnistria s-au referit la schimburile de prizonieri capturaţi de o parte şi de alta în timpul 
conflictului din anul 1992. În general, aceste schimburi se refereau la grupuri de prizonieri. 

165. Conform declaraţiilor mai multor martori (a se vedea anexa, dnii Urîtu § 67, Snegur § 239 şi 
Sturza § 311), din momentul încetării focului la 21 iulie 1992, persoanele fizice şi delegaţiile oficiale 
implicate în negocieri s-au putut deplasa în Transnistria. Uneori au avut loc şi incidente ca urmare a 
faptului că gărzile transnistrene nu au permis accesul în Transnistria. 

166. În calitate de persoane particulare, medicii pot circula destul de liber spre Transnistria, fie 
pentru a acorda consultaţii, fie pentru a participa la congrese profesionale (a se vedea anexa, dnii 
Ţîbîrnă § 84 şi Leşanu § 85). 

167. Începînd cu anul 1993, autorităţile moldoveneşti au început să iniţieze urmăriri penale 
împotriva unor responsabili transnistreni, acuzaţi de uzurparea funcţiilor oficiale de stat (a se vedea 
paragrafele 221 şi 230 de mai jos). 

168. Cu toate acestea, persoane care au avut calitatea de demnitari de stat ai „RMN” au putut 
reveni în Republica Moldova şi ocupa în continuare funcţii înalte de răspundere. De exemplu, dl 
Sidorov, fost „ministru al Justiţiei al RMN” în anul 1991, a ocupat mai multe funcţii înalte de stat după 
reîntoarcerea sa din Transnistria: membru al Parlamentului Republicii Moldova în perioada anilor 



1994-1998, Avocat Parlamentar în Republica Moldova în anii 1998-2001 şi membru al Parlamentului 
Republicii Moldova şi preşedinte al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi minorităţi 
naţionale, începînd cu anul 2001 (a se vedea anexa, dl Sidorov §§ 437-438). 

169. La 7 februarie 1996, în prezenţa mediatorilor OSCE, ai Federaţiei Ruse şi ai Ucrainei, 
autorităţile moldoveneşti au adoptat un protocol cu privire la anularea posturilor vamale aparţinînd 
Transnistriei. 

2. După ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova 

170. Circulaţia persoanelor între Transnistria şi restul Republicii Moldova după anul 1997 s-a 
derulat în aceleaşi condiţii ca şi pînă atunci, autorităţile transnistrene luînd decizia de a permite 
trecerea persoanelor în mod absolut discreţionar. Cînd delegaţii oficiale sau personalităţi moldovene 
doresc să se deplaseze în Transnistria, este necesară o înştiinţare prealabilă în vederea obţinerii 
autorizaţiei, chiar dacă o asemenea autorizaţie poate fi în orice moment revocată (a se vedea anexa, dl 
Sereda § 418). Ca exemplu, Guvernul Republicii Moldova a afirmat că, în anul 2003, pentru a protesta 
împotriva unei decizii adoptate în luna februarie a anului 2003 de către Consiliul Uniunii Europene, 
care a interzis pe un an deplasarea în Uniunea Europeană a dlui Igor Smirnov şi a altor şaisprezece 
conducători transnistreni, autorităţile transnistrene au declarat personae non gratae cîţiva înalţi oficiali 
ai Republicii Moldova, printre care Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, 
Prim-ministrul, ministrul Justiţiei şi ministrul Afacerilor Externe.  

171. Reclamanţii invocă faptul că liderii transnistreni, printre care dnii Smirnov, Maracuţa şi 
Caraman, ar fi avut, de asemenea, şi cetăţenie moldovenească şi că ar fi fost în posesia paşapoartelor 
diplomatice moldoveneşti. Printre altele, Guvernul Republicii Moldova le-ar fi acordat distincţii 
oficiale. 

Guvernul Republicii Moldova a afirmat că liderii transnistreni nu posedă cetăţenia Republicii 
Moldova, deoarece niciodată nu au solicitat documente de identitate moldoveneşti. 

Curtea relevă că martorul audiat de către delegaţi la acest subiect a negat eliberarea oricărui 
document de identitate moldovenesc dlor Smirnov, Maracuţa şi Caraman (a se vedea anexa, dl 
Molojen § 396). În lipsa oricărei alte probe care să confirme declaraţiile reclamanţilor, Curtea 
consideră că nu a fost stabilit dincolo de un dubiu rezonabil că autorităţile moldoveneşti au eliberat 
paşapoarte liderilor transnistreni.  

172. Mai mulţi demnitari moldoveni, printre care dl Sturza, ministru al Justiţiei al Republicii 
Moldova, adjunct al Procurorului General şi, după 2000, şef al Comisiei pentru negocierile cu 
Transnistria, au continuat să se deplaseze la Tiraspol pentru a se întîlni cu responsabili transnistreni, 
printre care dnii Smirnov, Maracuţa, „Procurorul General al RMN” şi „Preşedintele Judecătoriei 
Supreme a RMN”. Printre subiectele abordate la aceste întruniri a figurat în special situaţia 
reclamanţilor, eliberarea lor şi negocierile cu privire la viitorul statut al Transnistriei, inclusiv al actelor 
adoptate de către autorităţile locale transnistrene (a se vedea anexa, dl Sturza § 312). 

173. Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dl Diacov, la 16 mai 2000, l-a vizitat pe dl 
Ilaşcu în celula sa de la Tiraspol. În aceeaşi zi, Preşedintele Republicii Moldova, dl Lucinschi, a vizitat 
Tiraspolul. 

174. La 16 mai 2001, Preşedintele Republicii Moldova, dl Voronin, şi liderul transnistrean, dl 
Smirnov, au semnat două acorduri, unul cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor eliberate 
de către autorităţile moldoveneşti şi cele transnistrene şi altul cu privire la măsurile menite să atragă şi 
să protejeze investiţiile străine. 

175. Referitor la cooperarea economică, reclamanţii au declarat că autorităţile moldoveneşti au 
eliberat certificate de origine pentru produsele de provenienţă din Transnistria. 

Guvernul Republicii Moldova nu a comentat această declaraţie. 
176. În ceea ce priveşte pretinsa eliberare de către autorităţile moldoveneşti a certificatelor de 

origine pentru bunurile exportate din Transnistria, invocată de către reclamanţi şi de către Guvernul 
Federaţiei Ruse, Curtea constată că acest argument nu a fost confirmat de vreun martor. Dimpotrivă, dl 
Stratan, Directorul Departamentului Vamal, a negat existenţa unei astfel de practici (a se vedea anexa, 
§ 327). 



În aceste circumstanţe, în lipsa altor mijloace de probă care să susţină declaraţiile reclamanţilor, 
Curtea nu consideră ca fiind stabilit dincolo de un dubiu rezonabil că autorităţile moldoveneşti au dus 
o politică de susţinere a economiei transnistrene, prin intermediul unor astfel de certificate de export. 

177. Pe lîngă colaborarea instituită în temeiul acordului încheiat de către Preşedintele Republicii 
Moldova şi „Preşedintele RMN”, după cum rezultă din declaraţiile obţinute de către delegaţii Curţii, 
există relaţii mai mult sau mai puţin de facto între autorităţile moldoveneşti şi cele transnistrene în alte 
domenii. Spre exemplu, există relaţii între „Ministerul Justiţiei transnistrean”, în special, 
„Departamentul Instituţiilor Penitenciare”, şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (a se vedea 
anexa, locotenent-colonelul Samsonov § 172). Relaţii neformale există, de asemenea, între autorităţile 
moldoveneşti şi transnistrene în domeniul juridic şi de securitate, în scopul prevenirii infracţiunilor. Cu 
toate că nu există nici un acord de cooperare, sunt cazuri în care procurorii sau ofiţerii de urmărire 
penală moldoveni le telefonează colegilor lor din Transnistria, în special, pentru a obţine informaţii şi 
pentru a cita martori (a se vedea anexa, dnii Postovan § 190 şi Catană § 206). 

178. Sistemul de telefonie este unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în 
Transnistria. O convorbire telefonică între Chişinău şi Tiraspol este considerată convorbire naţională (a 
se vedea anexa, dnii Molojen § 398 şi Sidorov § 454). 

179. Departamentul Tehnologii Informaţionale moldovean eliberează documente de identitate 
(buletine de identitate) oricărei persoane care locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în 
Transnistria (a se vedea anexa, dl Molojen § 339). 

180. În anul 2001, în conformitate cu acordurile încheiate cu Organizaţia Mondială a Comerţului, 
autorităţile moldoveneşti au instalat de-a lungul frontierei cu Ucraina posturi vamale mixte moldo-
ucrainene şi au introdus noi ştampile vamale nedisponibile autorităţilor transnistrene. Curtea nu a fost 
informată dacă posturile vamale moldo-ucrainene mai există. 

181. Ca răspuns la măsurile menţionate în paragraful precedent, autorităţile transnistrene au 
informat autorităţile moldoveneşti, printr-o scrisoare din 18 septembrie 2001, despre suspendarea 
unilaterală a negocierilor cu privire la statutul Transnistriei şi au ameninţat că vor întrerupe livrarea de 
gaz şi electricitate către Republica Moldova care trec prin conductele şi firele care tranzitează 
Transnistria. 

182. Guvernul Republicii Moldova afirmă că, drept urmare a unui incident care a avut loc în anul 
2001, autorităţile transnistrene au blocat pe calea ferată din Tighina (Bender) 500 de vagoane cu 
donaţii umanitare pentru copii şi persoane în vîrstă din Republica Moldova şi livrarea de petrol şi alte 
mărfuri de provenienţă din Uniunea Europeană destinate întreprinderilor moldoveneşti.  

183. Într-o declaraţie făcută publică la 6 februarie 2002, Misiunea OSCE în Republica Moldova a 
criticat acţiunile autorităţilor transnistrene care, începînd cu 16 ianuarie 2002, au interzis 
reprezentanţilor OSCE intrarea pe teritoriul controlat de către „RMN”, încălcînd astfel acordul încheiat 
la 26 august 1993 între OSCE şi dl Smirnov. 

184. După cum rezultă dintr-un document prezentat Curţii de către Guvernul Republicii Moldova, 
la 15 martie 2002, prin ordinul nr. 40 din 7 martie 2002, „ministrul Securităţii al RMN” a interzis 
intrarea pe teritoriul „RMN” a reprezentanţilor Ministerelor Apărării, Afacerilor Interne şi ai 
Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi ai altor structuri militare moldoveneşti. 

185. În sfîrşit, campionatul naţional de fotbal include şi echipe din Transnistria, iar meciuri ale 
echipei naţionale de fotbal a Moldovei, inclusiv internaţionale, se desfăşoară des la Tiraspol, aşa cum a 
fost meciul disputat cu echipa naţională a Olandei, în luna aprilie a anului 2003 (a se vedea anexa, dl 
Sidorov § 454). 

IV. CIRCUMSTANŢELE SPECIFICE ALE CAUZEI 
186. Curtea a rezumat, în cele ce urmează, faptele referitoare la reţinerea, detenţia preventivă, 

condamnarea şi condiţiile de detenţie a reclamanţilor, după cum au fost prezentate de către reclamanţi 
şi confirmate prin probe documentare şi declaraţii ale martorilor. 

Curtea notează că, în observaţiile sale din 24 octombrie 2000, Guvernul Republicii Moldova a 
exprimat acordul său în ceea ce priveşte versiunea prezentată de către reclamanţi cu privire la 
circumstanţele în care ei au fost reţinuţi, condamnaţi şi deţinuţi. În aceleaşi observaţii, el a indicat că 
reclamanţii au fost cu certitudine reţinuţi fără mandat, că ei s-au aflat timp de două luni în încăperile 
Armatei a Paisprezecea şi că percheziţiile şi sechestrările au fost efectuate, de asemenea, fără mandat. 



Guvernul Republicii Moldova a estimat că declaraţiile reclamanţilor cu privire la condiţiile de 
detenţie au fost foarte plauzibile. 

187. Din partea sa, Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că nu cunoaşte circumstanţele reţinerii, 
condamnării, precum şi condiţiile de detenţie a reclamanţilor. 

A. Reţinerea, detenţia preventivă şi condamnarea reclamanţilor  

1. Reţinerea reclamanţilor 

188. După cum rezultă din declaraţiile reclamanţilor, ale soţiilor lor şi ale dlui Urîtu, confirmate, în 
general, prin declaraţiile dlui Timoşenko, reclamanţii au fost reţinuţi la domiciliul lor, în Tiraspol, între 
2 şi 4 iunie 1992, în primele ore ale dimineţii. Ei au fost reţinuţi de mai multe persoane, dintre care 
cîteva erau îmbrăcate în uniforme purtînd insigna Armatei a Paisprezecea URSS, în timp ce altele 
purtau uniforme de camuflaj, fără semne distinctive. 

Mai jos sunt expuse detaliile reţinerii lor. 
189. Al doilea reclamant, Alexandru Leşco, a fost reţinut la 2 iunie 1992, la ora 2 şi 45 min. 

dimineaţa. A doua zi, la domiciliul său a fost efectuată o percheziţie în prezenţa vecinilor săi. 
190. Primul reclamant, Ilie Ilaşcu, care era la acea dată liderul local al Frontului Popular (partid 

reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova) şi milita pentru unirea Republicii Moldova cu 
România, a fost reţinut la 2 iunie 1992, în jurul orei 4 şi 30 min., cînd zece sau doisprezece indivizi 
înarmaţi cu pistoale automate au pătruns cu forţa în casa sa din Tiraspol. Acolo ei au efectuat o 
percheziţie, ridicînd mai multe obiecte. Printre acestea era un pistol, care, potrivit reclamantului, a fost 
plasat în casa sa de către persoanele care au efectuat percheziţia. Reclamantul pretinde că reţinerea şi 
percheziţia sa au fost efectuate fără mandat. El a fost informat că a fost reţinut, deoarece în calitatea sa 
de membru al Frontului Popular, el prezenta pericol pentru stabilitatea „RMN”, care era în stare de 
război cu Republica Moldova. 

191. Al treilea reclamant, Andrei Ivanţoc, a fost reţinut la domiciliul său la 2 iunie 1992, la ora 8 
dimineaţa, de cîteva persoane înarmate, care l-au ameninţat cu aplicarea armelor şi l-au lovit. Potrivit 
reclamantului, ca urmare a percheziţiei efectuate, mai multe covoare, 50 000 ruble şi un ceas „frumos” 
au fost ridicate. 

192. Cel de-al patrulea reclamant, Tudor Petrov-Popa, a fost reţinut la 4 iunie 1992, la ora 6 şi 45 
min. dimineaţa, de către două persoane, printre care un ofiţer de miliţie, Victor Guşan. În jurul orei 11, 
doi procurori, dnii Starojuk şi Glazîrin, au efectuat o percheziţie la domiciliul reclamantului în lipsa 
acestuia. 

193. În rechizitoriul de 140 de pagini întocmit, printre altele, de către procurorul Starojuk, 
reclamanţii au fost învinuiţi de activităţi antisovietice şi de faptul că au luptat prin mijloace ilegale 
împotriva statului legitim Transnistria, sub îndrumarea Frontului Popular din Moldova şi România. Ei 
au fost acuzaţi că ar fi comis mai multe infracţiuni pedepsite, conform rechizitoriului, atît de Codul 
penal al Republicii Moldova, cît şi de cel al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Printre 
faptele de care au fost învinuiţi reclamanţii era şi omorul a doi transnistreni, dnii Gusar şi Ostapenko (a 
se vedea, de asemenea, paragraful 225 de mai jos). 

194. După cum rezultă din declaraţiile reclamanţilor şi ale altor martori (a se vedea anexa, dl Urîtu 
§§ 55–56 şi 60-61, dnele Leşco §§ 30-31 şi Ivanţoc §§ 38 şi 41), reclamanţii au fost mai întîi duşi la 
sediul miliţiei din Tiraspol, care era probabil şi sediul „Ministerului Securităţii al RMN”, unde au fost 
interogaţi şi maltrataţi timp de cîteva zile. Printre cei care i-au interogat a fost şi Vladimir Gorbov, 
„viceministru” în cadrul aşa-numitului minister, Vladimir Antiufeev (sau Şevtsov), „ministru”, şi o 
persoană numită Guşan. Unii gardieni şi anchetatori purtau uniforme similare, dacă nu chiar identice, 
cu cele folosite de militarii sovietici ai Armatei a Paisprezecea. Pe parcursul primelor zile de detenţie 
în încăperile miliţiei, reclamanţii au fost bătuţi sever cu regularitate şi nu li s-a dat aproape nimic să 
mănînce sau să bea. Interogatoriile aveau loc deseori noaptea, iar ziua nu li se permitea să se 
odihnească.  

195. Potrivit primului reclamant, el a fost condus, după reţinerea sa, în biroul „ministrului 
Securităţii al RMN”, unde se mai aflau alte cinci persoane care i-au fost prezentate ca fiind colonei în 
cadrul serviciului rus de contraspionaj. Aceştia i-au cerut, în schimbul eliberării sale, folosirea în 
favoarea Transnistriei a cunoştinţelor şi aptitudinilor pe care le-a obţinut pe parcursul serviciului 



militar în cadrul trupelor speciale ale URSS şi să recunoască că ar fi fost agent care lucra pentru 
serviciile secrete române. Reclamantul a declarat că, atunci cînd a refuzat, el a fost ameninţat că nu are 
o altă alegere decît cimitirul. 

2. Detenţia primilor trei reclamanţi în încăperile Armatei a Paisprezecea 

196. La cîteva zile după reţinere, primii trei reclamanţi au fost conduşi separat la comenduirea 
(komendatura) Armatei a Paisprezecea din Tiraspol, de pe strada Suvorov, în vehicule care aveau 
semne de identificare ruseşti. 

Reclamanţii susţin că, pe parcursul detenţiei lor pe teritoriul Armatei a Paisprezecea, ei au fost 
păziţi de către soldaţi ai acestei armate şi că, pe parcursul acestei perioade, au fost vizitaţi în celule de 
miliţieni transnistreni. Reclamanţii mai pretind că, pe parcursul acestei perioade, ei au fost torturaţi de 
către personalul Armatei a Paisprezecea. 

Guvernul Republicii Moldova a subliniat că, în lumina declaraţiilor date de martorii moldoveni şi 
de către dl Timoşenko în faţa delegaţilor Curţii, se pare că militari ai Armatei a Paisprezecea au 
participat la reţinerea şi interogarea reclamanţilor. 

În observaţiile sale din 1 septembrie 2003, Guvernul Federaţiei Ruse a reiterat poziţia sa iniţială, 
conform căreia Curtea nu are competenţă ratione temporis să examineze evenimentele care au avut loc 
în anul 1992.  

Cu privire la fondul cauzei, el a recunoscut că reclamanţii au fost deţinuţi în încăperile Armatei a 
Paisprezecea, dar afirmă că această detenţie a fost de foarte scurtă durată şi, în orice caz, ea a fost 
ilegală. Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că procurorul militar Timoşenko a pus capăt ilegalităţii 
respective imediat ce a aflat despre această detenţie. Guvernul Federaţiei Ruse nu s-a pronunţat asupra 
chestiunii participării militarilor ruşi la reţinerea iniţială a reclamanţilor. 

El susţine că, în afara faptului că au oferit celule pentru detenţia reclamanţilor, militarii Armatei a 
Paisprezecea nu au comis nici o ilegalitate. În mod special, ei nu au păzit celulele unde erau deţinuţi 
reclamanţii. În această privinţă, Guvernul Federaţiei Ruse a subliniat că reclamanţii nu ar fi putut 
vedea insigne cu inscripţia „Rusia” pe uniformele gardienilor, deoarece noua insignă a Federaţiei Ruse 
care a înlocuit-o pe cea a URSS a fost introdusă abia prin ordinul nr. 2555, emis la 28 iulie 1994 de 
către ministrul Apărării al Federaţiei Ruse. 

Guvernul Federaţiei Ruse a declarat, printre altele, că colonelul Gusarov (a se vedea paragraful 270 
de mai jos) nu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul formaţiunilor militare ruseşti staţionate pe teritoriul 
Transnistriei, ci în cadrul „Ministerului Afacerilor Interne al RMN”. 

197. Curtea notează că primii trei reclamanţi pretind că ar fi fost deţinuţi timp de două luni în 
comenduirea Armatei a Paisprezecea (a se vedea anexa, dnii Ilaşcu § 2, 4 şi 11, Urîtu § 55-56, Ivanţoc 
§§ 94-95, Leşco §§ 114 şi 117, Petrov-Popa § 124, dna Leşco §§ 33-34, dna Ivanţoc § 39 şi dna 
Petrov-Popa § 48). 

La acest subiect, Curtea notează că dl Timoşenko a afirmat în declaraţiile sale (a se vedea anexa, § 
381) că reclamanţii ar fi rămas în încăperile Armatei a Paisprezecea o perioadă de timp foarte scurtă, 
fără a fi în stare să precizeze exact durata. 

Fără a pune la îndoială în mod general declaraţia dlui Timoşenko, pe care o consideră ca fiind 
credibilă, Curtea consideră că aceasta conţine mai multe detalii, printre care cele cu privire la durata 
aflării reclamanţilor în încăperile Armatei a Paisprezecea, care sunt confuze şi, mai mult, infirmate de 
alte declaraţii. 

198. Comenduirea din Tiraspol era condusă de Mihail Bergman. Reclamanţii au fost deţinuţi acolo 
cîte unul în celulă. Un oarecare domn Godiac, reţinut în acelaşi timp ca şi reclamanţii, era deţinut în 
aceeaşi clădire. Reclamanţii i-au observat, în timpul interogatoriilor lor sau cu ocazia vizitelor în 
celule, pe dl Gorbov şi pe cîţiva ofiţeri, dintre care unii purtau uniforma Armatei a Paisprezecea. Ei 
erau interogaţi mai ales noaptea, interogatoriile fiind însoţite de maltratări. Ei au fost bătuţi şi cu alte 
ocazii. Reclamanţii erau bătuţi sever şi cu regularitate de către soldaţi care purtau uniforma Armatei a 
Paisprezecea. Miliţieni transnistreni participau uneori la maltratarea reclamanţilor. 

Ilie Ilaşcu a fost supus de patru ori la executări simulate: prima dată, lui i s-a citit sentinţa de 
condamnare la moarte, în timp ce în celelalte cazuri el a fost dus, avînd ochii legaţi, pe un cîmp unde 
gardienii trăgeau focuri de armă în direcţia sa cu gloanţe oarbe pînă cînd el îşi pierdea cunoştinţa. 



Al doilea reclamant a fost ameninţat că va fi violat. La sfîrşitul unei luni, ca urmare a loviturilor 
primite, cel de-al treilea reclamant a fost internat într-un spital psihiatric, unde s-a aflat timp de o lună 
(a se vedea anexa, Ivanţoc § 97). 

199. Celulele nu aveau veceuri, apă sau lumină naturală. O lampă ardea în permanenţă în celulă. 
Patul pliant fixat de perete era coborît la miezul nopţii şi ridicat la ora cinci dimineaţa. 

Reclamanţii nu dispuneau decît de 15 minute zilnic pentru plimbare, care avea loc într-un spaţiu 
închis. Pe parcursul detenţiei lor în comenduirea Armatei a Paisprezecea, ei nu au putut nici să se 
spele, nici să-şi schimbe hainele. 

Veceurile se aflau în capătul coridorului, iar deţinuţii erau duşi acolo o singură dată pe zi de către 
gardieni însoţiţi de un cîine-lup alsacian. Ei erau obligaţi să-şi satisfacă necesităţile fiziologice timp de 
45 de secunde, în caz contrar, cîinele era asmuţat să-i atace. Deoarece reclamanţii nu erau duşi la veceu 
decît o singură dată pe zi în condiţiile descrise mai sus, ei erau nevoiţi să-şi satisfacă necesităţile 
fiziologice în celulă (a se vedea anexa, dl Ivanţoc § 95, dl Leşco § 15, dna Leşco § 33 şi dna Ivanţoc § 
40). 

Reclamanţii au fost izolaţi de lumea exterioară. Familiile lor nu îi puteau contacta şi nici trimite 
colete. Ei nu puteau trimite sau primi corespondenţă şi nu au avut acces la avocaţi. 

200. La 23 august 1992, cînd generalul Lebed a preluat conducerea Armatei a Paisprezecea, 
persoanele deţinute în comenduirea din Tiraspol a acestei armate, inclusiv cei trei reclamanţi, au fost 
transferaţi în încăperile miliţiei din Tiraspol. Transferul a fost efectuat de militari ai Armatei a 
Paisprezecea, în vehiculele Armatei a Paisprezecea (a se vedea anexa, dl Ilaşcu § 11, dl Urîtu § 55 şi 
dna Ivanţoc § 39). 

3. Detenţia în izolatorul de detenţie provizorie din sediul miliţiei din Tiraspol şi transferul 
reclamanţilor în închisoare în timpul procesului 

201. Circumstanţele detenţiei reclamanţilor, aşa precum rezultă din declaraţiile lor scrise şi verbale, 
la fel ca şi din declaraţiile altor martori care au confirmat informaţiile prezentate de ei (a se vedea 
anexa, dl Urîtu §§ 56 şi 60-61, dna Ivanţoc § 41, şi dna Leşco §§ 30-31), pot fi rezumate după cum 
urmează. 

202. Primul reclamant s-a aflat într-o celulă situată în sediul miliţiei din Tiraspol timp de aproape 
şase luni, pînă în luna aprilie a anului 1993, cînd a început procesul său. 

203. Al doilea reclamant a fost transferat din comenduirea Armatei a Paisprezecea în încăperile 
miliţiei din Tiraspol, unde s-a aflat pînă în luna aprilie a anului 1993, dată la care a început procesul 
său. 

204. Al treilea reclamant s-a aflat timp de o lună în comenduirea Armatei a Paisprezecea. Ulterior, 
el a fost internat într-un spital psihiatric, unde s-a aflat timp de aproape o lună. La întoarcerea sa din 
spital, el a fost condus din nou în comenduirea Armatei a Paisprezecea, la sosire fiind transferat 
imediat în încăperile miliţiei din Tiraspol, unde s-a aflat pînă la sfîrşitul lunii aprilie a anului 1993. 

205. Cel de al patrulea reclamant a fost deţinut pînă la începutul procesului în încăperile miliţiei 
din Tiraspol. 

206. În izolatorul de detenţie provizorie din sediul miliţiei din Tiraspol, interogatoriile aveau loc 
noaptea. Reclamanţii erau bătuţi cu regularitate, mai ales pe parcursul lunii care a urmat întoarcerii lor 
din comenduirea Armatei a Paisprezecea. 

207. Celulele erau lipsite de iluminare naturală. Pe parcursul primelor săptămîni, ei nu au putut 
primi vizite din partea familiilor sau a avocaţilor. Ulterior, în mod discreţionar şi neregulat, li s-a 
permis să primească colete şi vizite doar din partea familiilor lor. Deseori ei nu au putut beneficia de 
alimentele trimise de către familiile lor, deoarece ea se deteriora în cursul controlului efectuat din 
motive de securitate. Reclamanţii nu au putut primi, nici expedia corespondenţă şi nu au putut 
comunica cu avocaţii lor. 

208. Pe parcursul acestei perioade, reclamanţii nu au putut fi consultaţi de către un medic decît 
foarte rar, iar cînd erau maltrataţi, vizita medicului avea loc peste mult timp. 

Dlui Alexandru Ivanţoc i-au fost administrate produse halucinogene care i-au provocat migrene 
cronice. Pe parcursul acestei perioade, el nu a fost tratat de durerile de cap, iar soţia sa nu a avut 
permisiunea de a-i transmite medicamente. 



209. Ilie Ilaşcu şi-a putut vedea avocatul pentru prima dată în luna septembrie a anului 1992, la 
cîteva luni după reţinerea sa.  

210. La o dată nespecificată, reclamanţii au fost transferaţi în închisoarea din Tiraspol pentru a se 
pregăti demararea procesului lor. Pe parcursul detenţiei preventive, ei au fost supuşi diverselor 
tratamente inumane şi degradante, au fost bătuţi crud, cîini-lupi alsacieni au fost asmuţiţi asupra lor, ei 
au fost deţinuţi singuri şi li s-au comunicat date false cu privire la situaţia politică şi starea sănătăţii 
familiilor lor, fiindu-le promisă eliberarea cu condiţia semnării declaraţiilor. Ei au mai fost ameninţaţi 
cu execuţia. 

211. Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa au fost supuşi unor tratamente cu substanţe psihotrope în 
urma cărora dl Ivanţoc a suferit tulburări psihice. 

4. Procesul penal şi condamnarea reclamanţilor 

212. Reclamanţii au fost aduşi în faţa „Judecătoriei Supreme a Republicii Moldoveneşti Nistrene”, 
care avea şedinţele în sala de festivităţi a întreprinderii de stat Kirov şi ulterior în sala pentru concerte a 
casei de cultură din Tiraspol. Pe parcursul procesului, care a început la 21 aprilie 1993 şi s-a sfîrşit la 9 
decembrie 1993, au fost autorizaţi să intre în sală doar cetăţeni moldoveni care dispuneau de viză de 
reşedinţă în Transnistria. Miliţieni şi militari înarmaţi erau prezenţi în sală şi pe scena unde se aflau 
judecătorii. Reclamanţii au asistat la procesul lor, închişi în cuşti metalice. Martorii la proces au putut 
asista liber în sală, fără a fi obligaţi să părăsească sala în timpul audierii declaraţiilor altor martori. De 
multe ori pe parcursul dezbaterilor, reclamanţii nu au putut discuta cu avocaţii lor, decît în prezenţa 
miliţienilor înarmaţi. Şedinţele au avut loc într-o atmosferă tensionată, publicul arborînd pancarte 
ostile reclamanţilor. Aşa precum se arată într-o fotografie prezentată grefei de către reclamanţi, făcută 
în sala de şedinţe şi care a apărut într-un ziar din Republica Moldova, una din pancarte conţinea 
lozinca „Teroriştii - la răspundere!” (Teрpopиcтoв - к oтвeту!). 

213. Reclamanţii au fost judecaţi de către un complet compus din trei judecători, şi anume, dna 
Ivanova, fostă judecătoare la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, care a prezidat şedinţele de 
judecată, dl Meazin, în vîrstă de 28 de ani la data procesului, care a lucrat timp de un an la Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, înainte de numirea sa în calitate de judecător la „Judecătoria Supremă 
a RMN”, şi dl Zenin. 

214. După cum rezultă din textul hotărîrii, comandantul Mihail Bergman, ofiţer al GOR, a fost 
audiat în calitate de martor. El a declarat că reclamanţii nu au fost maltrataţi de către subordonaţii săi 
în timpul detenţiei lor în încăperile Armatei a Paisprezecea şi că reclamanţii nu au înaintat nici o 
plîngere că ar fi fost maltrataţi. 

215. „Instanţa” a pronunţat hotărîrea sa la 9 decembrie 1993. 
216. Ea a constatat că primul reclamant este vinovat de săvîrşirea mai multor infracţiuni prevăzute 

de Codul penal al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, printre care chemarea la infracţiuni ce 
atentează la securitatea naţională (articolul 67), activitatea organizatorică îndreptată spre săvîrşirea 
unor infracţiuni deosebit de periculoase contra statului (articolul 69), omorul unui reprezentant al 
statului cu scopul răspîndirii terorii (articolul 63), omor premeditat (articolul 88), răpirea mijloacelor 
de transport (articolul 182), nimicirea premeditată a avutului proprietarului (articolul 127) şi folosirea 
ilegală sau neautorizată a muniţiilor sau a substanţelor explozive (articolul 227). „Instanţa” l-a 
condamnat la pedeapsa capitală cu confiscarea averii. 

217. Ea a constatat că cel de-al doilea reclamant este vinovat de omorul unui reprezentant al 
statului cu scopul răspîndirii terorii (articolul 63), nimicirea premeditată a avutului proprietarului 
(articolul 127) şi folosirea neautorizată a muniţiilor sau a substanţelor explozive (articolul 227 alin. 2) 
şi l-a condamnat la 12 ani privaţiune de libertate, cu ispăşirea pedepsei într-o colonie de reeducare prin 
muncă cu regim sever, cu confiscarea averii. 

218. Cel de-al treilea reclamant a fost declarat vinovat de omorul unui reprezentant al statului cu 
scopul răspîndirii terorii (articolul 63), sustragerea şi folosirea neautorizată a muniţiilor sau a 
substanţelor explozive (articolul 227 şi articolul 227/1 alin. 2), răpirea mijloacelor de transport cu 
tracţiune animală (articolul 182 alin. 3), nimicirea premeditată a avutului proprietarului (articolul 127) 
şi vătămare corporală (articolul 96 alin. 2). El a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate, cu 
ispăşirea pedepsei într-o colonie de reeducare prin muncă cu regim sever, cu confiscarea averii. 



219. Cel de-al patrulea reclamant a fost recunoscut vinovat de omorul unui reprezentant al statului 
cu scopul răspîndirii terorii (articolul 63), vătămare corporală (articolul 96 alin. 2), răpirea mijloacelor 
de transport cu tracţiune animală (articolul 182 alin. 3), nimicirea premeditată a avutului proprietarului 
(articolul 127), şi sustragerea şi folosirea neautorizată a muniţiilor sau a substanţelor explozive 
(articolul 227 şi articolul 227/1 alin. 2). El a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate cu 
confiscarea averii. 

B. Evenimentele ulterioare condamnării reclamanţilor; eliberarea dlui Ilaşcu 

220. La 9 decembrie 1993, Preşedintele Republicii Moldova a declarat condamnarea reclamanţilor 
ilegală, deoarece a fost decisă de către o instanţă de judecată neconstituţională. 

221. La 28 decembrie 1993, adjunctul Procurorului General al Republicii Moldova a ordonat 
iniţierea unei anchete penale împotriva „judecătorilor”, „procurorilor” şi a altor persoane implicate în 
anchetarea şi condamnarea reclamanţilor în Transnistria, acuzîndu-i în baza articolelor 190 şi 192 ale 
Codului penal al Republicii Moldova de lipsire ilegală de libertate. 

222. La 3 februarie 1994, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova a examinat din oficiu 
hotărîrea din 9 decembrie 1993 a „Judecătoriei Supreme a RMN” şi a casat-o din motiv că instanţa 
care a pronunţat hotărîrea era neconstituţională. Judecătoria Supremă a ordonat remiterea dosarului 
procuraturii Republicii Moldova conform articolului 93 al Codului de procedură penală. După cum 
rezultă din declaraţiile şi informaţiile prezentate de către Guvernul Republicii Moldova şi martorii 
audiaţi de către Curte la Chişinău în luna martie a anului 2003, ancheta dispusă prin hotărîrea din 3 
februarie 2004 nu a adus la nici un rezultat (a se vedea anexa, dl Postovan § 184 şi dl Rusu § 302). 

223. Judecătoria Supremă a Republicii Moldova a anulat mandatul de arest al reclamanţilor, 
ordonînd eliberarea lor şi a cerut procuraturii să examineze posibilitatea de tragere la răspundere 
penală a judecătorilor „aşa-zisei” „Judecătorii Supreme a RMN” pentru pronunţarea intenţionată a unei 
hotărîri ilegale, infracţiune pedepsită de articolele 190-192 ale Codului penal. 

224. Autorităţile „RMN” nu au reacţionat la hotărîrea Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova 
din 3 februarie 1994. 

225. Autorităţile moldoveneşti au iniţiat în luna aprilie şi, respectiv, în luna mai ale anului 1992 o 
anchetă penală cu privire la moartea dlor Gusar şi Ostapenko. Procuratura a suspendat ancheta la 6 
iunie 1994 în temeiul articolului 172 § 3 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova, în 
lipsa oricărei cooperări din partea autorităţilor judiciare şi poliţiei transnistrene. Ancheta au fost 
redeschisă la 9 septembrie 2000. În consecinţă, mai multe cereri de cooperare (transmitere a 
documentelor) au fost adresate „Procurorului RMN”, V.P. Zaharov. În lipsa vreunui răspuns, 
procuratura Republicii Moldova a suspendat din nou ancheta la 9 decembrie 2000. De la acea dată, ea 
nu au mai fost redeschisă. 

226. Printr-un decret din 4 august 1995, Preşedintele Republicii Moldova a promulgat o lege cu 
privire la amnistie, cu ocazia primei aniversări de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. 
Această lege prevedea amnistia, îndeosebi a persoanelor condamnate pentru infracţiunile prevăzute de 
articolele 227, 227/1 şi 227/2 ale Codului penal comise după 1 ianuarie 1990 în mai multe raioane din 
stînga Nistrului. 

227. La 3 octombrie 1995, Parlamentul Republicii Moldova a cerut Guvernului Republicii 
Moldova să trateze cu prioritare problema detenţiei reclamanţilor, ca deţinuţi politici, şi să-l informeze 
în mod regulat despre evoluţia situaţiei şi acţiunile întreprinse în acest sens, şi Ministerului Afacerilor 
Externe să caute susţinere fermă de la statele în care Republica Moldova avea misiuni diplomatice, în 
vederea obţinerii eliberării reclamanţilor („grupul Ilaşcu”).  

228. Primul reclamant, deşi deţinut, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 25 
februarie 1994 şi la 22 martie 1998 dar, fiind privat de libertate, nu a participat niciodată la şedinţele 
Parlamentului. 

229. La 16 august 2000, Procurorul General a anulat ordonanţa din 28 decembrie 1993 împotriva 
„judecătorilor” şi „procurorilor” „RMN” (a se vedea paragraful 221 de mai sus) pe motiv că, pentru a 
fi aplicabile prevederile articolelor 190 şi 192 ale Codului penal, infracţiunea de privaţiune ilegală de 
libertate trebuia comisă de judecători şi procurori numiţi conform legislaţiei Republicii Moldova, ceea 
ce nu era valabil în acest caz. El a constatat, de asemenea, ca fiind inoportună deschiderea unei anchete 
penale pentru privaţiunea ilegală de libertate sau pentru uzurparea puterii sau a titlului unei persoane 



oficiale, infracţiuni prevăzute de articolele 116 şi 207 din Codul penal, din motivul expirării 
termenului de prescripţie de atragere la răspundere penală şi deoarece persoanele în cauză au refuzat să 
colaboreze cu organul de urmărire penală. 

230. În aceeaşi zi, Procurorul General a ordonat deschiderea unei anchete penale împotriva şefului 
închisorii de la Hlinaia, acuzat de lipsirea ilegală de libertate şi de uzurparea puterii sau a titlului unei 
persoane oficiale, în temeiul articolelor 116 şi 207 ale Codului penal. După cum rezultă din 
informaţiile prezentate de către Guvernul Republicii Moldova şi din declaraţiile martorilor audiaţi de 
către Curte la Chişinău în luna martie a anului 2003, ancheta penală nu a dus la nici un rezultat (a se 
vedea anexa, dl Rusu, § 302 şi dl Sturza, § 314). 

231. La 4 octombrie 2000, la cererea dlui Ilaşcu, autorităţile române i-au acordat cetăţenia română 
în temeiul Legii nr. 21/1991. 

232. La 26 noiembrie 2000, dl Ilaşcu a fost ales senator în Parlamentul României. Renunţînd la 
cetăţenia Republicii Moldova şi la mandatul său de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la 4 
decembrie 2000, a încetat mandatul de deputat al dlui Ilaşcu în Parlamentul Republicii Moldova. 

233. În anul 2001, la cererea lor, dlor Ivanţoc şi Leşco li s-a acordat cetăţenia română. 
234. La 5 mai 2001, dl Ilaşcu a fost eliberat. Circumstanţele eliberării sale, fiind contestate de părţi, 

sunt rezumate în cele ce urmează (a se vedea paragrafele 279-282). 

C. Detenţia reclamanţilor după condamnarea lor  

235. Primul reclamant a fost deţinut în închisoarea nr. 2 din Tiraspol pînă la condamnarea sa, la 9 
decembrie 1993. Ulterior, el a fost transferat în închisoarea de la Hlinaia, în sectorul celor condamnaţi 
la moarte, unde s-a aflat pînă în luna iulie a anului 1998. La această dată, el a fost din nou transferat în 
închisoarea nr. 2 de la Tiraspol, unde s-a aflat pînă la eliberarea sa în luna mai a anului 2001. 

236. Dl Alexandru Leşco a fost transferat după proces la închisoarea nr. 2 din Tiraspol, unde s-a 
aflat pe parcursul întregii perioade a detenţiei sale. 

237. Dl Andrei Ivanţoc a fost transferat după condamnarea sa la închisoarea de la Hlinaia unde, se 
pare, a fost deţinut doar cîteva săptămîni. Din cauza bolii sale, el a fost ulterior internat într-un spital, 
iar apoi, în închisoarea nr. 2 din Tiraspol, unde este deţinut pînă în prezent. 

238. Dl Tudor Petrov-Popa a fost transferat la puţin timp înaintea procesului său la închisoarea nr. 
2 din Tiraspol. După eliberarea dlui Ilaşcu în luna mai a anului 2001, dl Petrov-Popa a fost transferat la 
închisoarea din Hlinaia, unde s-a aflat pînă la 4 iunie 2003, dată la care a fost transferat la închisoarea 
nr. 3 din Tiraspol, în vederea „facilitării întrevederilor sale cu avocatul”, conform spuselor 
administraţiei penitenciarului. 

239. Din primele luni ale reţinerii reclamanţilor, Guvernul Republicii Moldova a acordat susţinere 
financiară familiilor lor. Autorităţile au acordat familiilor reclamanţilor spaţiu locativ, ele fiind 
obligate să părăsească Transnistria, le-au acordat ocazional ajutor, pe de o parte, punîndu-le la 
dispoziţie mijloace de transport pentru întrevederile cu reclamanţii, şi pe de altă parte, pentru 
ameliorarea condiţiilor de detenţie a reclamanţilor, trimiţînd medici care să consulte reclamanţii, le-au 
trimis şi ziare (a se vedea anexa, dnii Snegur § 240, Moşanu § 248 şi Sangheli § 267).  

1. Condiţiile de detenţie  

240. Reclamanţii au fost deţinuţi, cu excepţia unor perioade scurte de timp, singuri în celulă, cu 
excepţia dlui Leşco, care nu a fost deţinut singur decît în primii cîţiva ani de detenţie. 

Dl Ilaşcu a fost întotdeauna deţinut singur. El nu a avut dreptul să corespondeze, reuşind totuşi să 
expedieze cîteva scrisori din închisoare. 

241. În închisoarea de la Hlinaia, dl Ilaşcu a fost deţinut în sectorul condamnaţilor la moarte. 
Condiţiile sale de detenţie erau mai severe decît cele ale celorlalţi reclamanţi. În interiorul celulei sale 
era montată o cuşcă metalică de aceleaşi dimensiuni ca şi celula. În interiorul cuştii se găsea un pat şi o 
masă, la fel din metal. 

Dl Ilaşcu nu avea dreptul să vorbească cu alţi deţinuţi sau gardieni. În consecinţă, el era condus 
singur la plimbarea sa zilnică, care avea loc seara, într-un spaţiu închis. 

Mîncarea dlui Ilaşcu era compusă din 100 de grame de pîine din secară de trei ori pe zi şi un pahar 
de ceai fără zahăr de două ori pe zi. Seara, el primea un amestec în bază de resturi de porumb numit 
„balanda”. 



242. Celulele reclamanţilor nu erau iluminate natural, lumina provenind de la o lampă suspendată 
în coridor. 

243. Reclamanţii nu puteau face duş decît foarte rar. Ei puteau fi lăsaţi mai multe luni fără a se 
spăla. 

244. Niciuna din celulele ocupate de către dl Ilaşcu pe parcursul detenţiei sale nu era încălzită, 
chiar şi pe parcursul iernii. 

245. Atît la Hlinaia, cît şi la Tiraspol, reclamanţii dispuneau de apă rece în celulele lor, care erau 
dotate cu veceuri neseparate de restul celulei. 

246. Reclamanţii au putut primi colete şi vizite din partea familiilor lor, cu toate că şeful închisorii 
nu le acorda sistematic permisiunea de a primi astfel de vizite. 

Uneori permisiunea de a primi vizite sau colete le-a fost refuzată prin ordinul dlor Igor Smirnov 
sau Vladimir Antiufeev/Şevţov. 

247. Deoarece coletele erau supuse controlului, hrana care se găsea în ele devenea deseori 
neconsumabilă. Pentru a protesta împotriva cantităţii insuficiente de mîncare care li se servea în 
închisoare, împotriva refuzului autorităţilor închisorii de a le distribui uneori hrana trimisă de către 
familiile lor şi deteriorării mîncării respective în urma controlurilor efectuate, reclamanţii au declarat 
de cîteva ori greva foamei. 

248. În anul 1999, dl Ilaşcu, a putut primi vizita doamnei Josette Durrieu de la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei şi vizita dlui Vasile Sturza, Preşedintele Comisiei pentru 
negocierile cu Transnistria. 

249. Într-o scrisoare adresată în luna martie a anului 1999 Parlamentului Republicii Moldova care 
se referea la criza guvernamentală cu care se confrunta Moldova, dl Ilaşcu a exprimat susţinerea sa 
acordată dlui Ion Sturza, candidat la funcţia de Prim-ministru. Citită la tribună de către Preşedintele 
Parlamentului, scrisoarea a permis Parlamentului de a întruni majoritatea necesară pentru desemnarea 
dlui Sturza în calitate de Prim-ministru. 

În anul 1999, după exprimarea votului său în favoarea guvernului Sturza, pe parcursul celor nouă 
luni de existenţă a acestui guvern, dl Ilaşcu nu a putut primi nici o vizită din partea familiei sale şi nici 
colete. Ceilalţi reclamanţi, în special dl Ivanţoc, au fost supuşi unor restricţii similare. 

250. Într-o scrisoare adresată Curţii şi datată din 14 mai 1999, Andrei Ivanţoc a indicat faptul că, 
deoarece dl Ilaşcu a scris Parlamentului Republicii Moldova, condiţiile de detenţie a reclamanţilor, în 
special cele ale dlui Ilaşcu, s-au înrăutăţit. 

251. Într-o scrisoare din 17 iulie 1999, Andrei Ivanţoc a informat publicul că a declanşat greva 
foamei pentru a protesta împotriva condiţiilor severe în care el şi ceilalţi reclamanţi erau deţinuţi. 
Astfel, el a indicat că nu putea contacta un avocat şi că i-au fost interzise vizitele din partea medicilor 
sau reprezentanţilor Crucii Roşii. Potrivit spuselor acestuia, pasivitatea autorităţilor moldoveneşti faţă 
de situaţia din Transnistria, şi mai ales faţă de „grupul Ilaşcu”, echivala cu susţinerea tacită a 
autorităţilor transnistrene. 

252. Într-o declaraţie scrisă în 29 iulie 1999, dl Ivanţoc, care se afla în a 77-a zi de grevă a foamei, 
a acuzat liderii de la Chişinău de faptul că nu fac nimic pentru a proteja drepturile omului în Republica 
Moldova, precum şi că „au relaţii bune” cu liderii separatişti din Transnistria. El s-a plîns, de 
asemenea, de refuzul autorităţilor închisorii din Tiraspol de a-i permite lui şi dlui Ilie Ilaşcu, accesul la 
un medic şi a indicat că Ilie Ilaşcu, deţinut singur în celulă o perioadă îndelungată, era maltratat. Toată 
mobila din celula sa a fost scoasă, i-au fost luate hainele, cu excepţia unui maiou de corp, şi era bătut 
de persoane din cadrul „forţelor speciale”, care i-au sugerat să se sinucidă. 

253. Într-o scrisoare din 10 mai 2000 adresată Curţii, dl Ilaşcu a declarat că el nu a putut consulta 
un medic din anul 1997. Medicii veniţi de la Chişinău l-au examinat şi au întocmit un raport cu privire 
la starea sa de sănătate, calificînd-o drept gravă. În aceeaşi scrisoare, el acuza autorităţile Republicii 
Moldova de ipocrizie, declarînd că, în pofida declaraţiilor lor în favoarea eliberării reclamanţilor, ei 
făceau totul pentru a-i împiedica pe aceştia să-şi redobîndească libertatea. 

254. La 14 ianuarie 2002, reprezentantul reclamanţilor, dl Dinu, a informat Curtea că condiţiile de 
detenţie ale celor trei reclamanţi încă încarceraţi s-au deteriorat începînd cu luna iunie a anului 2001. 
Dlui Ivanţoc i-a fost refuzată vizita soţiei sale, fără nici o explicaţie. 



Dl Ivanţoc şi dl Leşco au început să nu primească decît pîine, în lipsa altei mîncări. În ceea ce-l 
priveşte pe dl Petrov-Popa, el a fost transferat la închisoarea din Hlinaia unde, în condiţii de izolare 
totală, i s-a spus că nu va primi nici o vizită pe parcursul a şase luni. 

255. Cu excepţia dlui Ilaşcu, reclamanţii au putut coresponda în limba rusă, corespondenţa în limba 
română fiindu-le interzisă. Corespondenţa lor era cenzurată. De regulă, ei nu puteau primi ziare în 
limba română. 

256. Dlui Ivanţoc i-a fost refuzată o vizită din partea soţiei sale la 15 februarie 2003. Această vizită 
a putut avea loc o săptămînă mai tîrziu. 

257. În timpul audierii martorilor în faţa delegaţilor Curţii la Tiraspol în luna martie a anului 2003, 
administraţia penitenciară transnistreană s-a angajat să permită avocaţilor reclamanţilor să se 
întîlnească cu clienţii lor deţinuţi în Transnistria. Dl Tănase a putut să-şi vadă pentru prima dată 
clientul, dl Leşco, la o dată neprecizată, în luna mai sau iunie a anului 2003. Dl Gribincea a putut să-şi 
întîlnească clienţii pentru prima dată de la încarcerare la 20 iunie 2003. 

258. Condiţiile în care s-au desfăşurat examinările medicale ale reclamanţilor au fost stabilite de 
către Curte în baza declaraţiilor martorilor şi a altor documente aflate la dispoziţia sa, inclusiv 
registrele consultaţiilor medicale păstrate la locurile de detenţie ale reclamanţilor. 

259. În mod general, Curtea notează că, pe parcursul detenţiei lor, starea sănătăţii reclamanţilor s-a 
deteriorat. 

Reclamanţii au putut fi examinaţi, la cerere, de către medicul închisorii, care, în majoritatea 
cazurilor, se limita la palpări şi ascultări. 

260. Dlui Leşco, deşi suferea de artrită acută, de pancreatită şi de abces dentar, i-a fost refuzată 
vizita medicilor. Vederea sa, de asemenea, s-a deteriorat. 

261. În anul 1995, dl Leşco, a fost totuşi internat la un spital din Tiraspol, unde a suferit o 
intervenţie chirurgicală la pancreas. 

262. Cu anumite excepţii, maladiile reclamanţilor nu au fost tratate. Singurele medicamente care 
le-au fost administrate au fost cele trimise de către familiile lor. Invocînd raţiuni de securitate, 
„administraţia” penitenciarului nu a permis reclamanţilor să primească instrucţiunile cu privire la 
administrarea acestor medicamente. 

263. După negocieri cu autorităţile moldoveneşti, şi mai ales după intervenţia Preşedintelui Snegur, 
administraţia penitenciarului din Transnistria a permis specialiştilor din Chişinău să examineze 
reclamanţii. Astfel, de cîteva ori, în perioada 1995 şi 1999, reclamanţii au fost examinaţi de către o 
comisie compusă din medici veniţi din Republica Moldova, din care făceau parte dl Leşan şi dl 
Ţîbîrnă. În anul 1999, vizite ale medicilor au avut loc din luna ianuarie pînă în luna martie, şi ulterior, 
în luna noiembrie. 

Cu o singură ocazie, dl Ilaşcu a putut face o electrocardiogramă; dl Ivanţoc a fost operat la ficat; 
dlui Petrov-Popa i s-a făcut o injecţie pentru tratarea tuberculozei şi i s-a prescris un tratament. 

Examinările medicale au avut loc în prezenţa medicilor închisorii şi a gardienilor. Medicamentele 
prescrise de către medicii moldoveni, înscrise în registrele medicale ale închisorii, nu au fost oferite, 
singurele medicamente primite de către reclamanţi fiind cele aduse de către familiile lor. 

De două ori, dl Ilaşcu a putut fi examinat de către medici de la Crucea Roşie Internaţională. 
264. Dl Petrov-Popa, bolnav de tuberculoză, a fost tratat pe parcursul a aproximativ şase luni, pînă 

în luna martie a anului 1999. Totuşi, cea mai mare parte a medicamentelor a fost transmisă de către 
familia sa. 

265. Nici un reclamant nu a primit alimentaţie dietetică, cu toate că aceasta a fost prescrisă de către 
medici: dlui Ilaşcu, pentru maladia aparatului digestiv de care suferea, dlui Ivanţoc, pentru maladia la 
ficat, dlui Leşco, pentru consecinţele pancreatitei de care suferea şi dlui Petrov-Popa, pentru 
tuberculoză. 

Dnii Leşco, Ivanţoc şi Petrov-Popa au afirmat că sufereau de pancreatită, de o maladie la ficat şi 
respectiv, de tuberculoză, şi că nu au putut primi tratamentul corespunzător. 

266. Dl Petrov-Popa ocupă în prezent la Hlinaia aceeaşi celulă în care a fost deţinut dl Ilaşcu 
înaintea eliberării sale, cu toate că în această închisoare există un sector special rezervat pentru cei care 
suferă de tuberculoză. De la intrarea în vigoare în anul 2002 a noului Cod de procedură penală a 
Transnistriei, condiţiile de detenţie la Hlinaia ale dlui Petrov-Popa s-au îmbunătăţit, deoarece el poate 



primi trei colete şi trei vizite suplimentare pe an. Această îmbunătăţire a fost decisă de către şeful 
închisorii de la Hlinaia datorită bunei conduite a reclamantului. 

2. Maltratarea  

267. Pe parcursul primelor cîteva luni de detenţie la Hlinaia, Ilie Ilaşcu a fost maltratat de cîteva 
ori. 

Sub cel mai mic pretext, dl Ilaşcu era pedepsit cu detenţia în carceră. 
268. După transferul său la închisoarea nr. 2 din Tiraspol, situaţia dlui Ilaşcu s-a mai îmbunătăţit, 

pedepsele nefiind atît de numeroase ca la Hlinaia, maltratarea avînd loc doar ca urmare a anumitor 
evenimente. 

Astfel, după apariţia în presă a unui articol despre reclamanţi, gardienii închisorii au intrat în 
celulele dlor Ilaşcu şi Ivanţoc şi au confiscat sau au distrus toate obiectele care se aflau acolo. Ei au 
bătut sever reclamanţii şi i-au ţinut în carceră timp de 24 de ore. 

269. Celulele dlor Ilaşcu şi Ivanţoc au fost devastate după votul dlui Ilaşcu exprimat în favoarea 
guvernului Sturza în anul 1999 şi după depunerea cererii lor la Curte. Printre altele, au fost distruse 
bunuri personale, de exemplu, fotografii ale copiilor reclamanţilor şi icoane. De asemenea, ei au fost 
bătuţi crunt. 

După depunerea cererii sale la Curte, dl Ilaşcu a fost bătut de către militari, fiind lovit cu picioarele 
şi cu patul armelor. De asemenea, i s-a pus un pistol în gură şi a fost ameninţat cu moartea dacă va 
încerca pe viitor să expedieze scrisori în afara închisorii. Ca rezultat al bătăii, el şi-a pierdut un dinte. 

270. În scrisoarea sus-menţionată din 14 mai 1999, Andrei Ivanţoc a scris că, la 13 mai 1999, civili 
purtînd cagule au pătruns în celula sa lovindu-l cu un baston în cap, pe spate şi în ficat aplicîndu-i 
lovituri cu pumnii în regiunea inimii. Ei l-au trîntit apoi pe coridor, unde reclamantul l-a văzut pe 
colonelul Gusarov lovindu-l pe Ilie Ilaşcu cu capul de un perete şi cu piciorul. Colonelul Gusarov a pus 
apoi un pistol în gura dlui Ilaşcu şi l-a ameninţat cu moartea. Colonelul Gusarov a spus reclamanţilor 
că motivul acestei agresiuni era cererea lor adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului. În aceeaşi 
scrisoare, Andrei Ivanţoc a îndemnat Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, mijloacele de 
informare în masă internaţionale şi organizaţiile de protecţie a drepturilor omului să intervină pentru a 
face să înceteze tortura la care el şi ceilalţi trei reclamanţi erau supuşi. 

271. Ca urmare a acestor evenimente, după cum rezultă dintr-o scrisoare din 1 septembrie 1999 
adresată Curţii de către reprezentantul dlui Leşco, reclamanţii au fost privaţi de mîncare timp de două 
zile şi de lumină timp de trei zile. 

272. Celula dlui Ivanţoc din închisoarea din Tiraspol a fost devastată şi cu alte ocazii în luna 
noiembrie a anului 2002 şi la 15 februarie 2003.  

D. Măsurile întreprinse pînă în luna mai a anului 2001 pentru eliberarea reclamanţilor 

273. Negocierile dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la retragerea forţelor ruse 
din Transnistria, pe parcursul cărora s-a discutat şi reglementarea conflictului transnistrean, nu s-au 
referit niciodată la situaţia reclamanţilor. Totuşi, în cadrul discuţiilor dintre Preşedintele Republicii 
Moldova şi Preşedintele Federaţiei Ruse, partea moldovenească a pus în discuţie cu regularitate 
problema eliberării reclamanţilor (a se vedea anexa, Y § 254). 

274. Ca rezultat al creării de către partea transnistreană a unei comisii pentru examinarea 
posibilităţii de graţiere a tuturor persoanelor condamnate şi deţinute în Transnistria ca urmare a 
hotărîrilor pronunţate de către instanţele transnistrene (a se vedea anexa, dl Sturza §§ 309 şi 311), 
autorităţile moldoveneşti au obţinut promisiunea de eliberare a reclamanţilor. În acest context, 
adjunctul Procurorului General al Republicii Moldova, dl Vasile Sturza, s-a deplasat de cîteva ori la 
Tiraspol pentru a negocia eliberarea reclamanţilor, vizitîndu-l în anul 1996 pe dl Ilaşcu în închisoarea 
de la Hlinaia. 

Dl Sturza s-a deplasat ultima dată la Tiraspol la 16 aprilie 2001 cu scopul de a-i aduce pe 
reclamanţi la Chişinău, însă fără succes. Dl Ilaşcu a fost eliberat doar la 5 mai 2001 (a se vedea 
paragraful 279 de mai jos). 

275. Într-o scrisoare din 23 februarie 2001, Preşedintele Republicii Moldova, dl Lucinschi, şi şeful 
Misiunii OSCE în Republica Moldova, dl Hill, au cerut dlui Smirnov eliberarea reclamanţilor din 
motive umanitare. 



276. La 12 aprilie 2001, noul Preşedinte al Moldovei, dl Voronin, a solicitat dlui Smirnov 
eliberarea reclamanţilor din motive de ordin umanitar. 

277. De la începutul negocierilor cu partea transnistreană, situaţia reclamanţilor a fost pusă în 
discuţie cu regularitate de către autorităţile moldoveneşti. În acest context, au avut loc discuţii cu 
reprezentanţi ai „Procuraturii RMN”, ai „Judecătoriei Supreme a RMN” şi a „ministrului Justiţiei al 
RMN” şi cu dl Igor Smirnov. 

278. Reclamanţii au prezentat Curţii o notă verbală din 19 aprilie 2001 adresată ambasadei 
Republicii Moldova la Moscova, în care Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a atras 
atenţia Guvernului Republicii Moldova asupra faptului că observaţiile depuse de acesta la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în octombrie 2000 au dat o evaluare subiectivă a rolului Federaţiei 
Ruse în cauza grupului Ilaşcu şi nu reflectau deloc „caracterul amical al relaţiilor dintre Republica 
Moldova şi Federaţia Rusă”. Nota continua astfel: 

„Examinarea observaţiilor respective de către Marea Cameră a Curţii Europene, care urmează să aibă loc la 
1 mai a acestui an, poate prejudicia grav interesele Federaţiei Ruse şi ale Republicii Moldova. 

În acest context, partea rusă, bazîndu-se pe acordul la care au convenit şefii serviciilor diplomatice ale celor 
două ţări cu privire la necesitatea retragerii memoriului respectiv, solicită Guvernului Republicii Moldova să ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura retragerea acestui document pînă la 30 aprilie şi să informeze oficial 
despre acest lucru Curtea Europeană şi Reprezentantul Federaţiei Ruse pe lîngă acest organ.” 

E. Eliberarea domnului Ilaşcu la 5 mai 2001 

279. Dl Ilaşcu a declarat că, la 5 mai 2001 dimineaţa, în jurul orei 5 şi 30, Vladimir Şevţov, 
cunoscut şi sub numele de Antiufeev, „ministrul Securităţii al RMN”, a intrat în celula sa şi i-a zis să 
se îmbrace rapid, deoarece urma să fie prezentat „Preşedintelui RMN”. Reclamantul a lăsat toate 
bunurile sale în celulă şi a fost urcat într-un automobil, fiind încătuşat de doi soldaţi. Vladimir Şevţov 
a luat, de asemenea, loc în automobil. Reclamantul a fost astfel condus la Chişinău şi, la cîteva sute de 
metri de clădirea Preşedinţiei, el a fost predat şefului serviciilor secrete din Republica Moldova, dl 
Pasat. Reclamantul pretinde că dl Şevţov ar fi citit în faţa dlui Pasat actul său de transfer, redactat în 
următorii termeni: „Deţinutul Ilaşcu, condamnat la pedeapsa capitală, este transferat autorităţilor 
competente ale Republicii Moldova”. După transmiterea documentului respectiv, dl Şevţov ar fi 
declarat că sentinţa de condamnare a reclamantului rămînea valabilă şi că ea ar fi pasibilă de executare 
dacă dl Ilaşcu s-ar întoarce în Transnistria. 

Forţele speciale moldoveneşti l-au însoţit pe reclamant la Ministerul Securităţii, unde el a fost 
interogat într-un timp scurt şi apoi eliberat. 

280. La 22 iunie 2001, Guvernul Republicii Moldova a informat Curtea că Preşedintele Republicii 
Moldova, dl Voronin, a aflat despre eliberarea dlui Ilaşcu dintr-o scrisoare expediată lui de dl Smirnov 
la 5 mai 2001. În această scrisoare, dl Smirnov a cerut în schimbul gestului favorabil al autorităţilor 
transnistrene ca Republica Moldova să condamne „agresiunea ei din anul 1992 împotriva poporului 
transnistrean”, să repare integral prejudiciul material suferit de „RMN” prin agresiune şi „să prezinte 
scuze poporului transnistrean pentru durerea şi suferinţele cauzate”. 

281. Printr-o scrisoare din 19 noiembrie 2001, Guvernul Republicii Moldova a prezentat Curţii 
copii ale cîtorva decrete semnate de dl Smirnov, „Preşedintele RMN”.  

Decretul nr. 263 semnat la 6 iulie 1999 prevede introducerea unui moratoriu asupra aplicării 
pedepsei capitale pe teritoriul „RMN” începînd cu 1 septembrie 1999. Acest moratoriu ar fi fost de 
asemenea aplicabil hotărîrilor judecătoreşti pronunţate înaintea acestei date, dar neexecutate pînă la 
intrarea în vigoare a decretului, adică la momentul semnării şi publicării acestuia în Monitorul Oficial. 
Prin decretul nr. 198 semnat de dl Smirnov la 5 mai 2001, dl Ilaşcu a fost graţiat şi a fost ordonată 
eliberarea sa. Decretul a intrat în vigoare în ziua semnării lui. 

Guvernul Republicii Moldova nu a făcut nici un comentariu cu privire la pretinsul transfer al dlui 
Ilaşcu, limitîndu-se doar la prezentarea Curţii a decretului dlui Smirnov cu privire la reclamant. El, de 
asemenea, nu a făcut comentarii nici cu privire la autenticitatea aşa-zisului decret. Totuşi, guvernul a 
notat că a auzit diverse zvonuri conform cărora, înainte de a semna respectivul decret, dl Smirnov ar fi 
comutat pedeapsa cu moartea pronunţată împotriva dlui Ilaşcu cu închisoare pe viaţă. 

Din partea sa, dl Ilaşcu a afirmat că decretul dlui Smirnov este fals şi că a fost adoptat după 
eliberarea sa. Conform opiniei dumnealui, cu toate că a fost eliberat, condamnarea sa a rămas valabilă 
şi, dacă el ar reveni în Transnistria, ar fi pasibil de pedeapsa cu moartea. 



282. Curtea nu dispune decît de declaraţia dlui Ilaşcu, de o copie a decretului din 5 mai 2001 emis 
de dl Smirnov şi de declaraţiile Guvernului Republicii Moldova cu privire la comutarea pedepsei. Nici 
una din aceste declaraţii nu a fost confirmată prin alte probe şi Curtea nu vede nici un element obiectiv 
care să o determine să ia o poziţie în favoarea unei sau altei versiuni. În consecinţă, Curtea estimează 
că nu are posibilitatea, în starea actuală a probelor prezentate ei, să formuleze o concluzie în ceea ce 
priveşte motivele şi baza legală a eliberării dlui Ilaşcu. 

F. Măsurile întreprinse după luna mai a anului 2001 pentru a asigura eliberarea celorlalţi reclamanţi  

283. După eliberarea dlui Ilaşcu, reprezentantul dlui Leşco a afirmat într-o scrisoare parvenită la 
Curte la 1 iunie 2001 că această eliberare ar fi fost datorată intervenţiei autorităţilor ruse pe lîngă 
autorităţile transnistrene. El a făcut referire la un interviu acordat postului public moldovenesc de radio 
„Radio Moldova”, de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, dl Nicolae Cernomaz, care 
ar fi declarat că: „Ilie Ilaşcu a fost eliberat ca urmare a intervenţiei ministrului rus al Afacerilor 
Externe, dl Igor Ivanov, care, la cererea Preşedintelui Republicii Moldova dl Voronin, a avut o 
convorbire telefonică la acest subiect cu autorităţile de la Tiraspol. El (le-)ar fi explicat că era vorba de 
o problemă internaţională care viza onoarea Federaţiei Ruse şi a Republicii Moldova”. Dl Cernomaz ar 
fi declarat că el s-a întîlnit cu dl Ivanov cu scopul de a-l convinge că „cererea depusă la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului nu putea fi retrasă, deoarece dl Ilaşcu era prizonier politic, ostatic al 
conflictului din anul 1992”. 

284. În cadrul audierii din 6 iunie 2001, Guvernul Republicii Moldova a mulţumit celor care au 
contribuit la eliberarea dlui Ilaşcu, în special Federaţiei Ruse, şi a declarat că el dorea să modifice 
poziţia sa exprimată anterior în observaţiile din 24 octombrie 2000, în special cu privire la 
responsabilitatea Federaţiei Ruse. El a explicat decizia sa prin dorinţa de a evita consecinţe şi tensiuni 
nedorite sau încetarea procesului cu privire la soluţionarea paşnică a diferendului transnistrean şi cu 
privire la asigurarea eliberării celorlalţi reclamanţi. 

285. După eliberarea dlui Ilaşcu, între acesta şi autorităţile moldoveneşti au avut loc întîlniri cu 
privire la perspectivele eliberării celorlalţi reclamanţi. 

La o conferinţă de presă ţinută la 31 iulie 2001, Preşedintele Republicii Moldova, dl Voronin, a 
declarat: „Dl Ilaşcu este cel care îi ţine pe camarazii săi în detenţie la Tiraspol”. El a subliniat că el i-a 
propus dlui Ilaşcu să-şi retragă cererea sa depusă la Curte împotriva Federaţiei Ruse şi Republicii 
Moldova, în schimbul eliberării celorlalţi reclamanţi pînă la 19 iunie 2001, însă dl Ilaşcu a refuzat 
această propunere. Potrivit agenţiei de presă moldoveneşti Basa-press, dl Voronin a sugerat, de 
asemenea, că în cazul în care dl Ilaşcu va obţine cîştig de cauză în faţa Curţii, acest lucru va face şi mai 
dificilă eliberarea celorlalţi reclamanţi. 

G. Reacţiile internaţionale cu privire la condamnarea şi detenţia reclamanţilor 

286. Într-un raport din 20 februarie 1994 întocmit la cererea Oficiului pentru Instituţii Democratice 
şi Drepturile Omului al OSCE de către dl Andrzej Rzeplinski, profesor de drept penal şi drepturile 
omului la Universitatea din Varşovia, şi de către dl Frederick Quinn de la OSCE, întocmit după o 
misiune în Transnistria, procesul reclamanţilor în faţa „Judecătoriei Supreme a RMN” a fost analizat 
din punct de vedere al respectării drepturilor fundamentale. Autorii relevă grave încălcări ale dreptului 
la apărare, ce includea lipsa accesului reclamanţilor la un avocat pe parcursul primelor două luni după 
reţinerea lor şi accesul foarte limitat după aceasta, încălcarea dreptului de a fi judecat de un tribunal 
imparţial, instanţa de judecată respectivă refuzînd examinarea declaraţiilor reclamanţilor precum că 
mărturiile lor au fost obţinute ca urmare a aplicării faţă de ei a tratamentelor inumane, contrar dreptului 
prevăzut de articolul 14.5 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, procesul 
reclamanţilor desfăşurîndu-se conform unei proceduri excepţionale, ei fiind lipsiţi de dreptul la un 
recurs. 

În fine, autorii au calificat procesul reclamanţilor ca fiind unul „politic de la început şi pînă la 
sfîrşit”. Ei au conchis că anumite acuzaţii de terorism formulate la adresa reclamanţilor, în baza 
Codului penal al URSS, în statele democratice moderne sunt considerate simple chestiuni referitoare la 
libertatea de exprimare. 

287. La 28 septembrie 1999, Preşedintele Adunării Parlamentare şi Secretarul General al 
Consiliului Europei au lansat un apel autorităţilor separatiste din Transnistria pentru a permite 



Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) să efectueze o vizită reclamanţilor şi au cerut 
îmbunătăţirea imediată a condiţiilor de detenţie a acestora. 

288. Efectuînd o vizită în Transnistria la 18 şi 19 octombrie 2000, în cadrul unei vizite în 
Republica Moldova în perioada 16-20 octombrie 2000, Comisarul pentru Drepturile Omului al 
Consiliului Europei a cerut autorităţilor transnistrene permisiunea de a-l vizita pe dl Ilaşcu pentru a 
verifica condiţiile sale de detenţie. Solicitarea a fost refuzată pe motivul că, din cauza lipsei de timp, 
autorizaţiile necesare nu au putut fi obţinute. 

289. În luna noiembrie a anului 2000, ca urmare a vizitei sale în Republica Moldova, inclusiv în 
regiunea transnistreană, Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante („CPT”) a întocmit raportul său. Cu privire la condiţiile de detenţie în 
Transnistria, CPT a subliniat problema suprapopulării penitenciarelor şi şi-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la practica de detenţie prelungită în izolare a anumitor deţinuţi şi la nivelul inadecvat al 
tratamentului acordat deţinuţilor bolnavi, în special, lipsa totală a tratamentului pentru cei ce suferă de 
tuberculoză, incluzîndu-se posibilitatea de a beneficia de hrană dietetică adecvată. 

Potrivit CPT, situaţia instituţiilor penitenciare din Transnistria în anul 2000, lăsa mult de dorit, mai 
ales în închisoarea din Hlinaia, unde condiţiile de detenţie erau deplorabile: aerisire proastă, iluminare 
naturală insuficientă, condiţii sanitare inadecvate şi supraaglomerarea celulelor. 

Referitor la situaţia reclamanţilor, CPT în special a indicat că trei membri ai grupului Ilaşcu erau 
deţinuţi de opt ani în condiţii de izolare, fapt care avea consecinţe psihologice asupra a cel puţin unuia 
dintre ei. CPT a mai indicat că detenţia în izolare poate, în anumite condiţii, constitui tratament inuman 
şi degradant, şi că, în orice caz, o izolare prelungită pe parcursul mai multor ani este de nejustificat. 
CPT a cerut autorităţilor transnistrene să îmbunătăţească condiţiile de detenţie ale celor trei membri ai 
grupului Ilaşcu deţinuţi în izolare, permiţînd accesul la ziarele alese de ei şi acordarea posibilităţilor de 
a primi vizite din partea familiilor şi avocaţilor lor.  

Medicii din delegaţia CPT au putut consulta trei din cei patru reclamanţi, inclusiv pe dl Ilaşcu. În 
ceea ce-l priveşte pe ultimul, medicii au recomandat acordarea acestuia a tratamentului medical 
potrivit patologiei sale. 

CPT s-a referit la pretinsele bătăi care au avut loc în luna mai 1999, la care au fost supuşi membrii 
grupului Ilaşcu deţinuţi la Tiraspol de către indivizi mascaţi. 

… 

ÎN DREPT 

I. DACĂ RECLAMANŢII SE AFLĂ SUB JURISDICŢIA REPUBLICII MOLDOVA 

A. Argumentele prezentate Curţii 

1. Guvernul Republicii Moldova 

300. Guvernul Republicii Moldova a declarat că reclamanţii nu se aflau la momentul desfăşurării 
evenimentelor respective şi nu se află nici în prezent sub jurisdicţia de facto a Republicii Moldova; de 
aceea cererea este incompatibilă ratione personae cu prevederile Convenţiei.  

În conformitate cu articolul 1 din Convenţie, Înaltele Părţi Contractante recunosc oricărei persoane 
aflate sub jurisdicţia lor, drepturile şi libertăţile definite în acest document. În dreptul internaţional, 
jurisdicţia teritorială a unui stat, care trebuie să fie exclusivă şi totală, se numeşte suveranitate 
teritorială. Această suveranitate îi permite statului să exercite pe un teritoriu determinat funcţiile sale 
statale: să elaboreze şi să adopte acte legislative, administrative şi judecătoreşti. Dar în cazul în care un 
stat nu controlează în mod efectiv o parte din teritoriul său, el nu-şi poate exercita în mod real 
jurisdicţia sa teritorială şi suveranitatea. Într-un asemenea caz, concepţiile de „jurisdicţie” şi „teritoriu” 
nu pot fi suprapuse. Pentru ca Convenţia să fie aplicabilă, trebuie să fie posibil pentru un stat să 
recunoască şi să asigure drepturile garantate de Convenţie. Astfel, întrebarea dacă o persoană se află 
sub jurisdicţia unui stat este o întrebare de fapt; este necesar de a determina dacă, la momentul 
săvîrşirii faptelor incriminate, autorităţile de stat exercitau sau nu un control efectiv asupra pretinselor 
victime.  



301. În această cauză, localităţile din stînga Nistrului nu se mai aflau sub controlul autorităţilor 
constituţionale ale Republicii Moldova cel puţin de la sfîrşitul anului 1991. Pe acest teritoriu a fost 
creată „Republica Moldovenească Nistreană”, care dispune de propriile sale instituţii, inclusiv forţe 
armate, poliţie şi instituţii vamale. Anume din acest motiv, la momentul ratificării Convenţiei, 
Republica Moldova a făcut o declaraţie pentru a exclude responsabilitatea sa cu privire la faptele 
comise pe teritoriul transnistrean, pe care aceasta nu-l controlează.  

Guvernul Republicii Moldova a subliniat faptul că absenţa controlului din partea Republicii 
Moldova asupra teritoriului aflat sub autoritatea regimului transnistrean a fost confirmată de către toţi 
martorii audiaţi de către Curte.  

302. Guvernul Republicii Moldova a mai declarat că situaţia care rezulta în imposibilitatea 
Republicii Moldova de a exercita un control efectiv asupra teritoriului transnistrean era asemănătoare 
cu cea descrisă de Curte în hotărîrea sa în cauza Cyprus v. Turkey ([GC], nr. 25781/94, ECHR 2001-
IV, § 78), unde s-a constatat că guvernul cipriot era în imposibilitate de a exercita un control efectiv 
asupra teritoriului „TRNC”, pe care aceasta din urmă îl controla de facto.  

303. Guvernul Republicii Moldova a respins orice învinuire cu privire la cooperarea sa cu 
autorităţile transnistrene şi a subliniat faptul că anumite măsuri au fost luate în contextul negocierilor 
cu privire la aplanarea conflictului transnistrean, unele dintre acestea cu aprobarea şi în prezenţa 
mediatorilor OSCE şi altele întreprinse în interesul populaţiei moldoveneşti aflate pe teritoriul 
controlat de regimul transnistrean. 

304. Guvernul Republicii Moldova consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile sale pozitive, atît 
generale, şi anume găsirea unei soluţii pentru soluţionarea conflictului şi restabilirea controlului său 
asupra teritoriului transnistrean, cît şi specifice, şi anume asigurarea drepturilor reclamanţilor garantate 
de Convenţie. 

În această privinţă, el s-a referit la numeroasele încercări întreprinse pentru a soluţiona conflictul, 
confirmate prin declaraţiile martorilor audiaţi la Chişinău, la declaraţiile şi intervenţiile liderilor 
politici din Republica Moldova - inclusiv cele făcute în timpul negocierilor cu privire la soluţionarea 
conflictului - şi la alte măsuri care condamnau ilegalitatea detenţiei şi condamnării reclamanţilor, 
printre primele fiind hotărîrea din 3 februarie 1994 a Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova, 
măsurile cu caracter judiciar luate împotriva persoanelor responsabile de detenţia şi condamnarea lor, 
precum şi alte măsuri, inclusiv de ordin economic, întreprinse în scopul reafirmării suveranităţii 
Republicii Moldova pe întreg teritoriul său, inclusiv în partea transnistreană. 

Totuşi, aceste măsuri au rămas fără efect datorită faptului că „RMN” este o entitate capabilă să 
funcţioneze în mod autonom în raport cu Republica Moldova şi că autorităţile transnistrene au recurs 
la represalii ca răspuns la unele dintre măsurile luate.  

Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova a declarat că el nu dispune de alte mijloace de care ar 
putea face uz în scopul asigurării respectării drepturilor reclamanţilor garantate de către Convenţie, 
fără a pune în acelaşi timp în pericol situaţia economică şi politică a Republicii Moldova.  

2. Guvernul Federaţiei Ruse 

305. Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că Guvernul Republicii Moldova este unicul guvern 
legitim al Republicii Moldovei. Atît timp cît teritoriul transnistrean constituie o parte integrantă a 
teritoriului Republicii Moldova, doar aceasta din urmă poate fi considerată responsabilă pentru faptele 
comise pe acest teritoriu. 

3. Reclamanţii  

306. Reclamanţii au declarat că Republica Moldova trebuie să fie considerată responsabilă de 
violările Convenţiei care au fost comise pe teritoriul transnistrean, deoarece Transnistria este parte a 
teritoriului Republicii Moldova şi, indiferent de existenţa controlului efectiv, Guvernul Republicii 
Moldova este obligat să întreprindă măsuri suficiente pentru a asigura respectul drepturilor garantate 
de Convenţie asupra întregului său teritoriu. Acest lucru însă nu a fost făcut. Reclamanţii consideră că 
măsurile pozitive luate de către autorităţile moldoveneşti erau limitate şi insuficiente, ţinînd cont de 
mijloacele politice şi economice pe care le avea la dispoziţie.  

Guvernul Republicii Moldova nu şi-a îndeplinit doar obligaţiile sale pozitive, care îi revin în 
temeiul Convenţiei, dar el a mers chiar pînă la luarea unor măsuri care au echivalat cu recunoaşterea de 



facto a regimului de la Tiraspol sau cel puţin la acceptarea tacită a situaţiei, cum ar fi eliberarea 
generalului Iakovlev (a se vedea paragraful 50 de mai sus), transferul dlui Ilaşcu autorităţilor 
moldoveneşti la 5 mai 2001 (a se vedea paragraful 279 de mai sus), acordurile încheiate la 16 mai 
2001 (a se vedea paragraful 174 de mai sus) şi cooperarea, în special în domeniul vamal şi cel al 
poliţiei (a se vedea paragrafele 176 şi 177 de mai sus). 

Reclamanţii au declarat că discursul Preşedintelui Republicii Moldova în care acesta l-a acuzat pe 
dl Ilaşcu, după eliberarea acestuia, că este responsabil de detenţia celorlalţi reclamanţi, constituie un 
act de natură să angajeze responsabilitatea Republicii Moldova în temeiul Convenţiei. 

307. În ultimul rînd, reclamanţii au declarat că autorităţile moldoveneşti ar fi trebuit să înceapă 
negocieri pe termen lung cu autorităţile ruse, unicele în stare să controleze regimul transnistrean, 
pentru a asigura eliberarea lor. 

4. Guvernul României, terţul intervenient 

308. În intervenţia în calitate de terţă parte, Guvernul României a subliniat faptul că nu doreşte să-
şi exprime poziţia sa asupra responsabilităţii Republicii Moldova în această cauză. El are intenţia de a 
furniza precizări factologice şi raţionamente juridice care să susţină cauza reclamanţilor care sunt 
cetăţeni români.  

309. El consideră că un stat parte la Convenţie nu ar putea limita scopul angajamentelor asumate la 
ratificarea Convenţiei, invocînd că el nu are jurisdicţie în sensul articolului 1. Statele Contractante 
trebuie să asigure drepturile garantate de Convenţie tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul lor, 
iar dacă este necesar, să întreprindă măsurile necesare ce rezultă din obligaţiile pozitive stabilite de 
jurisprudenţa Curţii.  

Deşi existenţa unor asemenea obligaţii pozitive nu trebuie interpretată într-un mod ce ar impune 
autorităţilor sarcini imposibile sau excesive, totuşi statelor li se cere să manifeste o diligenţă 
rezonabilă. 

Guvernul român a declarat că în cauza respectivă autorităţile Republicii Moldova nu au demonstrat 
că au depus toate eforturile posibile pentru a asigura suveranitatea ei pe teritoriul transnistrean. În 
special, el critică autorităţile moldoveneşti că nu au luat nici o măsură efectivă pentru a executa 
hotărîrea Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 3 februarie 1994 şi de faptul că a autorizat 
serviciile vamale ale „RMN” să folosească ştampilele şi sigiliile Republicii Moldova, astfel încît 
mărfurile provenite din regiunea transnistreană să poată fi exportate.  

B. Aprecierea Curţii 

1. Principii generale 

(a) Conceptul de jurisdicţie 

310. Articolul 1 din Convenţie prevede: 
„Înaltele Părţi Contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile 

definite în titlul I al [prezentei] Convenţii.” 
311. Din articolul 1 rezultă că Statele Părţi trebuie să răspundă pentru orice încălcare a drepturilor 

şi libertăţilor protejate de Convenţie comise împotriva persoanelor aflate sub „jurisdicţia” lor. 
Exercitarea jurisdicţiei este o condiţie necesară pentru ca un Stat Contractant să fie considerat 

responsabil pentru acţiunile sau omisiunile care i se impută şi care pot avea drept consecinţă învinuiri 
cu privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţie.  

312. Curtea face referire la jurisprudenţa sa, conform căreia conceptul de „jurisdicţie” în sensul 
articolului 1 din Convenţie trebuie să reflecte conceptul acestei noţiuni în dreptul internaţional public 
(a se vedea Gentilhomme, Schaff – Benhadji and Zerouki v. France, nr. 48205/99, 48207/99 şi 
49209/99, hotărîre din 14 mai 2002, § 20; Bankovic and Others v. Belgium and 16 other Contracting 
States (dec.) [GC], nr. 52207/99, §§ 59-61, ECHR 2001-XII; şi Assanidze v. Georgia, nr. 71503/01, 
ECHR 2004-II, § 137).  

Din punct de vedere al dreptului internaţional public, expresia „aflate sub jurisdicţia lor” din 
articolul 1 din Convenţie trebuie să fie înţeleasă ca semnificînd că competenţa jurisdicţională a unui 
stat este în primul rînd teritorială (a se vedea decizia Bankovic, citată mai sus, § 59), dar, de asemenea, 
că jurisdicţia este prezumată ca fiind exercitată în mod normal pe întreg teritoriul statului.  



Această prezumţie poate fi limitată în circumstanţe excepţionale, în special, atunci cînd un stat este 
împiedicat să-şi exercite autoritatea sa pe o parte a teritoriului său. Aceasta poate fi rezultatul unei 
ocupaţii militare de către forţe armate ale unui alt stat care controlează efectiv teritoriul respectiv (a se 
vedea Loizidou v. Turkey (obiecţii preliminare), hotărîre din 23 martie 1995, Seria A nr. 310, şi 
Cyprus v. Turkey [GC], citată mai sus, §§ 76–80, şi decizia Bankovic, menţionată mai sus, §§ 70-71), 
unor acţiuni de război sau revolte sau unor acţiuni ale unui stat străin care sprijină instaurarea unui 
regim separatist pe teritoriul statului în cauză. 

313. Pentru a putea conchide dacă o asemenea situaţie excepţională există, Curtea trebuie să 
examineze, pe de o parte, toate faptele obiective capabile să limiteze exercitarea efectivă a autorităţii 
unui stat pe teritoriul său şi, pe de altă parte, comportamentul propriu-zis al statului. Angajamentele 
asumate de către o Parte Contractantă în temeiul articolului 1 din Convenţie includ, în afară obligaţiei 
de a nu interveni în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate, obligaţii pozitive de a lua măsuri 
adecvate pentru a asigura respectarea acestor drepturi şi libertăţi pe teritoriul său (a se vedea, printre 
altele, Z. v. the United Kingdom [GC], nr. 29392/95, §73, ECHR 2001–V).  

Aceste obligaţii persistă chiar şi în cazul în care exercitarea autorităţii sale este limitată pe o parte a 
teritoriului acestuia, astfel încît statului îi revine obligaţia de a lua toate măsurile adecvate care stau în 
puterea sa.  

314. Mai mult, Curtea observă că, deşi în cauza Bankovic şi alţii (citată mai sus, § 80) ea a 
accentuat preponderenţa principiului teritorial la aplicarea Convenţiei, ea a recunoscut, de asemenea, 
că conceptul de „jurisdicţie” în sensul articolului 1 din Convenţie nu este în mod necesar limitat la 
teritoriul naţional al Înaltelor Părţi Contractante (a se vedea Loizidou v. Turkey (fondul cauzei), 
hotărîre din 18 decembrie 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996–VI, pp. 2234–2235, § 52). 

Curtea a acceptat faptul că, în circumstanţe excepţionale, acţiunile Statelor Contractante care sunt 
înfăptuite sau produc efecte în afara teritoriului lor pot constitui o exercitare de către state a jurisdicţiei 
lor în sensul articolului 1 din Convenţie.  

Conform principiilor relevante ale dreptului internaţional, responsabilitatea unui Stat Contractant 
poate fi angajată cînd, în urma unei acţiuni militare - legale sau ilegale - statul exercită în practică 
controlul efectiv asupra unei regiuni situate în afara teritoriului său naţional. Obligaţia de a asigura, 
într-o asemenea regiune, respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie rezultă din 
înfăptuirea unui astfel de control, exercitat în mod direct, prin intermediul forţelor sale armate sau prin 
intermediul unei administraţii locale subordonate (ibid.). 

315. Nu este necesar de a determina dacă o Parte Contractantă exercită de fapt un control detaliat 
asupra politicilor şi faptelor autorităţilor din regiunea situată în afara teritoriului său naţional, deoarece 
chiar un control general al regiunii poate angaja responsabilitatea acestei Părţi Contractante (a se vedea 
Loizidou (fondul cauzei), citată mai sus, pp. 2235 – 2236, § 56).  

316. Dacă un Stat Contractant exercită un control general asupra unui teritoriu din afara teritoriului 
său naţional, responsabilitatea sa nu este limitată doar la faptele soldaţilor sau funcţionarii acestui stat 
aflaţi pe acest teritoriu, ci se extinde şi asupra actelor administraţiei locale care supravieţuieşte acolo 
datorită susţinerii militare sau de alt gen din partea statului respectiv (a se vedea Cyprus v. Turkey 
[GC], citat mai sus, § 77).  

317. Responsabilitatea unui stat poate, de asemenea, fi angajată în baza unor fapte care au cauzat 
suficiente repercusiuni proxime asupra drepturilor garantate de Convenţie, chiar dacă acele 
repercusiuni au avut loc în afara jurisdicţiei acestui stat. Astfel, cu referire la extrădarea către un stat 
care nu este contractant la Convenţie, Curtea a constatat că un Stat Contractant ar acţiona într-un mod 
incompatibil cu valorile stabilite de Convenţie, „ca patrimoniul comun de idealuri şi tradiţii politice, de 
respect al libertăţii şi preeminenţei dreptului” la care se referă Preambulul, dacă în mod conştient ar 
remite un fugar unui alt stat, unde există motive întemeiate de a crede că există un risc real ca acea 
persoană să fie supusă torturii sau tratamentelor ori pedepselor inumane sau degradante (a se vedea 
Soering v. the United Kingdom, hotărîre din 7 iulie 1989, Seria A nr. 161, p. 35, §§ 88-91).  

318. În plus, aprobarea formală sau tacită a acţiunilor persoanelor particulare care violează 
drepturile garantate de Convenţie ale altor persoane care se află sub jurisdicţia unui Stat Contractant, 
de către autorităţile acestuia, poate angaja responsabilitatea acestui stat conform Convenţiei (a se vedea 
Cyprus v. Turkey, citat mai sus, § 81). Acest lucru este valabil cu atît mai mult în cazul recunoaşterii 



de către statul în cauză a acţiunilor autorităţilor autoproclamate nerecunoscute de comunitatea 
internaţională.  

319. Un stat poate fi de asemenea considerat responsabil chiar în cazul în care agenţii săi 
acţionează ultra vires sau contrar instrucţiunilor. În conformitate cu Convenţia, autorităţile unui stat 
sunt direct responsabile pentru comportamentul subordonaţilor săi; ele au datoria de a-şi impune voinţa 
şi nu pot folosi drept pretext incapacitatea de a asigura respectarea acesteia (a se vedea Ireland v. the 
United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, p.64, § 159; a se vedea, de asemenea, 
articolul 7 al proiectului articolelor Comisiei de drept internaţional cu privire la responsabilitatea 
statelor în cazul faptelor internaţionale ilicite, p. 104 („lucrările CDI”), şi cazul Cairo, examinat de 
Comisia Generală pentru Plîngeri (1929) Reports of International Arbitral Awards 5 (RIAA), p.516).  

(b) Responsabilitatea statului pentru o faptă ilicită 

320. Un alt principiu recunoscut al dreptului internaţional este cel al responsabilităţii statului 
pentru violarea unei obligaţii internaţionale, precum acest principiu este descris în lucrările CDI. 

321. O faptă ilicită poate fi calificată ca fiind continuă dacă ea se extinde pe întreaga perioadă în 
care comportamentul respectiv continuă şi rămîne în contradicţie cu obligaţia internaţională (a se 
vedea comentariul cu privire la proiectul articolului 14 § 2, p. 139 din lucrările CDI). 

În plus, Curtea consideră că, în cazul comiterii unui ansamblu de acţiuni sau omisiuni ilicite, 
violarea se extinde pe întreaga perioadă începînd cu prima acţiune şi continuă atît timp cît acţiunile sau 
omisiunile se repetă şi rămîn în contradicţie cu obligaţia internaţională respectivă (a se vedea, de 
asemenea, proiectul articolului 15 § 2 din lucrările CDI). 

2. Aplicarea principiilor menţionate mai sus 

322. Curtea, prin urmare, trebuie să stabilească dacă responsabilitatea Republicii Moldova este 
angajată în temeiul obligaţiei sale de a se abţine de la fapte ilicite sau a obligaţiilor pozitive ce-i revin 
conform Convenţiei. 

323. Curtea notează, mai întîi de toate, că Republica Moldova a declarat că nu deţine controlul 
asupra unei părţi din teritoriul său naţional, şi anume regiunea transnistreană. 

324. Curtea reaminteşte că, în decizia sa cu privire la admisibilitate, ea a constatat că declaraţia 
făcută de Republica Moldova în instrumentul său de ratificare a Convenţiei la subiectul lipsei de 
control a autorităţilor legitime moldoveneşti asupra teritoriului transnistrean nu a constituit o rezervă 
valabilă în sensul articolului 57 din Convenţie. 

Întrebarea care rezultă este dacă, în pofida constatării menţionate mai sus, situaţia de fapt la care se 
referă declaraţia Republicii Moldova şi observaţiile ulterioare depuse de Guvernul Republicii Moldova 
este de natură să producă efecte juridice în ceea ce priveşte responsabilitatea Republicii Moldova în 
conformitate cu Convenţia. 

325. În această cauză, Curtea notează că, proclamată suverană de către Parlamentul său la 23 iunie 
1990 şi devenind independentă la 27 august 1991, fiind recunoscută astfel de comunitatea 
internaţională, Republica Moldova s-a confruntat imediat cu o mişcare separatistă în regiunea 
transnistreană. Această mişcare a devenit mai puternică în luna decembrie a anului 1991, odată cu 
organizarea alegerilor locale, care au fost declarate ilegale de către autorităţile moldoveneşti (a se 
vedea paragraful 47 de mai sus). La sfîrşitul anului 1991, un război civil a izbucnit între forţele 
Republicii Moldova şi separatiştii transnistreni susţinuţi activ de cel puţin cîţiva dintre soldaţii Armatei 
a Paisprezecea. În luna martie a anului 1992, avînd în vedere gravitatea situaţiei, în Republica 
Moldova a fost decretată starea de urgenţă (a se vedea paragraful 69 de mai sus).  

În timpul conflictului armat, autorităţile moldoveneşti au făcut o serie de apeluri la comunitatea 
internaţională, inclusiv unul adresat Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite la 23 
iunie 1992 (a se vedea paragraful 83 de mai sus), cerînd Consiliului de Securitate susţinere în lupta lor 
pentru independenţă. Acuzînd Federaţia Rusă de susţinerea separatiştilor din Transnistria, ele au cerut 
de mai multe ori Federaţiei Ruse să înceteze „agresiunea” împotriva Republicii Moldova (a se vedea 
paragrafele 78-79 şi 82-83 de mai sus).  

326. La 21 iulie 1992, a fost încheiat un acord de încetare a focului în baza status quo-ului care 
prevedea instituirea unei zone de securitate pentru menţinerea acestuia (a se vedea paragrafele 87-89 
de mai sus).  



La 29 iulie 1994, noua Constituţie a Republicii Moldova a fost adoptată. Articolul 111 al 
Constituţiei prevedea posibilitatea de a oferi o formă de autonomie regiunii din stînga Nistrului. 
Articolul 11 al Constituţiei interzicea staţionarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova (a se 
vedea paragraful 294 de mai sus).  

327. Ulterior, cînd a ratificat Convenţia la 12 septembrie 1997, Republica Moldova a depus odată 
cu instrumentul său de ratificare o declaraţie care susţinea imposibilitatea sa de a asigura respectarea 
dispoziţiilor Convenţiei în aceste regiuni ale teritoriului său aflate sub controlul efectiv al organelor 
„autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene”, pînă la soluţionarea definitivă a conflictului (a se 
vedea paragraful 298 de mai sus). 

328. Acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992 a însemnat sfîrşitul primei etape în eforturile 
Republicii Moldova de a-şi exercita autoritatea sa asupra întregului său teritoriu. 

329. Curtea notează că, după această perioadă, Moldova a tins să adopte mai degrabă o politică de 
consimţire, menţinînd pe teritoriul Transnistriei un control limitat la chestiuni precum eliberarea 
buletinelor de identitate şi a ştampilelor vamale (a se vedea paragrafele 179 şi 180 de mai sus). 

Curtea, prin urmare, vede în declaraţia anexată la instrumentul de ratificare a Convenţiei depus de 
Republica Moldova o referinţă la această situaţie de fapt. 

330. În baza tuturor materialelor aflate în posesia sa, Curtea consideră că Guvernul Moldovei, 
unicul guvern legitim al Republicii Moldova conform dreptului internaţional, nu-şi exercită autoritatea 
asupra unei părţi a teritoriului său, şi anume asupra părţii care se află sub controlul efectiv al „RMN”.  

Mai mult, acest lucru nu este disputat de nici una din părţi şi nici de Guvernul României. 
331. Totuşi, chiar şi în absenţa unui control efectiv asupra regiunii transnistrene, Moldova mai are 

şi obligaţia pozitivă conform articolului 1 din Convenţie de a lua măsuri de ordin diplomatic, 
economic, juridic sau de alt gen, care îi stau în puteri şi sunt în conformitate cu dreptul internaţional, 
pentru a asigura reclamanţilor drepturile acestora garantate de Convenţie.  

3. Conceptul de „obligaţii pozitive” 

332. La determinarea scopului obligaţiilor pozitive ale statului, trebuie să se ia în consideraţie 
existenţa unui echilibru echitabil între interesul general şi interesele persoanei, diversitatea situaţiilor 
existente în Statele Contractante şi alegerile care trebuie făcute în ceea ce priveşte priorităţile şi 
resursele. Aceste obligaţii nu trebuie interpretate într-un mod care să impună o sarcină imposibilă sau 
disproporţională (a se vedea Ozgur Gundem v. Turkey, hotărîre din 16 martie 2000, nr. 23144/93, § 43 
ECHR 2000-III).     

333. Curtea consideră că, atunci cînd un Stat Contractant este împiedicat să-şi exercite autoritatea 
sa asupra întregului său teritoriu datorită existenţei unei situaţii de facto care îl constrînge, cum ar fi 
instalarea unui regim separatist, indiferent dacă este sau nu însoţită de ocupaţia militară a teritoriului 
de un alt stat, acest stat nu încetează să aibă jurisdicţie în sensul articolului 1 din Convenţie asupra 
acelei părţi a teritoriului său care este temporar supusă unei autorităţi locale susţinută de forţe rebele 
sau de un alt stat. 

Totuşi, o asemenea situaţie de fapt reduce scopul acestei jurisdicţii în sensul că angajamentul 
asumat de către un stat în temeiul articolului 1 trebuie examinat de Curte numai în lumina obligaţiilor 
pozitive ale Statului Contractant faţă de persoanele aflate pe teritoriul acestuia. Statul respectiv trebuie 
să folosească toate mijloacele legale şi diplomatice disponibile faţă de state terţe şi organizaţii 
internaţionale, pentru a continua să garanteze respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate de 
Convenţie.  

334. Chiar dacă nu-i revine Curţii să indice ce măsuri trebuie luate de către autorităţi pentru a se 
conforma obligaţiilor lor şi care măsuri sunt cele mai eficiente, ea trebuie să verifice dacă măsurile 
care au fost luate au fost corespunzătoare şi suficiente în această cauză. În faţa unei omisiuni parţiale 
sau totale de a lua măsuri, sarcina Curţii este de a determina în ce măsură un efort minim era totuşi 
posibil şi dacă acesta trebuia întreprins. O astfel de sarcină este cu atît mai necesară cu cît este vorba 
de cauze în care se pretinde o încălcare a unor drepturi absolute asemenea celor garantate de articolele 
2 şi 3 ale Convenţiei.  

335. În consecinţă, Curtea constată că reclamanţii se află sub jurisdicţia Republicii Moldova în 
sensul articolului 1 din Convenţie, dar că responsabilitatea acesteia pentru faptele invocate, comise pe 



teritoriul „RMN”, asupra căruia ea nu exercită un control efectiv, trebuie evaluată în lumina 
obligaţiilor sale pozitive care îi revin în conformitate cu Convenţia.  

4. Dacă Republica Moldova şi-a îndeplinit obligaţiile sale pozitive 

336. Curtea trebuie să determine dacă autorităţile Republicii Moldova şi-au îndeplinit obligaţiile 
lor pozitive pentru a asigura drepturile garantate de Convenţie sau dacă, aşa precum au declarat 
reclamanţii şi Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova n-a întreprins măsuri suficiente 
pentru a asigura acele drepturi. 

337. În această cauză, avînd în vedere complexitatea situaţiei de fapt, Curtea consideră, în primul 
rînd, că întrebarea dacă Moldova şi-a îndeplinit sau nu obligaţiile sale pozitive este strîns legată atît de 
relaţiile Moldovei cu Federaţia Rusă, cît şi de relaţiile dintre Transnistria şi Federaţia Rusă. Mai mult, 
trebuie luată în consideraţie influenţa pe care Republica Moldova o poate exercita prin intermediul 
autorităţilor ruse pentru a îmbunătăţi situaţia reclamanţilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova din 
Transnistria.  

338. Curtea notează că ea nu are competenţa de a examina dacă faptele care au avut loc pînă la 
ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova au fost compatibile cu prevederile acesteia. Totuşi, 
ea poate să ia în calcul faptele comise pînă la ratificarea Convenţiei atunci cînd examinează obligaţiile 
pozitive ale Moldovei şi să le folosească în scop de comparaţie atunci cînd evaluează eforturile 
întreprinse de Republica Moldova începînd cu 12 septembrie 1997.  

339. Obligaţiile pozitive ale Republicii Moldova se referă atît la măsurile necesare pentru a 
restabili controlul său asupra teritoriului transnistrean, ca o exprimare a jurisdicţiei sale, cît şi la 
măsurile de asigurare a respectării drepturilor reclamanţilor, inclusiv încercările de a asigura eliberarea 
lor. 

340. Obligaţia de a restabili controlul asupra Transnistriei presupune, pe de o parte, ca Republica 
Moldova să se abţină de la susţinerea regimului separatist al ”RMN” şi, pe de altă parte, ca ea să 
întreprindă toate măsurile aflate la dispoziţia sa de ordin politic, economic, juridic şi de alt gen, pentru 
a restabili controlul său pe acest teritoriu.  

Nu ţine de Curte să indice care sunt măsurile cele mai potrivite pe care Republica Moldova a 
trebuit să le ia sau pe care ar trebui să le ia în acest scop sau dacă astfel de măsuri sunt suficiente. 
Curtea trebuie doar să verifice voinţa Republicii Moldova, exprimată prin fapte sau măsuri specifice, 
de a restabili controlul său asupra teritoriului „RMN”.  

341. În această cauză, de la începutul ostilităţilor în anii 1991-1992, autorităţile moldoveneşti nu au 
încetat niciodată să reclame agresiunea pe care au suferit-o şi au respins declaraţia de independenţă a 
„RMN”.  

În opinia Curţii, în confruntarea cu un regim susţinut militar, politic şi economic de o putere aşa 
precum este Federaţia Rusă (a se vedea paragrafele 111 şi 161 de mai sus), Moldova putea face puţine 
pentru a-şi restabili autoritatea asupra teritoriului transnistrean. Acest lucru a fost confirmat şi de 
consecinţele conflictului militar, care au arătat că autorităţile moldoveneşti nu aveau mijloace de a se 
impune pe teritoriul transnistrean împotriva forţelor rebele susţinute de militari ai Armatei a 
Paisprezecea. 

342. Autorităţile moldoveneşti au continuat, după sfîrşitul ostilităţilor în iulie 1992, să întreprindă 
măsuri pentru a restabili controlul său asupra Transnistriei. Astfel, începînd cu 1993, spre exemplu, ele 
au iniţiat urmăriri penale împotriva unor oficiali transnistreni acuzaţi de uzurparea puterii sau a titlului 
unei persoane oficiale (a se vedea paragrafele 167 şi 220-230 de mai sus).  

343. Eforturile Moldovei de a restabili autoritatea sa asupra regiunii transnistrene au continuat şi 
după anul 1994, cînd autorităţile moldoveneşti au continuat să-şi revendice suveranitatea asupra 
teritoriilor controlate de „RMN” atît în plan intern, cît şi internaţional (a se vedea paragrafele 31, 53, 
66, 68, 69 şi 77-83 de mai sus). În 1994, ea a adoptat o nouă Constituţie care prevedea inter alia 
posibilitatea de a acorda o anumită autonomie Transnistriei. În acelaşi an, ea a semnat un acord cu 
Federaţia Rusă cu privire la retragerea trupelor armate ruseşti de pe teritoriul Transnistriei în termen de 
3 ani. 

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a ratificat Convenţia şi a confirmat în rezervele sale la 
Convenţie intenţia sa de a restabili controlul asupra regiunii transnistrene.  



344. Aceste eforturi au continuat după 1997, în pofida reducerii numărului de măsuri de ordin 
juridic luate pentru a afirma autoritatea Republicii Moldova în Transnistria. Urmăririle penale iniţiate 
împotriva liderilor transnistreni nu au fost continuate şi chiar au fost încetate în anul 2000, mai mult, 
unui fost demnitar al regimului transnistrean i s-a permis, după întoarcerea sa în Republica Moldova, 
să deţină funcţii înalte în cadrul statului (a se vedea paragraful 168 de mai sus). 

Pe de altă parte, eforturile autorităţilor Republicii Moldova au fost direcţionate mai mult către 
activităţi de ordin diplomatic. În martie 1998, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina şi 
Transnistria au semnat un şir de instrumente cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean. 
Întîlniri şi negocieri au avut loc între reprezentanţi ai Republicii Moldova şi cei ai regimului 
transnistrean. În sfîrşit, începînd cu 2002 şi pînă în prezent, un număr de propuneri cu privire la 
reglementarea conflictului au fost înaintate şi discutate de Preşedintele Republicii Moldova, OSCE şi 
Federaţia Rusă (a se vedea paragrafele 107-110 de mai sus). 

Curtea nu vede în reducerea numărului de măsuri luate o renunţare din partea Moldovei de a 
încerca să-şi exercite jurisdicţia sa în regiunea transnistreană, avînd în vedere faptul că mai multe 
măsuri anterior luate de autorităţile moldoveneşti au fost blocate de represaliile „RMN” (a se vedea 
paragrafele 181-184 de mai sus). 

Curtea notează în continuare că, Guvernul Republicii Moldova a afirmat că schimbarea strategiei 
de negociere orientată spre eforturile diplomatice destinate pregătirii reintegrării Transnistriei în cadrul 
legal al Republicii Moldova sunt un răspuns la cerinţele exprimate de separatişti în cadrul discuţiilor 
referitoare la reglementarea situaţiei din Transnistria şi eliberarea reclamanţilor. Guvernul Moldovei, 
prin urmare, a renunţat la măsurile luate anterior, în special la cele de ordin juridic. Curtea notează 
declaraţiile martorilor cu privire la acest subiect, şi anume cele ale dlui Sturza (a se vedea anexa, §§ 
309-313) şi ale dlui Sidorov (a se vedea anexa, § 446).  

345. Paralel cu schimbarea strategiei, au fost stabilite relaţii între autorităţile moldoveneşti şi 
separatiştii transnistreni. Au fost încheiate acorduri de cooperare economică şi au fost stabilite relaţii 
între Parlamentul Republicii Moldova şi „Parlamentul RMN”, timp de cîţiva ani a existat o cooperare 
în domeniile poliţiei şi securităţii şi există forme de cooperare în alte domenii, precum controlul 
traficului aerian, legături telefonice şi sport (a se vedea paragrafele 114, 178 şi 185 de mai sus).  

Guvernul Republicii Moldova a explicat că aceste măsuri de cooperare au fost luate de autorităţile 
Moldovei pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a populaţiei din Transnistria şi de a face tot posibilul 
pentru a permite acesteia să ducă o viaţă normală. Pentru Curte, ca şi pentru Guvernul Republicii 
Moldova, aceste fapte datorită caracterului şi naturii lor limitate, nu pot fi considerate ca susţinere a 
regimului transnistrean. Dimpotrivă, ele reprezintă afirmarea voinţei Republicii Moldova de a restabili 
controlul asupra regiunii transnistrene.  

346. Cu privire la situaţia reclamanţilor, Curtea notează că, înainte de ratificarea Convenţiei în anul 
1997, autorităţile Republicii Moldova au luat un şir de măsuri de ordin juridic, politic şi administrativ. 
Acestea au inclus: 

- hotărîrea Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 3 februarie 1994 prin care a fost casată 
hotărîrea de condamnare a reclamanţilor din 9 decembrie 1993 şi anularea mandatelor de arestare a 
reclamanţilor (a se vedea paragrafele 222-223 de mai sus); 

- urmăririle penale pornite la 28 decembrie 1993 împotriva „judecătorilor” „Judecătoriei Supreme a 
Transnistriei” (a se vedea paragraful 223 de mai sus); 

- amnistia decretată de către Preşedintele Moldovei la 4 august 1995 (a se vedea paragraful 226 de 
mai sus) şi cererea Parlamentului Republicii Moldova din 3 octombrie 1995 (a se vedea paragraful 227 
de mai sus); 

- trimiterea medicilor din Moldova pentru a examina reclamanţii deţinuţi în Transnistria (a se 
vedea paragrafele 239 şi 263 de mai sus); precum şi  

- ajutorul financiar acordat familiilor reclamanţilor şi ajutorul primit de acestea pentru a vizita 
reclamanţii (a se vedea paragraful 239 de mai sus). 

În această perioadă, aşa precum rezultă din declaraţiile martorilor, în discuţiile cu autorităţile 
transnistrene, reprezentanţii Republicii Moldova au deschis sistematic chestiunea cu privire la 
eliberarea reclamanţilor şi respectarea drepturilor lor garantate de Convenţie (a se vedea paragrafele 
172 şi 274-277 de mai sus). În special, Curtea notează eforturile depuse de autorităţile judecătoreşti; de 



exemplu, ministrul Justiţiei, dl V. Sturza, a întreprins numeroase vizite în Transnistria pentru a negocia 
cu autorităţile transnistrene eliberarea reclamanţilor. 

347. Chiar şi după anul 1997, Moldova a întreprins măsuri în vederea asigurării drepturilor 
reclamanţilor: în Transnistria au fost trimişi medici pentru a examina reclamanţii (ultimul control al 
medicilor din Chişinău a avut loc în anul 1999), familiile reclamanţilor au continuat să primească 
ajutor financiar din partea autorităţilor, dl Sturza, fost ministru al Justiţiei şi preşedintele Comisiei 
pentru negocierile cu Transnistria a continuat să adreseze chestiunea cu privire la eliberarea 
reclamanţilor în discuţiile cu autorităţile transnistrene. În această privinţă, Curtea notează că, în 
conformitate cu declaraţiile anumitor martori, eliberarea dlui Ilaşcu a fost rezultatul unor negocieri de 
lungă durată cu autorităţile transnistrene. Mai mult, în urma acestor negocieri, dl Sturza a întreprins o 
vizită în Transnistria în aprilie 2001, pentru a-i aduce la Chişinău pe cei patru reclamanţi (a se vedea 
paragraful 274 de mai sus şi anexa, dl Sturza, §§ 310-312).  

Este adevărat că autorităţile Republicii Moldova nu au continuat anumite măsuri luate anterior, în 
special urmărirea penală a persoanelor implicate în condamnarea şi detenţia reclamanţilor. Totuşi, 
Curtea consideră că, în lipsa unui control asupra teritoriilor transnistrene din partea autorităţilor 
moldoveneşti, urmărirea penală împotriva unei persoane care locuieşte în Transnistria sau în legătură 
cu infracţiunile comise pe teritoriul Transnistriei ar fi ineficientă. Acest lucru este confirmat şi de 
declaraţiile martorilor (a se vedea anexa, dl Postovan § 184, dl Catana §2 08 şi dl Rusu § 302). 

În sfîrşit, autorităţile Republicii Moldova au apelat nu doar la regimul „RMN”, dar şi la alte state şi 
organizaţii internaţionale pentru a obţine asistenţa lor în obţinerea eliberării reclamanţilor (a se vedea 
anexa, dl Moşanu, § 249).  

348. Curtea nu dispune de nici o probă care să indice că, de la eliberarea dlui Ilaşcu, în mai 2001, 
autorităţile moldoveneşti au întreprins măsuri eficiente pentru a pune capăt violărilor continue ale 
drepturilor celor trei reclamanţi garantate de Convenţie, violări invocate de reclamanţi în cererea lor 
depusă la Curte. Cel puţin, în afară de declaraţiile dlui Sturza, conform cărora situaţia reclamanţilor a 
fost pusă în discuţie de către autorităţile moldoveneşti în cursul negocierilor cu „RMN”, Curtea nu 
dispune de nici o altă informaţie capabilă să justifice concluzia că Guvernul Republicii Moldova a fost 
diligent în privinţa reclamanţilor.  

În negocierile lor cu separatiştii, autorităţile moldoveneşti s-au limitat doar la punerea în discuţie a 
situaţiei reclamanţilor verbal, fără a încerca să ajungă la un acord care să garanteze respectarea 
drepturilor reclamanţilor prevăzute de Convenţie (a se vedea anexa, dl Sturza §§ 310-313). 

În mod similar, deşi reclamanţii au fost privaţi de libertatea lor pentru aproape doisprezece ani, nu 
există un plan general cu privire la reglementarea conflictului transnistrean care să fi fost adus la 
cunoştinţa Curţii, care să se refere la situaţia reclamanţilor, iar Guvernul Republicii Moldova nu a 
susţinut că un asemenea document ar fi existat sau că negocierile referitoare la acest subiect continuă.  

349. De asemenea, în relaţiile lor bilaterale cu Federaţia Rusă, autorităţile moldoveneşti nu au 
acordat mai multă atenţie destinului reclamanţilor. 

În opinia Curţii, faptul că la audierea din 6 iunie 2001, Guvernul Moldovei s-a reţinut de a susţine 
responsabilitatea Federaţiei Ruse pentru violările pretinse, avînd în vedere staţionarea armatei ruseşti 
pe teritoriul transnistrean, pentru a nu prejudicia procesul menit de „a pune capăt ... detenţiei 
reclamanţilor” (a se vedea paragraful 360 de mai jos), a echivalat cu admiterea din partea Guvernului 
Republicii Moldova a influenţei pe care autorităţile ruse o aveau asupra regimului transnistrean dacă 
acestea ar fi solicitat regimului separatist să elibereze reclamanţii. Contrar poziţiei exprimate pînă în 
mai 2001, cînd autorităţile moldoveneşti au adresat autorităţilor ruseşti întrebarea cu privire la 
eliberarea reclamanţilor, după luna mai 2001 intervenţiile cu acest scop au încetat. 

În orice caz, Curtea nu a fost informată despre nici un demers pe care autorităţile moldoveneşti l-ar 
fi întreprins pe lîngă autorităţile Federaţiei Ruse după luna mai 2001 pentru a obţine eliberarea 
celorlalţi reclamanţi. 

350. Pe scurt, Curtea notează că negocierile cu privire la reglementarea situaţiei din Transnistria, în 
care Federaţia Rusă apare ca stat garant, au loc din anul 2001 fără vreo menţionare a situaţiei 
reclamanţilor şi fără ca vreo măsură să fie luată sau preconizată de către autorităţile Republicii 
Moldova pentru a asigura reclamanţilor drepturile lor prevăzute de Convenţie. 



351. Ţinînd cont de toate materialele de care dispune, Curtea consideră că, chiar şi după eliberarea 
dlui Ilaşcu în luna mai 2001, Guvernul Republicii Moldova avea posibilitatea să întreprindă măsuri 
pentru a asigura respectarea drepturilor reclamanţilor garantate de Convenţie.  

352. Prin urmare, Curtea conchide că responsabilitatea Moldovei ar putea fi angajată în temeiul 
Convenţiei, ca urmare a omisiunii ei de a-şi respecta obligaţiile sale pozitive cu privire la faptele care 
au avut loc după luna mai a anului 2001 şi care au fost denunţate de către reclamanţi.  

Pentru a determina dacă responsabilitatea Republicii Moldova este cu adevărat angajată în temeiul 
Convenţiei, Curtea trebuie să examineze fiecare pretenţie înaintată de către reclamanţi.  

II. DACĂ RECLAMANŢII SE AFLĂ SUB JURISDICŢIA FEDERAŢIEI RUSE 

A. Argumentele prezentate Curţii 

1. Guvernul Federaţiei Ruse 

353. Guvernul rus a declarat că faptele invocate de către reclamanţi nu cad sub „jurisdicţia” 
Federaţiei Ruse în sensul articolului 1 din Convenţie. 

354. Federaţia Rusă nu a exercitat şi nici nu exercită jurisdicţie asupra regiunii transnistrene, care 
este un teritoriu ce aparţine Republicii Moldova. În special, Federaţia Rusă nu a ocupat niciodată o 
parte a teritoriului Moldovei, iar forţele armate sunt staţionate acolo cu acordul Republicii Moldova. 
Unităţile Armatei a Paisprezecea nu s-au implicat în conflictul armat dintre Moldova şi Transnistria, 
dar, în temeiul acordurilor dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, ele şi-au asumat sarcina de 
menţinere a păcii şi, prin urmare, au prevenit o agravare a conflictului şi o mărire a numărului 
victimelor în rîndul populaţiei civile. Desigur, cînd au avut loc acţiuni armate ilegale atît din partea 
Transnistriei, cît şi din partea Moldovei împotriva soldaţilor Armatei a Paisprezecea, aceştia au fost 
obligaţi să se apere. 

Nu a fost posibil de a onora angajamentul asumat de către Federaţia Rusă în anul 1994 de a-şi 
retrage forţele sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova timp de trei ani din momentul semnării 
acordului, deoarece această retragere nu depindea doar de Federaţia Rusă. În primul rînd, autorităţile 
„RMN” se opun acestei acţiuni; iar în al doilea rînd, trebuie luate în consideraţie posibilităţile de ordin 
tehnic necesare pentru retragerea arsenalului militar. La summit-ul OSCE de la Istanbul, termenul 
limită a fost stabilit pentru 31 decembrie 2002 şi Federaţia Rusă intenţionează să onoreze acordurile 
încheiate în cursul desfăşurării summit-ului respectiv.  

355.Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că staţionarea trupelor ruseşti în Transnistria nu poate fi 
comparată cu prezenţa trupelor turceşti în partea de nord a Ciprului din cauzele Loizidou v. Turkey şi 
Cyprus v. Turkey (ambele citate mai sus). Principala diferenţă constă în numărul trupelor, astfel GOR 
număra numai 2,000 de soldaţi, pe cînd în nordul Ciprului se aflau peste 30,000 de soldaţi. 

Trupele GOR nu au acţionat împreună sau de partea „RMN”, dar au avut misiunea de menţinere a 
păcii, obiectivul comandamentului GOR fiind menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune şi paza 
arsenalul militar imens depozitat în Transnistria. Forţele de menţinere a păcii şi-au menţinut 
neutralitatea, aşa precum prevede acordul din 21 iulie 1992. 

Pe scurt, prezenţa militară rusă pe teritoriul Moldovei, cu consimţămîntul Republicii Moldova, cu 
scopul de a menţine pacea în acest stat, nu poate angaja responsabilitatea Federaţiei Ruse în temeiul 
articolului 1 din Convenţie.  

356. Guvernul Federaţiei Ruse a negat categoric faptul că Federaţia Rusă ar fi exercitat în trecut şi 
continuă să exercite vreun control asupra teritoriului transnistrean şi a subliniat că „RMN” şi-a creat 
propriile sale structuri ale puterii, inclusiv un parlament şi o putere judecătorească.  

Federaţia Rusă nu a exercitat nici un fel de control economic asupra regiunii transnistrene, aceasta 
din urmă îşi avea propria sa politică economică independentă în cadrul Republicii Moldova, de 
exemplu, prin exportul de produse alimentare şi alcool, cu propriile sale mărci, dar ca produse ale 
Republicii Moldova, cu respectarea regulilor aplicabile fiecărui domeniu de activitate. Prin urmare, 
spre deosebire de situaţia din partea de nord a Ciprului, regimul transnistrean este departe de a-şi 
datora existenţa şi supravieţuirea Federaţiei Ruse. În cazul retragerii totale a trupelor Federaţiei Ruse, 
autorităţile locale transnistrene nu ar avea nici o dificultate să-şi continue liber activităţile lor.  



357. Federaţia Rusă niciodată nu a acordat autorităţilor transnistrene nici cea mai nesemnificativă 
susţinere militară, financiară sau de altă natură. Ea n-a recunoscut niciodată şi nici nu recunoaşte în 
prezent „RMN”, aşa precum aceasta s-a autoproclamat. Regiunea transnistreană este o parte integrantă 
a teritoriului Republicii Moldova, la fel ca şi Găgăuzia.  

Guvernul rus respinge declaraţia reclamanţilor precum că Federaţia Rusă ar fi deschis un consulat 
pe teritoriul transnistrean, dar recunoaşte că acest subiect este de mai mult timp în agenda de discuţii 
cu Republica Moldova.  

Acordul încheiat la 20 martie 1998 cu privire la patrimoniul Armatei a Paisprezecea (a se vedea 
paragraful 299 de mai sus) şi alte acorduri cu privire la cooperarea economică cu „RMN” sunt 
contracte încheiate între două părţi private şi nu sunt guvernate de dreptul internaţional. Din faptul 
încheierii acestor acorduri nu rezultă că Federaţia Rusă a recunoscut „RMN”. 

În mod similar, nu ar putea fi trasă nici o concluzie din conţinutul articolelor 7 şi 13 ale acordului 
din 21 octombrie 1994 între Republica Moldova şi Federaţia Rusă (a se vedea paragraful 296 de mai 
sus), care prevede folosirea în comun a aeroportului militar din Tiraspol, de către aviaţia militară a 
Federaţiei Ruse şi de către „aviaţia civilă a regiunii Transnistrene a Republicii Moldova”, precum şi 
transferul „către autorităţile administraţiei publice locale ale Republicii Moldova” a încăperilor 
evacuate şi a echipamentului rămas după retragerea formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse. 
Conform declaraţiilor Guvernului Federaţiei Ruse, „regiunea nistreană” a fost tratată în acest caz ca o 
„entitate economică” care îşi are propriile sale activităţi în cadrul unui anumit teritoriu.  

358. În lumina declaraţiilor făcute de către martori în Moldova, în special cele ale fostului procuror 
militar, dl Timoşenko, Guvernul Federaţiei Ruse a admis faptul că reclamanţii au fost deţinuţi în 
încăperile Armatei a Paisprezecea, dar a declarat că această detenţie a fost ilegală în conformitate cu 
regulamentul disciplinar al GOR şi că a fost numai pentru o perioadă foarte scurtă de timp, deoarece dl 
Timoşenko a pus capăt acelei situaţii ilegale imediat. În consecinţă, în orice caz, o posibilă încălcare a 
prevederilor legale a fost remediată, prin urmare, reclamanţii nu se pot considera victime.  

În ceea ce priveşte restul pretenţiilor, Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că nu există nici o 
legătură cauzală între prezenţa forţelor armate ruseşti pe teritoriul transnistrean şi situaţia 
reclamanţilor.  

2. Guvernul Republicii Moldova 

359. În observaţiile sale scrise din 24 octombrie 2000, Guvernul Republicii Moldova a declarat că 
responsabilitatea Federaţiei Ruse ar putea fi angajată în această cauză conform articolului 1 din 
Convenţie, avînd în vedere staţionarea trupelor militare şi a echipamentului care aparţine Federaţiei 
Ruse pe teritoriul transnistrean. Guvernul Moldovei s-a bazat în acest sens pe decizia Comisiei în 
cauza Cyprus v. Turkey (nr. 8007/77, 10 iulie 1978, Decisions and Reports 13) şi hotărîrea Curţii în 
cauza menţionată mai sus Loizidou v. Turkey (obiecţii preliminare).  

360. La audierea din 6 iunie 2001, Guvernul Republicii Moldova a declarat că doreşte să-şi 
schimbe poziţia exprimată în observaţiile sale scrise din 24 octombrie 2000 cu privire la chestiunea 
responsabilităţii Federaţiei Ruse. El şi-a justificat noua sa poziţie prin faptul că intenţia sa era de a 
„evita consecinţe nedorite, şi anume stoparea procesului iniţiat pentru a soluţiona diferendul 
transnistrean şi a pune capăt detenţiei celorlalţi reclamanţi”. 

361. În observaţiile sale scrise din 1 octombrie 2003, Guvernul Moldovei a subliniat faptul că 
Armata a Paisprezecea a luat parte activă atît direct, cît şi indirect, la conflictul din 1991-92 de partea 
separatistă şi oferindu-le acestora suport logistic şi militar. Guvernul Republicii Moldova consideră că 
Federaţia Rusă este stat succesor, în context internaţional, al fostei URSS şi că este, prin urmare, 
responsabilă de faptele comise de autorităţile URSS în această cauză de către Armata a Paisprezecea, 
care a devenit GOR, şi în special de instalarea regimului separatist transnistrean şi de consecinţele 
acelor fapte.  

Mai mult, Guvernul Republicii Moldova a declarat că responsabilitatea Federaţiei Ruse trebuie 
angajată avînd în vedere participarea militarilor Armatei a Paisprezecea la reţinerea şi interogarea 
reclamanţilor, detenţia lor în încăperile Armatei a Paisprezecea şi transmiterea lor separatiştilor 
transnistreni. 



362. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova consideră că, în general, în temeiul articolului 1 
din Convenţie, faptele comise pe teritoriul transnistrean ţin de jurisdicţia Federaţiei Ruse pînă la 
soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean. 

363. Guvernul Republicii Moldova a evidenţiat faptul că, în timp ce el nu s-a opus transferului 
unor echipamente civile, care au aparţinut GOR, Transnistriei, el întotdeauna s-a pronunţat categoric 
împotriva transferului în regiune a oricărui tip de armament, echipament militar sau tehnologie cu 
dublă destinaţie (atît militară, cît şi civilă).  

În ceea ce priveşte semnificaţia termenului „autorităţile administraţiei publice locale ale regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova”, care figurează în anumite acorduri încheiate cu Federaţia Rusă, în 
care acestor autorităţi sunt conferite drepturi specifice, Guvernul Republicii Moldova a subliniat că el 
se referă la autorităţile administrative create în conformitate cu normele constituţionale ale Republicii 
Moldova şi care sunt subordonate autorităţilor centrale. Guvernul Republicii Moldova respinge 
categoric interpretarea conform căreia autorităţile locale la care se face referire în acele acorduri sunt 
cele subordonate autorităţilor de la Tiraspol. 

3. Reclamanţii 

364. Reclamanţii au susţinut că responsabilitatea Federaţiei Ruse este angajată în temeiul mai 
multor factori. Aceştia includ contribuţia fostei URSS şi a Federaţiei Ruse la crearea „RMN”, 
participarea forţelor armate ruseşti şi a cazacilor ruşi în conflictul armat din 1991-92 dintre Republica 
Moldova şi „RMN” şi susţinerea economică şi politică oferită de către Federaţia Rusă „RMN”. 

365. În primul rînd, autorităţile Federaţiei Ruse au susţinut autorităţile separatiste din Transnistria 
atît din punct de vedere politic, cît şi prin participarea la conflictul armat. În această privinţă, 
reclamanţii s-au referit la probele factologice care au confirmat susţinerea acordată de Federaţia Rusă 
(a se vedea paragrafele 111-136 de mai sus), precum şi la apelurile numeroase făcute în 1992 de către 
autorităţile moldoveneşti împotriva agresiunii Armatei a Paisprezecea asupra teritoriului Republicii 
Moldova. De asemenea, ei au denunţat declaraţiile publice făcute de către comandanţii Armatei a 
Paisprezecea şi liderii ruşi în favoarea separatiştilor, precum şi participarea acelor comandanţi la 
alegerile din Transnistria, la paradele militare ale forţelor transnistrene şi alte manifestaţii publice. 

366. Reclamanţii au declarat că Federaţia Rusă nu a întreprins nimic pentru a împiedica cazacii şi 
alţi mercenari ruşi să vină în Transnistria pentru a lupta alături de separatişti. Dimpotrivă, Federaţia 
Rusă a încurajat mercenarii să facă acest lucru, în timp ce Armata a Paisprezecea a înarmat şi a 
antrenat separatiştii. 

367. Reclamanţii au declarat că aşa-zisele organe de putere ale „RMN” sunt, de fapt, nişte 
marionete ale Guvernului Federaţiei Ruse. 

368. Mai mult, ei au declarat că „RMN” a fost recunoscută de către Federaţia Rusă. Ei s-au referit, 
în acest sens, la acordul din 20 martie 1998 cu privire la patrimoniul fostei Armate a Paisprezecea între 
Federaţia Rusă şi Transnistria (a se vedea paragraful 299 de mai sus), la învinuirile conform cărora 
partide politice din Federaţia Rusă au filiale la Tiraspol, că Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei 
Ruse a deschis un oficiu consular fără acordul autorităţilor din Republica Moldova, precum şi la faptul 
că liderii transnistreni, inclusiv dl Smirnov, dl Maracuţa şi dl Caraman deţin paşapoarte ruseşti.  

369. În afară de recunoaşterea de facto a „RMN”, Federaţia Rusă a susţinut regimul de la Tiraspol 
economic şi financiar, aşa precum rezultă şi din acordul menţionat mai sus din 20 martie 1998, care 
acorda „RMN” o parte din veniturile obţinute în urma vînzărilor echipamentului GOR; de asemenea 
autorităţile transnistrene au beneficiat de o reducere din partea autorităţilor ruse la datoria Transnistriei 
faţă de Federaţia Rusă; la fel au fost stabilite relaţii economice dintre producătorii de armament rusesc 
„Rosvoorujenye” şi autorităţile transnistrene; precum şi au fost deschise conturi ale Băncii din 
Transnistria la Banca Centrală a Federaţiei Ruse. 

370. Potrivit reclamanţilor, asemenea fapte, combinate cu controlul de facto exercitat de către 
Federaţia Rusă asupra teritoriului transnistrean angajează responsabilitatea Federaţiei Ruse pentru 
încălcările drepturilor omului care au fost comise acolo. 

Reclamanţii s-au bazat pe jurisprudenţa Curţii în cauza menţionată mai sus, Loizidou v. Turkey 
(obiecţiile preliminare) în susţinerea opiniei că Federaţia Rusă poate fi considerată responsabilă pentru 
faptele comise în afara teritoriului său, însă într-o regiune aflată sub controlul acesteia.  



Ei au invocat, de asemenea, şi jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, care a accentuat, în 
avizul său consultativ cu privire la prezenţa Sud-Africană pe teritoriul Namibiei, că statele sunt 
obligate să asigure că faptele comise de persoane particulare nu afectează locuitorii de pe teritoriul 
respectiv. De asemenea, ei s-au referit la cauza Kling, în care Comisia Generală pentru Plîngeri, creată 
de către Statele Unite ale Americii şi Mexic în anul 1923, a constatat că un stat este responsabil pentru 
acţiunile rebele comise de către soldaţii săi.  

4. Guvernul României, terţul intervenient 

371. Guvernul României a declarat că scopul intervenţiei sale este de a oferi clarificări ale faptelor 
şi raţionamente juridice pentru susţinerea cauzei reclamanţilor care sunt cetăţeni ai României. 

372. În timp ce acceptă că faptele care au fost denunţate au avut loc şi continuă în „RMN”, o parte 
a teritoriului Republicii Moldova aflată sub autoritatea de facto a administraţiei separatiste de la 
Tiraspol, Guvernul României subliniază influenţa trupelor Federaţiei Ruse în crearea şi menţinerea 
regiunii transnistrene, care se află în afara controlului guvernului de la Chişinău. 

Guvernul României a declarat că Armata a Paisprezecea a contribuit la crearea forţelor militare 
separatiste. După terminarea conflictului, personalul Armatei a Paisprezecea a rămas pe teritoriul 
Republicii Moldova.  

373. Guvernul României s-a referit la jurisprudenţa instituţiilor Convenţiei, conform căreia 
responsabilitatea unui stat contractant poate fi, de asemenea, angajată cînd, în urma unei acţiuni 
militare, acesta exercită un control efectiv asupra unei regiuni din afara teritoriului său naţional 
(Cyprus v. Turkey, decizia Comisiei menţionată mai sus; Loizidou v. Turkey (obiecţiile preliminare), 
menţionată mai sus; şi Cyprus v. Turkey, cererea no. 25781/94, Raportul Comisiei din 4 iunie 1999). 

Guvernul român a declarat că această jurisprudenţă este întru totul aplicabilă faptelor acestei cauze, 
în primul rînd, din cauza participării forţelor militare ale Armatei a Paisprezecea în conflictul militar 
pe parcursul căruia Republica Moldova a încercat să-şi restabilească jurisdicţia sa asupra teritoriilor 
respective şi, în al doilea rînd, din cauza staţionării acestor forţe militare pe teritoriul „RMN”. Este 
puţin important faptul că numărul real al militarilor ruşi a scăzut treptat odată cu progresul autorităţilor 
locale de a-şi forma propriile lor forţe armate, deoarece Armata a Paisprezecea a continuat să fie 
prezentă pe teritoriul Republicii Moldova.  

374. Mai mult, autorităţile Federaţiei Ruse exercită influenţă politică asupra autorităţilor separatiste 
de la Tiraspol. 

375. Guvernul român susţine că un stat este responsabil pentru faptele comise de autorităţile sale, 
inclusiv abuzurile de putere, şi s-a referit la acest subiect la anumite declaraţii făcute de către 
autorităţile ruse, inclusiv de Preşedintele Elţin, şi la cazul soldaţilor ruşi care au trecut de partea 
separatiştilor. Mai mult, el a declarat că un stat trebuie, de asemenea, considerat responsabil pentru 
faptele ilegale comise de persoane private, în cazul în care acele fapte au fost rezultatul unei deficienţe 
din partea autorităţilor de stat fie sub forma unei omisiuni de a preveni faptele respective, a lipsei 
controlului, fie din neglijenţă.  

B. Aprecierea Curţii 

1. Principii generale 

376. Curtea consideră că principiile generale rezumate mai sus (a se vedea paragrafele 310-321) 
sunt relevante pentru a examina chestiunea dacă reclamanţii se află sub jurisdicţia Federaţiei Ruse. 

2. Aplicarea principiilor menţionate mai sus 

377. În această cauză, sarcina Curţii este de a determina dacă, luînd în consideraţie principiile 
menţionate mai sus (a se vedea, în special, paragrafele 314-316), Federaţia Rusă poate fi considerată 
responsabilă pentru pretinsele încălcări. 

378. Curtea notează că Federaţia Rusă este statul succesor al URSS conform normelor dreptului 
internaţional (a se vedea paragraful 290 de mai sus). De asemenea, ea mai notează şi faptul că, atunci 
cînd a fost creată CSI, Moldova nu s-a alăturat exerciţiilor în cadrul forţelor armate ale CSI, iar mai 
tîrziu a confirmat că nu a dorit să ia parte la cooperarea în domeniul militar în cadrul CSI (a se vedea 
paragrafele 293-294 citate mai sus). 



(a) Înainte de ratificarea Convenţiei de către Federaţia Rusă 

379. Curtea notează că, la 14 noiembrie 1991, cînd URSS s-a destrămat, tînăra Republică Moldova 
a declarat dreptul său asupra echipamentelor şi arsenalului Armatei a Paisprezecea a URSS, care a fost 
staţionată pe teritoriul acesteia (a se vedea paragraful 37 de mai sus).  

De asemenea, ea a demarat negocieri cu Federaţia Rusă cu scopul de a obţine retragerea acestei 
armate de pe teritoriul său. 

380. Curtea observă că, pe parcursul conflictului din Republica Moldova din anii 1991-92, trupele 
Armatei a Paisprezecea (care a aparţinut succesiv URSS, CSI şi ulterior Federaţiei Ruse) staţionate în 
Transnistria, care este parte integrantă a Republicii Moldova, au luptat împreună cu şi de partea 
forţelor separatiste transnistrene. Mai mult, cantităţi mari de arme din depozitele Armatei a 
Paisprezecea (care ulterior a devenit GOR) au fost transmise în mod benevol separatiştilor, care au mai 
putut obţine şi alte arme, fără ca soldaţii ruşi să se opună (a se vedea paragrafele 48-136 de mai sus).  

Curtea notează că, începînd cu luna decembrie a anului 1991, autorităţile moldoveneşti au denunţat 
în mod sistematic în faţa organismelor internaţionale ceea ce ele au numit „acte de agresiune” ale 
Armatei a Paisprezecea împotriva Republicii Moldova şi au acuzat Federaţia Rusă de susţinerea 
separatiştilor transnistreni.  

Avînd în vedere principiul responsabilităţii statului pentru abuzurile de putere, acesta, după cum a 
declarat Guvernul Federaţiei Ruse, nu este aplicabil în privinţa Federaţiei Ruse, deoarece Armata a 
Paisprezecea nu a participat la operaţiuni militare între forţele militare ale Republicii Moldova şi 
insurgenţii transnistreni.  

381. Pe parcursul confruntărilor dintre autorităţile Republicii Moldova şi separatiştii transnistreni, 
liderii Federaţiei Ruse au susţinut autorităţile separatiste prin declaraţiile lor politice (a se vedea 
paragrafele 46, 75, 137-138 de mai sus). Federaţia Rusă a elaborat prevederile principale ale acordului 
de încetare a focului din 21 iulie 1992 pe care ea l-a semnat ca parte.  

382. În lumina tuturor acestor circumstanţe, Curtea consideră că responsabilitatea Federaţiei Ruse 
este angajată în ceea ce priveşte faptele ilegale comise de separatiştii transnistreni, luînd în 
consideraţie susţinerea politică şi militară oferită de aceasta pentru instaurarea unui regim separatist şi 
participarea militarilor săi la luptele care au avut loc. Acţionînd astfel, autorităţile Federaţiei Ruse au 
contribuit atît militar, cît şi politic la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană, care este o 
parte integrantă a Republicii Moldova. 

În continuare, Curtea notează că, chiar şi după acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, 
Federaţia Rusă a continuat să acorde sprijin militar, politic şi economic regimului transnistrean (a se 
vedea paragrafele 111-116 de mai sus), permiţîndu-i astfel acestuia să supravieţuiască şi să se 
consolideze pentru a obţine o anumită autonomie faţă de Moldova. 

383. Curtea notează în continuare că, în contextul evenimentelor menţionate mai sus, reclamanţii 
au fost reţinuţi în iunie 1992 cu participarea soldaţilor Armatei a Paisprezecea (ulterior GOR). Primii 
trei reclamanţi au fost deţinuţi atunci în încăperile Armatei a Paisprezecea şi păziţi de militari ai 
acesteia. Pe parcursul perioadei detenţiei lor, aceşti trei reclamanţi au fost interogaţi şi au fost supuşi 
unor tratamente care ar fi fost contrare articolului 3 din Convenţie. Apoi, ei au fost transmişi în 
custodia miliţiei transnistrene.  

În mod similar, în urma reţinerii sale de către soldaţii Armatei a Paisprezecea, cel de-al patrulea 
reclamant a fost transmis miliţiei separatiste transnistrene, apoi deţinut, interogat şi supus în încăperile 
miliţiei la tratamente care ar putea, de asemenea, fi considerate contrare articolului 3 din Convenţie.  

384. Curtea consideră că, luînd în consideraţie faptele menţionate mai sus, reclamanţii se află sub 
jurisdicţia Federaţiei Ruse, în sensul articolului 1 din Convenţie, deşi în perioada în care acestea au 
avut loc, Convenţia încă nu era în vigoare pentru Federaţia Rusă. 

Acest lucru rezultă din faptul că evenimentele care angajează responsabilitatea Federaţiei Ruse 
trebuie considerate ca incluzînd nu numai faptele în care au fost implicaţi agenţi de stat, cum ar fi 
reţinerea şi detenţia reclamanţilor, dar, de asemenea, şi transmiterea lor miliţiei şi regimului 
transnistrean, precum şi maltratarea reclamanţilor de către miliţie, deoarece, acţionînd în acest mod, 
exponenţii Federaţiei Ruse au fost pe deplin conştienţi că au transferat reclamanţii unui regim ilegal şi 
neconstituţional.  

În plus, avînd în vedere faptele de care reclamanţii au fost acuzaţi, exponenţii Federaţiei Ruse au 
ştiut sau cel puţin ar fi trebuit să ştie ce soartă îi aşteaptă.  



385. În opinia Curţii, toate faptele comise de soldaţii ruşi cu privire la reclamanţi, inclusiv 
transmiterea reclamanţilor regimului separatist, în contextul colaborării autorităţilor Federaţiei Ruse cu 
acest regim ilegal, sunt de natură să angajeze responsabilitatea Federaţiei Ruse pentru faptele acestui 
regim.  

Rămîne doar de determinat dacă responsabilitatea a rămas angajată şi dacă aceasta era angajată la 
data ratificării Convenţiei de către Federaţia Rusă.  

(b) După ratificarea Convenţiei de către Federaţia Rusă 

386. Cu privire la perioada ulterioară ratificării Convenţiei, la 5 mai 1998, Curtea notează 
următoarele: 

387. Armata Federaţiei Ruse continuă să fie staţionată pe teritoriul Republicii Moldova, fapt ce 
constituie o încălcare a angajamentului asumat de Federaţia Rusă de a o retrage definitiv la 
summiturile OSCE de la Istanbul (1999) şi Porto (2001). Deşi numărul trupelor ruseşti staţionate pe 
teritoriul transnistrean a scăzut semnificativ începînd cu anul 1992 (a se vedea paragraful 131 de mai 
sus), Curtea notează că arsenalul militar al GOR este încă depozitat acolo. 

Prin urmare, ţinînd cont de importanţa acestui arsenal militar (a se vedea paragraful 131 de mai 
sus), importanţa militară a GOR în regiune şi influenţa sa persistă. 

388. În continuare, Curtea observă că, în temeiul acordurilor încheiate între Federaţia Rusă, pe de o 
parte, şi autorităţile moldoveneşti şi cele transnistrene, pe de altă parte (a se vedea paragrafele 112-120 
şi 123 de mai sus), autorităţile „RMN” urmau să obţină infrastructura şi arsenalul GOR la momentul 
retragerii sale definitive. Trebuie notat în această privinţă faptul că termenul „autorităţile administraţiei 
locale” ale regiunii transnistrene, aşa precum el este interpretat de Guvernul Federaţiei Ruse şi care 
figurează, printre altele, în acordul din 21 octombrie 1994 (a se vedea paragraful 116 de mai sus), este 
diferit de cel folosit de către Guvernul Republicii Moldova, fapt care a permis regimului „RMN” să 
obţină acea infrastructură.  

389. Cu privire la relaţiile militare, Curtea notează că delegaţia Moldovei la Comisia Unificată de 
Control a pus în discuţie în mod constant învinuirile privind legătura dintre personalul GOR şi 
autorităţile transnistrene cu privire la transferul arsenalului militar acestora. Ea subliniază că 
personalul GOR a negat toate acele învinuiri în prezenţa delegaţilor, declarînd că o parte din 
echipament ar fi putut ajunge în mîinile separatiştilor ca urmare a furtului.  

Luînd în consideraţie acuzaţiile făcute împotriva GOR şi natura periculoasă a arsenalului său 
militar depozitat, Curtea constată că îi este greu să înţeleagă de ce trupele GOR nu au recurs la 
mijloace legale efective pentru a preveni astfel de transferuri sau furturi, după cum aparent rezultă din 
declaraţiile martorilor lor în faţa delegaţilor. 

390. Curtea acordă o importanţă deosebită suportului financiar de care a beneficiat „RMN” în 
virtutea următoarelor acorduri încheiate cu Federaţia Rusă: 

- acordul din 20 martie 1998 între Federaţia Rusă şi reprezentanţi ai „RMN” prevedea împărţirea 
unei părţi din venitul obţinut din vînzarea echipamentului GOR între „RMN” şi Federaţia Rusă; 

- acordul din 15 iunie 2001 cu privire la munca comună în vederea utilizării armamentului, tehnicii 
militare şi a muniţiilor; 

- reducerea de către Federaţia Rusă cu 100 de milioane de dolari a datoriei pe care „RMN” o avea 
faţă de Federaţia Rusă; şi 

- aprovizionarea Transnistriei cu gaz importat din Federaţia Rusă la un preţ mai avantajos decît cel 
oferit pentru restul Republicii Moldova (a se vedea paragraful 156 de mai sus). 

Curtea, în continuare, notează informaţia prezentată de către reclamanţi şi care nu a fost negată de 
către Guvernul Federaţiei Ruse conform căreia întreprinderile şi instituţiile din Federaţia Rusă în mod 
normal controlate de către stat sau a căror activităţi este autorizată de stat, care operează, în mod 
special, în domeniul militar, au stabilit relaţii comerciale cu întreprinderi sau instituţii similare din 
„RMN” (a se vedea paragrafele 150 şi 151 de mai sus). 

391. De asemenea, Curtea notează că, atît înainte, cît şi după data de 5 mai 1998, în zona de 
securitate controlată de forţele ruseşti de menţinere a păcii, regimul „RMN” a continuat să-şi 
desfăşoare trupele sale ilegal, să producă şi să vîndă arme, contrar acordului din 21 iulie 1992 (a se 
vedea paragrafele 99, 100, 150 şi 151 de mai sus). 



392. Toate cele menţionate mai sus dovedesc că „RMN”, formată în anii 1991-1992 cu sprijinul 
Federaţiei Ruse, dotată cu organe ale puterii şi cu o administraţie proprie, continuă să rămînă sub 
controlul efectiv sau cel puţin sub influenţa decisivă a Federaţiei Ruse, şi care, în orice caz, 
supravieţuieşte datorită suportului militar, economic, financiar şi politic oferit de către Federaţia Rusă. 

393. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că există o legătură continuă şi neîntreruptă a 
responsabilităţii din partea Federaţiei Ruse pentru soarta reclamanţilor, deoarece politica Federaţiei 
Ruse de a susţine regimul separatist şi de a colabora cu acesta a continuat şi după 5 mai 1998, iar după 
această dată, Federaţia Rusă nu a făcut nici o încercare de a pune capăt situaţiei reclamanţilor 
provocată de către exponenţii săi şi nu a luat măsuri pentru a împiedica încălcările care au fost comise 
după 5 mai 1998.  

Avînd în vedere aceste fapte, este puţin important că, începînd cu 5 mai 1998, exponenţii 
Federaţiei Ruse nu au participat direct la evenimentele denunţate în această cauză. 

394. În concluzie, reclamanţii se află sub „jurisdicţia” Federaţiei Ruse în sensul articolului 1 din 
Convenţie şi responsabilitatea Federaţiei Ruse este angajată cu privire la faptele denunţate de 
reclamanţi.  

III. COMPETENŢA RATIONE TEMPORIS A CURŢII 
395. În observaţiile sale din 24 octombrie 2000, Guvernul Republicii Moldova a declarat că 

încălcările invocate de reclamanţi sunt de natură continuă şi că, prin urmare, Curtea are competenţa să 
le examineze. 

396. Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că faptele denunţate de reclamanţi au avut loc înainte de 
intrarea în vigoare a Convenţiei pentru Federaţia Rusă la 5 mai 1998 şi că, prin urmare, faptele 
respective nu se încadrează în competenţa ratione temporis a Curţii. 

397. Reclamanţii au declarat că încălcările pretinse sunt continue şi că Curtea are, prin urmare, 
competenţa de a le examina. 

398. Guvernul României nu a prezentat nici un argument cu privire la acest subiect. 
399. Curtea observă că Convenţia a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 

1997, iar pentru Federaţia Rusă la 5 mai 1998. Ea notează că în fiecare Stat Contractant, Convenţia se 
aplică numai cu privire la faptele care au loc după intrarea în vigoare a Convenţiei în raport cu statul 
respectiv.  

… 

B. Pretenţiile în temeiul articolelor 3, 5 şi 8 ale Convenţiei 

401. Reclamanţii au declarat că detenţia lor nu a fost legală, deoarece hotărîrea de judecată în baza 
căreia ei au fost deţinuţi, trei reclamanţi fiind deţinuţi pînă în prezent, nu a fost pronunţată de o instanţă 
de judecată competentă. Ei au declarat că, în timpul detenţiei lor în închisoarea de la Tiraspol, ei nu au 
avut posibilitatea să corespondeze liber sau să primească vizite din partea familiilor lor. De asemenea, 
ei s-au plîns de condiţiile lor de detenţie.  

402. Curtea notează că încălcările pretinse de reclamanţi se referă la evenimente care au început 
odată cu încarcerarea reclamanţilor în anul 1992 şi care continuă şi în prezent. 

403. Curtea, prin urmare, are competenţa ratione temporis să examineze pretenţiile depuse în 
măsura în care acestea se referă la evenimente care au avut loc după 12 septembrie 1997 în ceea ce 
priveşte Republica Moldova şi după 5 mai 1998 în ceea ce priveşte Federaţia Rusă.  

… 

V. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
419. Reclamanţii s-au plîns de condiţiile lor de detenţie şi de tratamentul la care sunt supuşi pe 

parcursul detenţiei. Suplimentar, dl Ilaşcu s-a plîns de condiţiile detenţiei sale fiind permanent 
ameninţat cu executarea pedepsei capitale. Ei s-au bazat pe articolul 3 din Convenţie, care prevede: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

A. Argumentele prezentate Curţii 

420. Reclamanţii au declarat că tratamentele deosebit de grave la care au fost supuşi pe perioada 
detenţiei au adus atingere demnităţii lor, i-au înjosit şi au avut efecte dezastruoase asupra stării lor 



fizice şi psihice. În cazul dlui Ilaşcu, trebuie de asemenea luată în consideraţie incertitudinea în care el 
a trebuit să trăiască, datorită posibilităţii ca pedeapsa capitală la care a fost condamnat să fie executată.  

421. Guvernul Federaţiei Ruse a declarat că alegaţiile reclamanţilor nu au nici o legătură cu 
Federaţia Rusă şi că, oricum, sunt nefondate. 

422. Guvernul Republicii Moldova a declarat în observaţiile sale din 24 octombrie 2000 că 
declaraţiile reclamanţilor cu privire la condiţiile lor de detenţie sunt plauzibile.  

423. Guvernul României, în calitate de terţ intervenient, a declarat că tratamentul îndurat de 
reclamanţi pe parcursul detenţiei lor poate fi calificat drept ”tortură” în sensul articolului 3 din 
Convenţie, avînd în vedere caracterul lor deliberat, natura lor josnică şi faptul că ele au provocat 
reclamanţilor suferinţe grave şi crude.  

B. Aprecierea Curţii 

1. Principii generale 

424. Curtea reiterează că articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una din cele mai fundamentale 
valori ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum lupta împotriva 
terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau 
pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor Convenţiei şi ale 
Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar conform 
articolului 15 § 2 din Convenţie, nici o derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă este 
cazul unui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea, printre altele, Selmouni v. France 
[GC], nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V; şi Labita v. Italy [GC], nr. 26772/95, § 119, ECHR 2000-
IV). 

425. Curtea a considerat tratamentul ca fiind „inuman”, deoarece inter alia acesta a fost 
premeditat, a fost aplicat ore în şir şi a cauzat fie leziuni corporale, fie suferinţe fizice sau psihice 
intense. Curtea a considerat un tratament ca fiind „degradant”, deoarece el a cauzat victimelor 
sentimente de frică, îngrijorare şi inferioritate capabile să le umilească şi să le înjosească (a se vedea, 
de exemplu, Kudla v. Poland [GC], nr. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI). 

426. Pentru a determina dacă o anumită formă de maltratare poate fi calificată drept tortură, Curtea 
trebuie să ia în vedere distincţia prevăzută în articolul 3 dintre acest termen şi cel de tratament inuman 
sau degradant. Aşa precum ea a constatat anterior, intenţia a fost ca Convenţia, printr-o astfel de 
distincţie, să acorde un stigmat special tratamentului inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte 
grave şi crude; aceeaşi distincţie este prevăzută în articolul 1 din Convenţie Naţiunilor Unite împotriva 
torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (a se vedea hotărîrea 
menţionată mai sus, în cauza Selmouni, § 96): 

„ În scopul prezentei Convenţii, termenul „tortură” desemnează orice act prin care se provoacă unei 
persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a 
obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act 
pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, 
sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau 
suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu 
oficial, sau la instigarea sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unor asemenea persoane. (...)” 

427. De asemenea, Curtea a constatat că termenul „grav” este, la fel ca şi termenul „nivelul minim 
de severitate”, necesar pentru ca articolul 3 să devină aplicabil, fiind prin natura lucrurilor, relativ 
(ibid., § 100): el depinde, de asemenea, de toate circumstanţele cauzei, cum ar fi durata tratamentului, 
efectele sale fizice sau psihice şi, în anumite cazuri, sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea, 
printre altele, Kalashnikov v. Russia, nr. 47095/99, § 95, ECHR, 2002-VI; şi hotărîrea Labita 
menţionată mai sus, § 120). Mai mult, atunci cînd Curtea analizează dacă tratamentul este „degradant” 
în sensul articolului 3, ea va lua în calcul dacă scopul acestui tratament a fost de a umili şi înjosi 
persoana şi dacă, în ceea ce priveşte consecinţele, acest tratament a afectat negativ personalitatea ei, 
într-un mod incompatibil cu articolul 3. Chiar şi absenţa unui asemenea scop nu poate exclude 
categoric o constatare a violării articolului 3 (Valasinas v. Lithuania, nr. 44558/98, § 101, ECHR 
2001-VIII). 

428. Curtea a reiterat în permanenţă că suferinţa şi umilinţa cauzată unei persoane trebuie, în orice 
caz, să depăşească elementul inevitabil al suferinţei sau umilinţei legate de o anumită formă de 
tratament sau pedeapsă legitimă. Măsurile prin care o persoană este lipsită de libertatea sa sunt, de 



obicei, însoţite de astfel de suferinţe şi umilinţe. Articolul 3 cere statului să asigure ca fiecare deţinut 
să fie deţinut în condiţii care sunt compatibile cu respectarea demnităţii sale umane, ca modul şi 
metoda de executare a pedepsei să nu cauzeze persoanei suferinţe sau dureri de o intensitate care să 
depăşească nivelul de suferinţă inerent detenţiei şi că, avînd în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi 
integritatea persoanei să fie în mod adecvat asigurate (a se vedea Kudla v. Poland, citat mai sus, §§ 
92-94). 

429. Curtea a constatat anterior că, avînd în vedere evoluţia politicii penale a statelor membre ale 
Consiliului Europei şi standardele general-acceptate în acest domeniu, pedeapsa cu moartea poate 
ridica unele întrebări în temeiul articolului 3 din Convenţie. În cazul în care o pedeapsă capitală este 
pronunţată, circumstanţele personale ale persoanei condamnate, proporţionalitatea gravităţii crimei 
comise şi condiţiile de detenţie pînă la executarea sentinţei sunt exemple de factori capabili să facă 
aplicabile prevederile articolului 3 din Convenţie tratamentului sau pedepsei primite de persoana 
condamnată (a se vedea Soering v. the United Kingdom, hotărîre din 7 iulie 1989, Series A nr. 161, p. 
41, § 104; şi Poltoratskiy v. Ukraine, nr. 38812/97, § 133). 

430. Pentru fiecare persoană condamnată la moarte o amînare între pronunţarea şi executarea 
sentinţei şi suportarea unui stres grav în condiţii necesare pentru o încarcerare strictă sunt inevitabile (a 
se vedea Soering v. the United Kingdom, menţionat mai sus, p. 44, § 111). Totuşi, în anumite 
circumstanţe, impunerea unei asemenea sentinţe poate determina un tratament care să depăşească 
limita stabilită de articolul 3, cînd, de exemplu, o perioadă lungă de timp trebuie petrecută pe culoarul 
morţii în condiţii extreme, cu o stare permanentă şi crescîndă de îngrijorare în aşteptarea executării 
pedepsei cu moartea (ibid.). 

431. Mai mult, îngrijorarea şi suferinţa cauzată de o asemenea sentinţă poate fi agravată numai de 
natura arbitrară a procedurilor care au impus-o, astfel că, luînd în consideraţie că este vorba de viaţa 
unei persoane, sentinţa devine astfel o violare a Convenţiei. 

432. Interzicerea contactelor cu alţi deţinuţi din motive de securitate, disciplinare sau de protecţie 
nu constituie în sine un tratament sau o pedeapsă inumană. Pe de altă parte, impunerea izolării 
complete combinată cu izolarea socială totală pot distruge personalitatea şi constituie o formă de 
tratament inuman care nu poate fi justificat de cerinţele de securitate sau de orice alt motiv (a se vedea, 
printre altele, Messina v. Italy (dec.), nr. 25498/94, ECHR 1999-V). 

433. Mai mult, atunci cînd sunt evaluate condiţiile de detenţie, trebuie luate în consideraţie efectele 
cumulative ale acestor condiţii şi învinuirile specifice aduse de reclamant (a se vedea Dougoz v. 
Greece, nr. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II). 

2. Aplicarea principiilor menţionate mai sus în această cauză 

(a) Dl Ilaşcu 

434. Reclamantul a fost condamnat la moarte la 9 decembrie 1993 şi deţinut pînă la eliberarea sa la 
5 mai 2001 (a se vedea paragrafele 215 şi 234 de mai sus). 

Curtea reiterează că Convenţia nu obligă statele contractante decît cu privire la faptele care au avut 
loc din momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru statele respective, datele relevante în această 
cauză sunt 12 septembrie 1997 pentru Republica Moldova şi 5 mai 1998 pentru Federaţia Rusă. Totuşi, 
pentru a evalua consecinţele pe care condiţiile de detenţie le-au avut asupra reclamantului, care au 
rămas mai mult sau mai puţin aceleaşi, pe întreaga perioadă pe care reclamantul şi-a petrecut-o în 
închisoare, Curtea poate lua în consideraţie, de asemenea, întreaga perioadă a detenţiei reclamantului, 
care să includă şi perioada de timp de pînă la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru statele pîrîte.  

435. Pe parcursul perioadei foarte lungi de timp petrecute pe culoarul morţii, reclamantul a trăit cu 
umbra constantă a morţii, cu frica de a fi executat. Incapabil să exercite vreun remediu, reclamantul a 
trăit mulţi ani, inclusiv după intrarea în vigoare a Convenţiei, în condiţii de detenţie care păreau să-i 
reamintească că sentinţa sa putea fi executată (a se vedea paragrafele 196-210 şi 240-253 de mai sus). 

În special, Curtea notează că, după trimiterea unei scrisori adresate Parlamentului Republicii 
Moldova în martie 1999, dl Ilaşcu a fost bătut crunt de gardienii de la închisoarea din Tiraspol, care l-
au ameninţat cu moartea (a se vedea paragrafele 249, 250, 269 şi 270 de mai sus). După acel incident, 
lui nu i-a fost permis să mănînce timp de două zile şi nu a văzut lumina zilei timp de trei zile (a se 
vedea paragraful 271 de mai sus). 



Cît despre execuţiile simulate care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Convenţiei (a se 
vedea paragraful 198 de mai sus), nu există dubii că consecinţele unor asemenea fapte barbare au 
intensificat suferinţa simţită de către reclamant cu privire la executarea sa pe întreaga perioadă a 
detenţiei sale. 

436. Îngrijorarea şi suferinţa pe care el le-a simţit sunt agravate de faptul că sentinţa nu avea nici 
un temei legal şi legitimitate în sensul Convenţiei. „Judecătoria Supremă a RMN” care a pronunţat 
sentinţa împotriva dlui Ilaşcu, a fost creată de o entitate care este ilegală conform dreptului 
internaţional şi care nu a fost recunoscută de către comunitatea internaţională. „Curtea” aparţine unui 
sistem despre care cu greu se poate spune că funcţionează în baza unui temei constituţional şi legal 
care să reflecte o tradiţie juridică compatibilă cu Convenţia. Acest lucru este dovedit de natura 
arbitrară a circumstanţelor în care reclamanţii au fost judecaţi şi condamnaţi, aşa precum au fost 
descrise de ei, circumstanţe care nu au fost disputate de către celelalte părţi (a se vedea paragrafele 
212-216 de mai sus), şi după cum au fost descrise şi analizate de către instituţiile OSCE (a se vedea 
paragraful 286 de mai sus). 

437. Hotărîrea Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova, prin care sentinţa împotriva 
reclamantului a fost casată (a se vedea paragraful 222 de mai sus), a confirmat natura arbitrară şi 
ilegală a hotărîrii judecătoreşti din 9 decembrie 1993. 

438. Cu privire la condiţiile de detenţie a reclamantului pe culoarul morţii, Curtea notează că dl 
Ilaşcu a fost deţinut timp de opt ani, din anul 1993 pînă la eliberarea sa în mai 2001, într-o foarte 
strictă izolare: el nu avea nici un contact cu ceilalţi deţinuţi, nu putea primi veşti dinafară - deoarece lui 
nu i se permitea să trimită sau să primească corespondenţă - şi nu avea dreptul să-şi contacteze 
avocatul sau să primească vizite regulate de la familia sa. Celula sa nu era încălzită, chiar în condiţii de 
iarnă grea, şi nu avea lumină naturală sau ventilaţie. Dovezile arată că dl Ilaşcu de asemenea a fost 
privat de mîncare drept pedeapsă, şi că, în orice caz, avînd în vedere restricţiile cu privire la primirea 
coletelor, chiar şi hrana primită din exterior era deseori neconsumabilă. Reclamantul putea face duş 
foarte rar, de multe ori fiind nevoit să aştepte cîteva luni. La acest subiect Curtea face trimitere la 
concluziile din raportul CPT întocmit în urma vizitei sale în Transnistria în anul 2000 (a se vedea 
paragraful 289 de mai sus), în care el a descris izolarea pe parcursul la atît de mulţi ani ca fiind 
nejustificată. 

Condiţiile de detenţie ale reclamantului au avut efecte devastatoare asupra sănătăţii sale, care s-a 
deteriorat pe parcursul anilor petrecuţi în închisoare. Astfel, el nu a primit îngrijiri adecvate, fiind 
privat de examinări şi tratamente medicale regulate (a se vedea paragrafele 258-260, 262-263 şi 265 de 
mai sus) şi de produse dietetice corespunzătoare. Mai mult, avînd în vedere restricţiile cu privire la 
primirea coletelor, reclamantului nu i-au putut fi trimise medicamente şi mîncare pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii sale.  

439. Curtea notează cu îngrijorare existenţa regulilor care acordă putere discreţionară în legătură cu 
corespondenţa şi vizitele în închisoare atît gardienilor din închisoare, cît şi altor autorităţi şi subliniază 
că asemenea reguli sunt arbitrare şi incompatibile cu garanţiile efective şi adecvate împotriva 
abuzurilor, garanţii pe care orice sistem penitenciar într-o societate democratică trebuie să le asigure. 
Mai mult, în această cauză, astfel de reguli au făcut condiţiile de detenţie a reclamantului şi mai dure.  

440. Curtea conchide că pedeapsa cu moartea impusă reclamantului, combinată cu condiţiile în 
care el a trăit şi tratamentul la care acesta a fost supus pe parcursul detenţiei sale după ratificarea 
Convenţiei şi, ţinînd cont de starea în care el se afla după mai mulţi ani petrecuţi în astfel de condiţii 
înainte de ratificarea Convenţiei, au fost deosebit de grave şi crude şi, prin urmare, trebuie considerate 
ca acte de tortură în sensul articolului 3 din Convenţie. 

Prin urmare, cerinţele impuse de articolul 3 din Convenţie nu au fost respectate. 
441. Deoarece dl Ilaşcu a fost deţinut în perioada în care Convenţia a intrat în vigoare pentru 

Federaţia Rusă, la 5 mai 1998, aceasta este responsabilă în temeiul motivelor descrise mai sus (a se 
vedea paragraful 411 de mai sus) de condiţiile de detenţie a reclamantului, tratamentul la care acesta a 
fost supus şi suferinţele cauzate acestuia în închisoare. 

Dl Ilaşcu a fost eliberat în luna mai 2001 şi numai de la această dată responsabilitatea Republicii 
Moldova este angajată cu privire la faptele denunţate pentru nerespectarea obligaţiilor sale pozitive (a 
se vedea paragraful 352 de mai sus). În consecinţă, nu a existat o violare a articolului 3 din Convenţie 
de către Republica Moldova în privinţa dlui Ilaşcu. 



442. În concluzie, violarea articolului 3 din Convenţie în privinţa dlui Ilaşcu este imputabilă numai 
Federaţiei Ruse.  

(b) Ceilalţi trei reclamanţi: condiţiile de detenţie şi tratamentul aplicat acestora pe parcursul perioadei de 
detenţie 

(i) Dl Ivanţoc 
443. Curtea notează pentru început că, pe parcursul desfăşurării procedurii în faţa ei, guvernele 

pîrîte nu au negat că faptele invocate de reclamant au avut loc.  
Ea consideră, în continuare, că descrierile făcute de către dl Ivanţoc sunt suficient de precise şi sunt 

coroborate cu informaţii identice pe care dumnealui le-a descris de nenumărate ori în faţa soţiei sale şi 
cu probele prezentate de ceilalţi martori delegaţilor Curţii. 

În lumina tuturor informaţiilor de care dispune, Curtea consideră că poate fi considerat ca fiind 
stabilit că, pe parcursul detenţiei reclamantului, care a inclus şi perioada de după ratificarea Convenţiei 
de către statele pîrîte, reclamantul a primit un număr mare de lovituri şi a fost supus şi altor forme de 
maltratare şi că au existat momente cînd el a fost privat de hrană şi de orice asistenţă medicală în 
pofida stării sale de sănătate, care s-a înrăutăţit ca urmare a condiţiilor de detenţie. În special, Curtea 
atrage atenţia asupra persecutărilor şi maltratărilor la care dl Ivanţoc a fost supus în luna mai a anului 
1999 după depunerea cererii sale la Curte (a se vedea paragrafele 251-252 de mai sus), în anul 2001, în 
noiembrie 2002 şi februarie 2003 (a se vedea paragrafele 254, 256 şi 269-272 de mai sus). 

444. Mai mult, dl Ivanţoc a fost deţinut încă de la condamnarea sa în anul 1993 în izolare 
completă, fără a avea contacte cu alţi deţinuţi şi fără acces la ziare. Reclamantului nu i s-a permis să 
primească vizite din partea unui avocat, unicul său contact cu lumea exterioară fiind vizitele şi coletele 
primite de la soţia sa, care trebuiau autorizate de către administraţia închisorii, autorizarea fiind 
acordată la discreţia administraţiei închisorii. 

Toate aceste restricţii, care nu au nici un temei legal şi sunt lăsate la discreţia autorităţilor, sunt 
incompatibile cu regimul penitenciar într-o societate democratică. Ele au contribuit la creşterea 
suferinţelor psihice şi a neliniştii reclamantului.  

445. Reclamantul este deţinut într-o celulă care nu este încălzită, este foarte prost ventilată şi nu are 
lumină naturală, el nu a primit tratamentul necesar pentru ameliorarea stării sănătăţii sale, chiar dacă 
au fost realizate cîteva examinări medicale autorizate de administraţia închisorii. La acest subiect, 
Curtea se referă la concluziile făcute în raportul CPT în urma vizitei sale în Transnistria în anul 2000 
(a se vedea paragraful 289 de mai sus). 

446. În opinia Curţii, un asemenea tratament este în stare să producă dureri şi suferinţe atît psihice, 
cît şi fizice, care ar putea fi înrăutăţite doar de izolarea completă a reclamantului şi care au avut ca 
scop să-i provoace sentimente de teamă, nelinişte şi vulnerabilitate care să-l umilească, înjosească şi 
să-i distrugă rezistenţa şi voinţa.  

Curtea este de părere că tratamentul la care a fost supus reclamantul de către persoanele care 
aparţin autorităţilor administrative ale „RMN” a avut scopul de a-l pedepsi pentru faptele pe care se 
presupune că reclamantul le-ar fi comis. 

447. Astfel, Curtea consideră că, analizat în general şi avînd în vedere gravitatea acestor fapte, 
natura lor repetitivă şi scopul lor, tratamentul la care a fost supus dl Ivanţoc i-a cauzat acestuia 
suferinţă şi dureri „grave”, şi a fost deosebit de grav şi dur. Toate aceste fapte trebuie considerate acte 
de tortură în sensul articolului 3 din Convenţie. 

448. Deoarece dl Ivanţoc a fost deţinut în perioada în care Convenţia a intrat în vigoare pentru 
Federaţia Rusă, aceasta din urmă este responsabilă, în temeiul motivelor menţionate mai sus (a se 
vedea paragraful 393) din cauza condiţiilor sale de detenţie, tratamentului la care a fost supus şi a 
suferinţelor care i-au fost cauzate în închisoare.  

Luînd în consideraţie concluziile la care Curtea a ajuns în ceea ce priveşte responsabilitatea 
Republicii Moldova pentru faptele denunţate, ca urmare a nerespectării obligaţiilor sale pozitive după 
luna mai a anului 2001 (a se vedea paragraful 352 de mai sus), Republica Moldova este responsabilă 
de violarea articolului 3 din Convenţie în privinţa dlui Ivanţoc, începînd cu această dată.  

449. În concluzie, în privinţa dlui Ivanţoc a existat o violare a articolului 3 din Convenţie de către 
Federaţia Rusă, începînd cu data ratificării Convenţiei de către aceasta la 5 mai 1998 şi de către 
Republica Moldova, începînd cu luna mai a anului 2001. 



(ii) Dl Leşco şi domnul Petrov-Popa  
450. Curtea notează pentru început că, pe parcursul desfăşurării procedurii în faţa ei, guvernele 

pîrîte nu au negat că faptele invocate de reclamanţi au avut loc.  
De asemenea, ea consideră că descrierile date de martorii audiaţi, inclusiv reclamanţii şi soţiile 

acestora, sunt suficient de precise şi sunt susţinute de alte dovezi pe care Curtea le deţine. 
451. În consecinţă, Curtea consideră că se poate considera ca fiind stabilit faptul că, pe parcursul 

detenţiei lor, inclusiv în perioada care a urmat intrării în vigoare a Convenţiei pentru ambele state 
pîrîte, dl Leşco şi dl Petrov-Popa au avut condiţii de detenţie extrem de dure: 

- autorizarea vizitelor şi coletelor din partea familiilor lor ţinea de autorizarea discreţionară a 
administraţiei închisorii; 

- au existat perioade cînd aceştia au fost lipsiţi de hrană sau au primit produse alimentare care nu 
erau consumabile şi de cele mai multe ori lor nu li s-a permis să primească asistenţă medicală 
corespunzătoare, chiar dacă starea sănătăţii lor necesita o astfel de îngrijire şi s-a înrăutăţit ca urmare a 
condiţiilor de detenţie; şi 

- reclamanţii nu au primit alimente dietetice corespunzătoare prescrise de către medicii lor (a se 
vedea paragraful 265 de mai sus). 

Curtea subliniază de asemenea că aceste condiţii s-au înrăutăţit începînd cu anul 2001 (a se vedea 
paragraful 254 de mai sus). 

Mai mult, dl Petrov-Popa a fost deţinut în izolare începînd cu anul 1993, fiind lipsit de orice fel de 
contact cu alţi deţinuţi sau de accesul la ziare în limba sa maternă (a se vedea paragrafele 240, 254 şi 
255 de mai sus). 

Atît dl Petrov-Popa, cît şi dl Leşco au fost lipsiţi de accesul la un avocat pînă în luna iunie a anului 
2003 (a se vedea paragraful 257 de mai sus).  

452. În opinia Curţii, un asemenea tratament este în stare să producă dureri şi suferinţe atît psihice, 
cît şi fizice. Analizate în totalitatea lor şi luînd în consideraţie gravitatea lor, tratamentul aplicat dlui 
Leşco şi dlui Petrov-Popa poate fi calificat ca inuman şi degradant în sensul articolului 3 din 
Convenţie.  

453. Deoarece dl Leşco şi dl Petrov-Popa au fost deţinuţi în perioada în care Convenţia a intrat în 
vigoare pentru Federaţia Rusă, aceasta din urmă este responsabilă, în temeiul motivelor menţionate 
mai sus (a se vedea paragraful 393) de condiţiile lor de detenţie, tratamentul la care au fost supuşi şi 
suferinţele care le-au fost cauzate în închisoare.  

Luînd în consideraţie concluziile la care Curtea a ajuns în ceea ce priveşte responsabilitatea 
Republicii Moldova pentru faptele denunţate, ca urmare a nerespectării obligaţiilor sale pozitive după 
luna mai a anului 2001 (a se vedea paragraful 352 de mai sus), Republica Moldova este responsabilă 
de violarea articolului 3 din Convenţie în privinţa dlui Leşco şi dlui Petrov-Popa, începînd cu luna mai 
2001.  

454. În concluzie, în privinţa dlui Leşco şi a dlui Petrov-Popa a existat o violare a articolului 3 din 
Convenţie de către Federaţia Rusă, începînd cu data ratificării Convenţiei de către aceasta la 5 mai 
1998 şi de către Republica Moldova, începînd cu luna mai 2001. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA 
1.  Hotărăşte cu unsprezece voturi pentru şi şase împotrivă că reclamanţii se află sub jurisdicţia 

Republicii Moldova în sensul articolului 1 din Convenţie în ceea ce priveşte obligaţiile pozitive ale 
Republicii Moldova; 

2.  Hotărăşte cu şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă că reclamanţii se află sub jurisdicţia 
Federaţiei Ruse în sensul articolului 1 din Convenţie; 

… 
4.  Hotărăşte cu şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă că Curtea are competenţă ratione 

temporis de a examina pretenţiile în temeiul articolelor 2, 3, 5 şi 8 ale Convenţiei cu privire la faptele 
care au avut loc după 12 septembrie 1997 în ceea ce priveşte Republica Moldova şi după 5 mai 1998 în 
ceea ce priveşte Federaţia Rusă; 

… 



7.  Hotărăşte cu unsprezece voturi pentru şi şase împotrivă că nu a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Republica Moldova, ca urmare a maltratării la care a fost supus dl Ilaşcu şi a 
condiţiilor în care el a fost deţinut, fiind ameninţat cu executarea pedepsei capitale; 

8.  Hotărăşte cu şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă că a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Federaţia Rusă, ca urmare a maltratărilor la care a fost supus dl Ilaşcu şi a 
condiţiilor în care el a fost deţinut, fiind ameninţat cu executarea pedepsei capitale, astfel de tratamente 
constituind tortură în sensul acestei prevederi;  

9.  Hotărăşte cu unsprezece voturi pentru şi şase împotrivă că a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Republica Moldova începînd cu luna mai a anului 2001, ca urmare a 
maltratărilor la care a fost supus dl Ivanţoc şi condiţiile în care el a fost deţinut, astfel de tratamente 
constituind tortură în sensul acestei prevederi;  

10. Hotărăşte cu şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă că a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Federaţia Rusă, ca urmare a maltratărilor la care a fost supus dl Ivanţoc şi 
condiţiile în care el a fost deţinut, astfel de tratamente constituind tortură în sensul acestei prevederi;  

11. Hotărăşte cu unsprezece voturi pentru şi şase împotrivă că a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Republica Moldova începînd cu luna mai a anului 2001, ca urmare a 
maltratărilor la care au fost supuşi dl Leşco şi dl Petrov-Popa şi condiţiile în care ei au fost deţinuţi, 
astfel de tratamente fiind calificate drept inumane şi degradante în sensul acestei prevederi; 

12. Hotărăşte cu şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă că a avut loc o violare a articolului 3 
din Convenţie de către Federaţia Rusă, ca urmare a maltratărilor la care au fost supuşi dl Leşco şi dl 
Petrov-Popa şi condiţiile în care ei au fost deţinuţi, astfel de tratamente fiind calificate drept inumane 
şi degradante în sensul acestei prevederi; 

… 



Istratii and Others v. Moldova 
Cererile nr. 8721/05, 8705/05 şi 8742/05, 27 Martie 2007 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată prin 3 cereri (nr. 8721/05, 8705/05 şi 8742/05) introduse la Curte împotriva 

Republicii Moldova potrivit articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale (“Convenţia”), de cetăţenii moldoveni, dl Viorel Istratii, dl Alexandru 
Burcovschi şi dl Roman Luţcan (reclamanţi), la 5 martie 2005.   

… 
3. Reclamanţii s-au plîns de faptul că au fost ţinuţi în condiţii inumane, lipsite de asistenţă 

medicală, că instanţele naţionale nu au înaintat careva raţionamente pertinente şi necesare întru 
motivarea detenţiei acestora, că judecătorii care au examinat detenţia lor provizorie nu erau competenţi 
a dispune aceasta prin lege şi că nu au putut discuta în mod confidenţial cu avocaţii lor.  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
6. Reclamanţii, dl Viorel Istratii, dl Alexandru Burcovschi şi dl Roman Luţcan, sunt cetăţeni 

moldoveni care s-au născut în 1971, 1970 şi respectiv 1976, toţi locuind în Chişinău. 
7. Circumstanţele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate după cum urmează 

(faţă de majoritatea evenimentelor care s-au petrecut în acelaşi mod şi în aceiaşi zi faţă de toţi 
reclamanţii; în caz dacă faptele sunt diferite, acest aspect este specificat în text). 

1. Procesul penal al reclamanţilor şi arestul lor preventiv 

8. La 25 octombrie 2004, Direcţia Delicte Transfrontaliere şi Informaţionale a Ministerului 
Afacerilor Interne a întocmit un proces-verbal prin care a dispus începerea urmăririi penale faţă de 
reclamanţi, care erau învinuiţi de însuşirea unor loturi de pămînt din mun. Chişinău, prejudiciind statul 
cu 15 000 EURO.  

9. La 12 noiembrie 2004, un procuror a înaintat trei demersuri cu privire la aplicarea măsurii 
preventive – arestul, faţă de reclamanţi. La aceiaşi dată, trei judecători ai Judecătoriei Buiucani au 
eliberat mandate de arest pentru 10 zile… 

… 

4. Condiţiile de detenţie 

(a) Tratamentul medical al dl Istrati pe durata detenţiei 

17. Între 12 noiembrie 2004 şi 23 februarie 2005 dl Istratii a fost deţinut în Izolatorul Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei din mun. Chişinău (CCCEC). 

18. Pînă la 11 februarie 2004 s-a invocat că în această instituţie nu exista un personal medical. La 
18 noiembrie 2004, reclamantul a avut o criză de paraproctită acută, cu o hemoragie rectală. 
Reclamantul a fost transportat la spital, peste trei ore de la declanşarea bolii. La 19 noiembrie, pe 
durata intervenţiei chirurgicale, reclamantul a fost legat cu cătuşe de un calorifer din sala de operaţie, 
fiind mereu escortat de doi ofiţeri ai CCCEC.  

Doar la patru ore după intervenţia chirurgicală, ofiţerii CCCEC care îl supravegheau, au solicitat 
transferarea acestuia în spitalul-penitenciar Pruncul. Reclamantul a fost primit în acest spital-
penitenciar, la doar două ore şi jumătate după plecarea de la spitalul civil, în care acesta a fost operat. 
Raporturile medicale, efectuate pe durata unei luni de la transferarea sa, confirmau, că dl Istrati se 
plîngea de probleme post operatorii. 

19. În răspunsul adresat întrebărilor puse de avocatul reclamantului, medicul M.E. – chirurgul care 
l-a operat pe reclamant, a menţionat faptul că, perioada de recuperare după o asemenea intervenţie 
chirurgicală, durează de regulă o lună şi că la data de 18-19 noiembrie 2004, la cererea ofiţerilor 



CCCEC, reclamantul a fost legat cu cătuşe de un calorifer, după care aceştia au stat în palata 
reclmantului. Potrivit medicului M.E., după intervenţia chirurgicală pacientul nu se putea mişca din 
cauza durerii şi a riscului de hemoragie.  

Guvernul a anexat la observaţiile sale din ianuarie 2006 o notă explicativă, care nu aparţinea 
medicului M.E. Medicul explica că dl Istrati nu a fost încătuşat pe durata intervenţiei chirurgicale, 
fiind legat cu cătuşe de calorifer pînă la efectuarea intervenţiei chirurgicale şi că nici un fel de 
tratament degradant nu a fost aplicat faţă de acesta. Medicul a confirmat faptul că, ţinînd cont de tipul 
de intervenţie chirurgicală la care a fost supus reclamantul, este necesar de o perioadă de o lună de 
recuperare.  

(b) Condiţiile de detenţie ale tuturor reclamanţilor în Izolatorul de arest preventiv din cadrul 
Ministerului Justiţiei 

20. La 23 februarie 2005, toţi trei reclamanţi au fost transferaţi în Izolatorul de arest preventiv al 
Ministerului Justiţie din mun. Chişinău (de asemenea cunoscut sub numele de Penitenciarul nr. 3). 
Potrivit reclamanţilor, aceştia au fost deţinuţi în condiţii inumane şi degradante (a se vedea paragrafele 
61-65 infra).  

Condiţiile, în particular, în acest Izolator de detenţie preventivă au fost estimate cu trei ocazii 
diferite, de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii sau Pedepselor Inumane sau Degradante 
(CPT, a se vedea paragraful 29 infra). Problema supraaglomerării şi insuficienţei fondurilor pentru 
efectuarea reparaţiilor, a produselor din carne, peşte, a produselor lactate şi a accesoriilor de pat a fost 
de asemenea menţionată în ultimile două rapoarte naţionale (a se vedea paragraful 28 infra).  

… 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  
… 
27. La 24 octombrie 2003, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărîrea nr. 415-XV, 

referitoare la Planul de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2004-2008. Planul 
includea un număr de obiective pentru anii 2004-2008, care urmăreau, inter alia, îmbunătăţirea 
condiţiilor de detenţie a deţinuţilor, în special reducerea supraaglomerării celulelor, îmbunătăţirea 
tratamentelor medicale, implicarea în muncă şi reintegrarea deţinuţilor, precum şi instruirea 
personalului de serviciu. Rapoartele regulate trebuie să reflecte implementarea acestui Plan. 

28. La o dată nespecificată, Ministerul Justiţiei a adoptat propriul „Raport de implementare de către 
Ministerul Justiţiei a Capitolului 14 din Planul Naţional de Acţiuni în sfera drepturilor omului pentru 
anii 2004-2008, care a fost aprobat de Parlament prin Decizia nr. 415-XV din 24 octombrie 2003”. La 
25 noiembrie 2005, Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a adoptat un raport asupra 
implimentării Planului Naţional de Acţuni. Ambele rapoarte, menţionate supra, au confirmat 
insuficienta finanţare a sistemului penitenciar şi rezultatul omiterii implimentării totale a acţiunilor în 
centrele de arest preventiv din Republica Moldova, printre care şi Izolatorul nr. 13 din Chişinău. 
Primul dintre aceste rapoarte menţiona, inter alia, că, ”perioada scontată şi acţiunile [din Planul 
Naţional de Acţiuni], nu au suport financiar necesar... acestea vor rămîne numai o bună încercare a 
statului de a respecta drepturile omului care au fost enumerate în hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV 
din 24 octombrie 2003, soarta cărora a constat în neimplementarea sau implementarea parţială a 
acestora.” La 28 decembrie 2005, Parlamentul a adoptat hotărîrea nr. 370-XVI „Referitoare la 
rezultatele verificării de comisia parlamentară specială, cu privire la situaţia persoanelor deţinute în 
arest preventiv în izolatorul nr. 13 al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, cazurile cărora erau 
nesoluţionate în faţa instanţelor naţionale”. Hotărîrea a constatat, inter alia, că „activitatea 
Ministerului Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor de detenţie nu corespunde cerinţelor legislaţiei în 
vigoare.”  

B. Materiale în afară de Convenţie 

1. Constatările CPT 

29. Constatări pertinente ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante (CPT), prevăd după cum urmează (traducere neoficială): 



a. Vizita în Moldova din 11-21 octombrie 1998 (traducere neoficială) 
“76. În lipsa unui tratament inuman deliberat, CPT este nevoit să indice că în Izolatorul nr. 3, majoritatea 

deţinuţilor au fost supuşi unui ansamblu de factori negativi cum ar fi – supraaglomerarea, condiţiile materiale 
groaznice de igienă, inexistenţa, de fapt, a unor programe de activitate – fapte, care cu destulă uşurinţă pot fi 
descrise ca constituind un tratament inuman şi degradant. 

În schimb, în celelalte spaţii de detenţie condiţiile de trai ale majorităţii deţinuţilor lăsau foarte mult de dorit 
În cea mai mare parte a celulelor, deţinuţilor le era rezervat un spaţiu de trai mult inferior normei minimale 
fixate, iar supraaglomerarea de oameni de aici atinsese un grad intolerabil. ... În afară de aceasta, delegaţia a 
observat că în unele celule de 8 m² -9 m² erau plasaţi cîte 4 deţinuţi.. 

În afară de aceasta, accesul luminii naturale era foarte limitat, iluminarea artificială era mediocră, iar aerul 
era alterat şi neaerisit. Deţinuţii care erau încă în faza de urmărire penală, (adică mai mult de 700 de deţinuţi), se 
aflau într-o situaţie şi mai gravă. Lumina zilnică practic nu putea pătrunde în celulele lor, din cauza unor jaluzele 
metalice, care acopereau ferestrele în exterior. Echipamentul era cel mai simplu posibil, reducîndu-se la paturi 
metalice suprapuse, rudimentare şi într-o stare rea, precum şi o masă şi două bănci. Pe lîngă aceasta, în multe 
celule nu ajungeau paturi şi, deţinuţii erau nevoiţi să se înghesuiască doi pe un pat sau să doarmă pe rînd. 
Lengeria de pat era şi ea într-o stare jalnică; cuverturile şi cearşafurile existente nu erau suficiente şi, mulţi 
dintre deţinuţii fără familii care nu au mijloace, dormeau direct pe pat. 

 În celule exista un colţ sanitar, un adevărat focar de infecţii. Deasupra veceului de tip asiatic, se afla un 
robinet care era în acelaşi timp şi, rezervor pentru veceu şi robinet, la care deţinuţii îşi spălau mîinile. Plus la 
aceasta, acest colţ, era despărţit de restul celulei doar de un perete lateral, de mai puţin de un metru înălţime, 
ceea ce nu putea asigura cîtuşi de puţin o intimitate. 

 În general, starea de întreţinere şi de curăţenie în celule era alarmantă. De altfel, multe celule mai erau 
infectate şi cu gîndaci şi alţi paraziţi; în timp ce, deţinuţii s-au plîns şi de prezenţa rozătoarelor.  

 În rezumat, condiţiile de trai şi de igienă ale marii majorităţi a deţinuţilor erau execrabile şi, în particular, 
constituiau un risc serios pentru sănătate.” 

b. Vizita în Moldova din 10-22 iunie 2001 (traducere neoficială) 
“37. CPT recomandă autorităţilor moldovene să vegheze ca dreptul de acces la un avocat să fie exprimat 

deplin şi efectiv în practică chiar de la începutul detenţiei . El de asemenea recomandă, ca persoanele reţinute să 
fie în măsură să primească vizita avocatului în condiţiile, care să garanteze din plin caracterul confidenţial al 
convorbirii. ... 

70. În mai multe instituţii, în special în închisori, situaţia groaznică era cauzată de suprapopulare (astfel 
izolatorul nr. 3 din Chişinău care numără 1892 de deţinuţi, avînd o capacitate în 2001 de 1480 de locuri). ... 

Vizita din 2001 atestă o urgenţă pentru autorităţile moldovene în elaborarea proiectelor de reformă în acest 
domeniu; extinderea închisorii nu constituie o soluţie. După cum s-a menţionat în raportul precedent al CPT, este 
necesară o revedere a legislaţiei şi a practicilor prezente în materia detenţiei provizorii şi pronunţării şi 
executării pedepselor, de altfel ca şi multitudinea sancţiunilor nonprivative de libertate disponibile. Aceasta 
constituie de fapt, condiţia sine qua non pentru a putea oferi, pe viitor, condiţii decente în instituţiile 
penitenciare.... 

 82. ... vizita de inspecţie efectuată în Izolatorul nr. 3 din Chişinău a permis de a constata evoluţii pozitive de 
care CPT este mulţumit. Mai cu seamă este binevenită desfiinţarea jaluzelelor, care astupau ferestrele celulelor 
care ieşeau spre interiorul localului.  

 
    Cu toate acestea, condiţiile execrabile de viaţă şi igienă în interiorul celulelor din blocurile 1, 2 şi 3, 

inclusiv celulele de tranzit, descrise în paragrafele 80 şi 81 ale raportului precedent, nu se schimbaseră (cu 
excepţia accesului la lumina naturală). Chiar dimpotrivă, marea suprapopulare în aceste localuri exacerba şi mai 
mult. Cîteva celule apreciate, ca fiind corect echipate şi amenajate, s-au datorat deţinuţilor care au putut să-şi 
procure necesarul cu ajutorul familiilor lor.” 

c. Vizita în Moldova din 20-30 septembrie 2004 (traducere neoficială) 
“b. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei 
 53. Condiţiile materiale din acest IDP se deosebeau semnificativ de cele din IDP-urile 
Ministerului Afacerilor Interne. Celulele de aproximativ 14m2, puteau găzdui fiecare maximum 4 persoane, 

erau bine iluminate natural, iluminarea artificială era satisfăcătoare, şi erau aerisite suficient. Acestea erau 
dotate cu veceuri parţial separate şi cu un lavoar, avînd paturi cu un aşternut complet (saltele, cearşafuri, perne, 
pături).... 

 
În concluzie, condiţiile materiale din acest IDP demonstrează că în Moldova, este realmente posibilă 

asigurarea unor condiţii materiale adecvate de detenţie. 
 
55. Situaţia în majoritatea instituţiilor penitenciare vizitate, impusă de către conjunctura economică a ţării, a 

rămas dificilă şi s-au regăsit un şir de probleme deja identificate în timpul vizitelor din 1998 şi 2001 ce ţin de 
condiţiile materiale şi regimul de detenţie. 

 



  La aceasta se adaugă problema suprapopulării, care rămîne întotdeauna gravă. De fapt, dacă chiar 
instituţiile vizitate nu funcţionau la maximul capacităţii operaţionale a lor – se evidenţiază că în Izolatorul nr. 3 s-
a produs o reducere esenţială a populaţiei încarcerate, spre deosebire de vizita precedentă a Comitetului, - totuşi, 
ele rămîn în continuare, a fi extrem de aglomerate. Efectiv, capacităţile de plasare se bazează pe o normă de 
spaţiu criticabilă de 2 m ² pentru un deţinut; care, în practică, este şi mai restrînsă.  

77. Vizita de observare efectuată în Izolatorul nr. 3 din mun. Chişinău nu aduce veşti îmbucurătoare. 
Progresele de îmbunătăţire sunt efectiv minime, care se limitează la nişte reparaţii superficiale. Lucrările de 
reparare a sistemului de ventilaţie au putut fi efectuate, mai ales, datorită susţinerii financiare a societăţii civile 
(nemijlocit ONG–urile), iar amenajarea suprafeţelor pentru plimbare se datorează mijloacelor furnizate de către 
deţinuţi şi rudele acestora. 

  Reparaţia, renovarea şi amenajarea celulelor se datorează deţinuţilor şi rudelor lor, care ajută atît cu 
mijloacele băneşti cît şi cu materialele necesare. De asemenea, li se cere să-şi aducă cearşafuri şi plapume, 
fiindcă instituţia penitenciară nu-i asigură decît cu saltele uzate. 

79. ... Într-un cuvînt, condiţiile de viaţă şi de detenţie în interiorul a marii majorităţi din celule din blocurile I 
şi II – ca şi în celulele de tranzit – continuă a fi respingătoare. 

... 
În fine, cu toate că a fost redus numărul de deţinuţi, se observă în continuare un mare număr de lucrări, 

corectări ce urmează a fi îndeplinite, chiar vorbind despre condiţiile nefavorabile de detenţie în celule. 
83. ... peste tot cantitatea şi calitatea alimentaţiei a deţinuţilor constituie sursă preocupantă. Delegaţia a fost 

îngrozită că, din raţie lipseşte carnea şi produsele lactate. Constatările efectuate pe loc de către delegaţie au 
adeverit credibilitatea plîngerilor. Nici în stocuri şi nici pe graficul zilnic de alimentaţie nu s-au întîlnit 
denumirile acestor produse alimentare. Observaţiile delegaţiei au confirmat, de asemenea, că pe alocuri (în 
Izolatorul nr. 3...) mîncarea servită era respingătoare şi necomestibilă (de exemplu prezenţa insectelor şi a 
viermilor). Aceasta nu este deloc surprinzător, reieşind starea generală rea a bucătăriei şi echipamentul său 
modest. 

Între timp, Comitetul susţine că va acţiona cu o exigenţă fundamentală în susţinerea vieţii care trebuie să fie 
asigurată de către stat persoanelor de care poartă răspundere şi că nimic nu-l va elibera de responsabilităţi. ...” 

2. Actele Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 

30. Rezoluţia (73) 5 al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitoare la Standardele 
Minime ale Regulilor de Tratament al Deţinuţilor (adoptat de Comitetul de Miniştri la 19 ianuarie 
1973), care printre altele, prevede următoarele: 

“93. Orice deţinut în detenţie are dreptul, de la plasarea sa în penitenciar, să-şi aleagă un avocat sau să ceară 
desemnarea unui avocat din oficiu, atunci cînd acest lucru este posibil, să primească vizitele avocatului în vederea 
apărării în cadrul procesului, să pregătească şi să îi înmîneze acestuia instrucţiuni confidenţiale, precum şi să 
primească de la avocat instrucţiuni de acest tip. La cerere, deţinutului trebuie să i se acorde orice facilitate în 
acest sens. El trebuie să fie asistat în mod gratuit de un traducător în raporturile sale esenţiale cu administraţia şi 
cu apărarea. Întrevederile între avocat şi deţinut pot fi urmărite pe cale vizuală, dar nu şi audio (direct sau 
indirect) de către un funcţionar al poliţiei sau al instituţiei. ” 

31. Recomandarea (Rec(2006)2) Comitetului de Miniştri statelor-membre privind regulile 
penitenciare europene (adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a 
reuniune de Delegaţilor Miniştrilor), în partea sa pertinentă, prevede următoarele: 

23.1 Orice deţinut are dreptul de a solicita consiliere juridică şi autorităţile penitenciare trebuie, în condiţii 
rezonabile, să-l ajute pe acesta să obţină o astfel de consiliere. ... 

23.4 Consultaţiile şi alte comunicări - inclusiv corespondenţa - privind chestiunile juridice dintre deţinut şi 
avocatul său trebuie să fie confidenţiale. ... 

23.6 Deţinuţii trebuie să aibă acces la documentele referitoare la procedurile judiciare ce-i vizează, sau să fie 
autorizaţi de a le păstra.” 

ÎN DREPT 
32. Reclamanţii s-au plîns de condiţiile sale de detenţie şi de lipsa tratamentului medical contrare 

articolului 3 din Convenţie, care enunţă următoarele: 
 
"Nici o persoană nu poate fi supusă torturii sau tratamentelor inumane sau degradante." 
… 

I. ADMISIBILITATEA CERERII 
… 
37. Guvernul a susţinut că reclamanţii nu au epuizat toate remediile interne, disponibile lor. În 

special, aceştia au dispus, dar nu au făcut uz de prevederile articolului 53 din Constituţie, articolului 



1405 din Codul Civil şi a Legii nr. 1545. Cauza reclamantei Duca (citat în cauza Şarban, §§ 57-59), 
care a primit o compensaţie la nivel naţional în baza Legii 1545, confirma această posibilitatea. 

38. Curtea notează că ea deja a examinat o excepţie preliminară bazată pe acelaşi argument în 
cauza Şarban (precitată, §§ 57-62) şi a constatat că, remediile înaintate de Guvern nu sunt efective în 
cazul citat, care conţine plîngeri similare potrivit articolului 3 şi 5 din Convenţie. Curtea constată că 
Guvernul nu a prezentat oricare alt argument care să convingă Curtea să ia o concluzie contrară acelui 
caz, sau să-l distingă cumva de aceste cereri.  

39. În lumina celor menţionate supra, Curtea conchide că cererile nu pot fi declarate inadmisibile 
pe motivul neepuizării remediilor interne. Prin urmare, obiecţiile Guvernului trebuie să fie respinse. 

40. Curtea consideră că plîngerile reclamanţilor potrivit articolului 3 şi 5 §§ 3 şi 4 din Convenţie 
ridică întrebări de fapt şi de drept suficient de serioase, astfel încît, aprecierea lor să depindă de 
examinarea fondului cauzei şi nu a fost stabilit nici un alt temei pentru a le declara inadmisibile. Prin 
urmare, Curtea declară aceste plîngeri admisibile. Potrivit deciziei sale de a aplica articolul 29 § 3 din 
Convenţie (vezi paragraful 5 supra), Curtea va examina imediat fondul acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
41. Reclamanţii s-au plîns de lipsa unei asistenţe medicale în Izolatorul CCCEC între 12 noiembrie 

2004 şi 11 februarie 2005 şi de condiţiile lor de detenţie din Izolatorul de detenţie preventivă al 
Ministerului Justiţiei după 23 februarie 2005, care prin ele-însăşi, ating forma unui tratament inuman şi 
degradant, contrar articolului 3 din Convenţie.  

A. Susţinerile părţilor 

1. Condiţiile de detenţie şi pretinsa lipsă a tratamentului medical în Izolatorul CCCEC  

a. Reclamanţii 

42. Dl Burcovschi şi dl Luţcan au formulat plîngeri generale despre lipsa unei asistenţe medicale în 
Izolatorul CCCEC. Reclamanţii nu au susţinut că ei au avut nevoie de o asemenea asistenţă sau că 
acestora li s-a refuzat o asemenea asistenţă cînd au solicitat-o. 

Dl Istratii s-a plîns, în special, că în clipa în care a avut nevoie de o asistenţă urgentă şi necesară, în 
timp ce avea hemoragii serioase la 18 noiembrie 2004, el nu a fost dus la un spital decît după trecerea a 
3 ore de la momentul cînd a solicitat ajutor. În plus, reclamantul s-a plîns de prezenţa permanentă a 
colaboratorilor CCCEC în camera sa din spital, de faptul că el a fost ţinut încătuşat pe durata şederii lui 
în spital şi de faptul că acesta a fost transportat la spitalul izolator, la scurt timp după intervenţia 
chirurgicală, în pofida faptului că acesta nu s-a refăcut suficient. 

b. Guvernul 

43. Guvernul a susţinut că tratamentul, la care au fost supus reclamanţii, nu atinge pragul minim de 
severitate potrivit articolului 3 din Convenţie. Orice suferinţă pe care aceştia ar fi putut să o suporte nu 
a depăşit nivelul minim de severitate inerent detenţiei. Condiţiile de detenţie în Izolatorul CCCEC erau 
corespunzătoare. Un medic lucra în Izolator. În caz de urgenţă, deţinuţii preventivi erau transportaţi la 
cel mai apropiat spital (în cauza Şarban, precitată, Guvernul a specificat că Spitalul Clinic municipal 
de Urgenţă din mun. Chişinău era situat la 500 de metri de Izolatorul CCCEC), aşa cum s-a întîmplat 
la 18 noiembrie 2004 în cazul dl Istrati. În lumina jurisprudenţei Curţii, nu a existat vreo obligaţie de a 
transfera deţinuţii în afara locului lor de detenţie, dacă acestora li s-a oferit asistenţa medicală 
corespunzătoare în acel loc.  

44. Faţă de tratamentul dlui Istrati, acordat la 18-19 noiembrie 2004, Guvernul a susţinut că 
maladia acestuia a fost contractată înaintea detenţiei şi că administraţia CCCEC a reacţionat imediat la 
solicitarea acestuia de asistenţă medicală, transferîndu-l pe reclamant la spital. Pornind de la faptul că 
el nu a fost operat în ziua în care a fost internat în spital, ci în ziua următoare, starea lui de sănătate, nu 
a fost foarte gravă. În plus, acesta putea să se deplaseze fără asistenţă, fiind în mod clar conştient.  

45. Guvernul a susţinut, că dl Istratii nu a fost încătuşat pe durata intervenţiei chirurgicale, fapt 
care este confirmat şi de nota prezentată de medicul M.E. (a se vedea paragraful 19 supra). 
Reclamantul a fost dus la spitalul izolator, la 4 ore după intervenţia chirurgicală, beneficiind de 



suficient timp pentru restabilire. Acesta, nu sîngera, nu era inconştient şi era într-o condiţie relativ 
bună pe durata transferului.  

c. Aprecierile Curţii 

46. Curtea reaminteşte că potrivit jurisprudenţei sale, tratamentul incorect trebuie să conţină un 
nivel minim de severitate, ca să intre în sfera de reglementare a articolului 3. Evaluarea acestui nivel 
minim este, prin natura lucrurilor, relativ; ea depinde de toate circumstanţele cauzeo, cum ar fi natura 
şi contextul tratamentului, maniera şi metoda executării acestuia, efectele fizice sau mentale şi, în 
unele cazuri, sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea Kudla c. Poloniei, [MC], 
nr.30210/96, § 91, CEDO 2000-XI, şi Sarban, precitată, §§ 75). Cu toate că scopul unui astfel de 
tratament, este un factor de care trebuie să se ţină cont, în special dacă s-a intenţionat să fie umilită sau 
înjosită victima, absenţa oricărui scop de aşa natură nu conduce inevitabil la constatarea că nu a avut 
loc încălcarea articolului 3 din Convenţie (a se vedea Peers v. Grecia, nr. 28524/95 CEDO 2001-III). 

47. Deşi articolul 3 din Convenţie nu poate fi interpretat ca dispunînd o obligaţie generală de a 
elibera deţinuţii pe motive de sănătate, nu în cele din urmă, acesta impune o obligaţie statului să 
protejeze bunăstarea fizică a persoanelor private de libertate, de exemplu, prin acordarea asistenţei 
medicale necesare (a se vedea Hurtado c. Elveţiei, hotărîrea din 28 ianuarie 1994, seria A nr.280-A, 
opinia Comisiei, pp.15-16, § 79). De asemenea, Curtea a subliniat dreptul tuturor deţinuţilor la condiţii 
de detenţie compatibile cu demnitatea umană, astfel încît să asigure că maniera şi metoda de executare 
a măsurilor impuse, să nu îi supună la tulburări sau greutăţi de o intensitate care să depăşească nivelul 
inevitabil de suferinţă inerentă detenţiei; şi dat fiind cerinţele practice ale detenţiei, printre altele, pe 
lîngă sănătatea deţinuţilor, bunăstarea acestora trebuie de asemenea să fie protejată adecvat (a se vedea 
Kudla, precitată, § 94). 

48. Reclamanţii s-au plîns de lipsa asistenţei medicale pe durata detenţiei lor în Izolatorul CCCEC. 
Curtea reaminteşte că în cauza Şarban, precitată, (§ 81), Guvernul nu a prezentat nici o probă care să 
ateste prezenţa în Izolatorul CCCEC a unui personal medical înainte de 11 februarie 2005. Guvernul 
de asemenea nu prezentat vreo probă în acest sens nici în unul din prezentele speţe.  

49. Doi dintre reclamanţi nu au susţinut că ei au avut nevoie de careva asistenţă medicală în 
general sau în caz de urgenţă (a se vedea paragraful 42 supra). Curtea consideră că lipsa unei asistenţe 
medicale, în circumstanţele în care această asistenţă nu era necesară, nu poate, prin ea-însăşi, să 
constituie încălcarea articolului 3 din Convenţie.  

50. Pe de altă parte, dl Istrati a solicitat asistenţă medicală la 18 noiembrie 2004, cînd a suferit o 
criză de paraproctită cu o hemoragie rectală. El a fost transportat la spital trei ore mai tîrziu (a se vedea 
paragraful 18, supra). 

51. Ideea că dl Istrati a contractat maladia înaintea arestului său, este împărtăşită de ambele părţi. 
Acesta, în consecinţă, era conştient de riscurile care pot apărea odată cu agravarea stării sale de 
sănătate. În acelaşi timp, la 18 noiembrie 2004, cînd a suferit o criză acută, el nu a avut posibilitatea de 
a obţine imediat o asistenţă medicală, pe motiv că în Izolatorul CCCEC nu a existat un personal 
medical (a se vedea paragraful 48 supra). 

52. În pofida garanţiilor date de Guvern, precum că în caz de urgenţă, o asistenţă medicală poate fi 
acordată fără întîrziere prin chemarea unei ambulanţe şi transportarea pacientului către cel mai 
apropiat spital (a se vedea paragraful 43 supra), nici o explicaţie nu a fost oferită faţă de cele trei ore 
de întîrziere, înaintea acordării acestei asistenţe. În timp ce, eventual s-a determinat, că criza nu a fost 
destul de periculoasă, reclamantul a fost lăsat în durere şi într-o stare de anexietate pe durata acelei 
perioade, în care nu se cunoştea exact care era starea acestuia şi cînd lui i se va acorda o asistenţa 
medicală calificată. 

53. În acest sens, Curtea reaminteşte, constatările sale din cauza Şarban, precitată (§ 87 in fine), că 
“pentru a apela o ambulanţă era necesară permisiunea administraţiei izolatorului CCCEC, decizie 
dificil de a fi luată în condiţiile absenţei unei îndrumări medicale profesioniste.” Prezentul caz, 
reafirmă poziţia Curţii faţă de această problemă, pornind de la întîrzierea existentă în momentul 
chemării ambulanţei. 

54. Se pare că reclamantului nu i s-a acordat la timp asistenţa medicală în cadrul Izolatorului 
CCCEC, fiind lăsat într-o stare de anexietate, legată de starea sa de sănătate.  



55. Dl Istrati de asemenea s-a plîns de transferul său în spitalul izolator fără a i se acorda timpul 
necesar pentru a se reface. Reclamantul s-a plîns şi de încătuşarea sa pe durata şederii în spital. Curtea 
notează, că după trecerea a mai puţin de patru ore, după intervenţia chirurgicală, reclamantul a fost 
transportat spre spitalul izolator şi că, transferul acestuia a durat 2 ore şi jumătate (a se vedea 
paragraful 18 supra). Ea de asemenea notează că perioada de recuperare după o asemenea intervenţie 
chirurgicală este de aproximativ o lună şi că, potrivit medicului M.E., medic care l-a operat pe 
reclamant, ultimul, după intervenţia chirurgicală nu se putea deplasa independent din cauza durerii şi a 
riscului de hemoragie (a se vedea paragraful 19 supra). 

56. În asemenea condiţii, în care nu a existat niciun risc de evadare a reclamantului şi în care, 
timpul de recuperare acordat a fost foarte scurt şi, ţinînd cont de faptul că timpul petrecut pe durata 
transferului a fost relativ lung, Curtea nu este convinsă de faptul că, o preocupare legată de o eventuală 
evadare a reclamantului poate să valoreze mai mult faţă de o necesitate clară de recuperare a acestuia.  

57. Curtea notează că Guvernul nu a înaintat nici o explicaţie cu privire la necesitatea de încătuşare 
a reclamantului, cu excepţia accentuării faptului că acesta nu a fost legat cu cătuşe pe durata 
intervenţiei chirurgicale. Într-adevăr, starea de sănătate a reclamantului (dinaintea intervenţiei 
chirurgicale şi după) efectiv au exclus orice risc de evadare sau de manifestare a violenţei, aşa cum a 
fost menţionat în paragraful 54 supra, neînregistrînd în acest sens nici o pretenţie precum că acesta ar 
fi fost violent. În asemenea circumstanţe şi în lumina faptului că doi colaboratori CCCEC l-au 
supravegheat pe reclamant în camera lui din spital, legarea cu cătuşe de calorifer nu a fost 
proporţională necesităţilor de securitate, umilindu-l nejustificat pe acesta, indiferent dacă aceasta s-a 
făcut intenţionat sau nu (cf. Mouisel v. Franţa, nr. 67263/01, § 47, CEDO 2002-IX; Henaf v. Franţa, 
nr. 65436/01, § 52, CEDO 2003-XI). 

58. În viziunea Curţii, omisiunea de a asigura, imediat, reclamantului asistenţa medicală într-o 
situaţie urgentă, precum şi transferarea lui în alt spital, înainte ca acesta să se fi refăcut suficient, 
cumulată cu umilirea sa prin încătuşare, în timp ce el se afla în spital, constituie un tratament inuman şi 
degradant în sensul articolului 3 din Convenţie (a se vedea Kudła, precitată, § 94; Farbtuhs v. Latvia, 
precitată, § 51; Nevmerzhitsky v. Ukraina, nr. 54825/00, § 106, 5 aprilie 2005). 

59. Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie în privinţa dlui Istratii. Şi nu a 
existat o încălcare a aceluiaşi articol în privinţa dlui Burcovschi şi dlui Luţcan cu referire la lipsa de 
asistenţă medicală în Izolatorul CCCEC. 

2. Condiţiile de detenţie a reclamanţilor în Izolatorul de detenţie preventivă a Ministerului Justiţiei 

a. Reclamanţii 

60. Reclamanţii s-au plîns de faptul că condiţiile de detenţie în Izolatorul de detenţie preventivă a 
Ministerului Justiţiei au fost inumane şi degradante (a se vedea paragraful 20 supra). 

61. În special, reclamanţii s-au plîns de supraaglomerare, celulele acestora măsurau 10 m2 şi în ele 
erau deţinuţi între 4 şi 6 deţinuţi (în acest fel, spaţiul personal disponibil a variat între 1,6 şi 2,5 m2). 
Periodic, 7 deţinuţi au fost plasaţi în celula dlui Istrati, care dormeau la podea. Potrivit configuraţiei 
celulei care a fost schiţată de reprezentantul reclamanţilor, majoritatea suprafeţei din celulă era ocupată 
de trei paturi în două niveluri, un veceu şi o masă, lăsînd un spaţiu foarte mic în centrul celulei. 

62. În absenţa scaunelor, toţi deţinuţii, mîncau în picioare. În celula dlui Luţcan, masa era 
amplasată imediat după veceu. Veceul, nu avea un rezervor. Furtunul era folosit pentru ştergerea şi 
curăţarea veceului, spălarea mîinilor şi prepararea mîncării. Pe durat nopţii, nu a existat nici o 
alimentare cu apă, fapt care, condiţiona ca deţinuţii să se abţină de la folosirea veceului, pentru a limita 
eliminarea mirosurilor neplăcute în cameră. 

63. Geamul din celulă era acoperit cu trei straturi de plasă din fier de diferite dimensiuni, efectul 
combinat al cărora era de a bloca pătrunderea per ansamblu a luminei solare. Ventilarea niciodată nu 
era conectată. Pe durata iernii, temperatura în celulă era foarte rece (12ºC). Electricitatea era conectată 
numai pe durata a cîtorva ore pe zi, fapt care făcea imposibil prepararea mîncării. Deţinuţilor li se 
permitea să facă baie numai o dată la două săptămîni. 

64. Asistenţa medicală a fost mediocră, pornind de la insuficienta finanţare a serviciilor medicale 
în penitenciare (care se limitau la 64 000 EURO per an pentru toate penitenciarele). Lengeriile de pat 



erau disponibile numai pentru 25% din deţinuţi, multe dintre ele fiind suprautilizate. Nici o haină şi 
nici o încălţăminte nu era acordată deţinuţilor din partea administraţiei penitenciarului.  

65. Produsele servite erau de o calitate foarte prostă; bugetul rezervat pentru alimentarea deţinuţilor 
era de 0.28 EURO pe o zi, pentru o persoană, adică 30% din minimum estimat de autorităţi. Carnea, 
produsele din peşte şi cele lactate erau acordate numai persoanelor vulnerabile, restul deţinuţilor 
recepţionînd acestea “în limita disponibilităţii fondurilor”, aşa cum a fost confirmat de raportul 
Ministerului Justiţiei. 

66. Reclamanţii s-au bazat pe constatările Curţii, prin care s-a decis încălcarea articolului 3 din 
Convenţie în cauza Ostrovar v. Moldova (nr. 35207/03, din 13 septembrie 2005), care s-a referit la 
condiţiile de detenţie din acelaşi Izolator ca şi în prezentul caz. Reclamanţii adiţional s-au bazat pe 
constatările CPT, din cadrul vizitelor sale în această instituţie din 1998, 2001 şi 2004, precum şi pe 
constatări din diferite rapoarte naţionale (a se vedea paragraful 28 supra). 

b. Guvernul 

67. Guvernul a susţinut că condiţiile de detenţie în Izolatorul de detenţie preventivă erau 
acceptabile: acolo exista acces la lumina de zi, era suficientă ventilare, robinet de apă şi veceu (care 
era separate de un perete lateral) în fiecare celulă, precum şi încălzire. Deţinuţilor li s-au permis să 
folosescă propriile televizoare şi radiouri, de asemenea aceştia aveau acces la activităţi sportive şi la o 
oră, per zi, de plimbări. Aceştia erau alimentaţi cu mîncare conform propriilor necesităţi, în 
conformitate cu nivelul stabilit de Guvern, printre care se includea carnea şi produsele din peşte “în 
dependenţă de disponibilitate”. Deţinuţii de asemenea puteau procura produse alimentare şi produse 
personale de igienă (limitate la 12 EURO per lună), putînd să recepţioneze şi colete o dată pe lună. În 
plus, nu a existat nici o intenţie din partea autorităţilor Centrelor de detenţie preventivă de a supune 
deţinuţii la condiţii inumane şi degradante, fiind întreprinse toate măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor 
de detenţie. Un număr de decizii şi planuri de acţiuni au fost adoptate în acest sens (a se vedea 
paragraful 27 supra). 

c. Aprecierile Curţii 

68. Curtea notează, că condiţiile de detenţie în Izolatorul de detenţie preventivă a Ministerului 
Justiţiei au fost revăzute de CPT în 1998, 2001 şi 2004 şi, de fiecare dată au fost depistate serioase 
deficienţe, în pofida unor reparaţii recente, multe dintre care erau efectuate de însuşi deţinuţii sau de 
careva organizaţii caritabile (a se vedea paragraful 29 supra). Aceste constatări, au fost coraborate cu 
numeroase rapoarte care au fost pregătite de autorităţile naţionale (a se vedea paragraful 28 supra). 

69. În timp ce Curtea nu exclude posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie între vizita 
efectuată de CPT, în septembrie 2004 şi detenţia reclamanţilor din februarie-aprilie 2005, Guvernul nu 
a prezentat vreo probă care să ateste aceste îmbunătăţiri.  

70. Curtea notează, că unele din alegaţiile reclamanţilor (dacă era oare ventilaţia conectată, dacă 
electricitatea şi apa erau periodic deconectate, dacă era temperatura în celulă joasă) nu pot fi verificate 
din cauza că acestea au fost respinse de Guvern şi nu există nici o altă confirmare, realmente din partea 
statului a acestor chestiuni. Totuşi, alte plîngeri coincid cu constatările CPT, pe care Curtea le va lua 
drept punct de pornire, folosindu-le pînă la proba contrară, furnizată de Guvernt. În special, Curtea 
notează că ultimul raport CPT confirmă “aspectul foarte ridicat, chiar nesuportabil” al ratei de 
populare, în jur de 2 m2 per deţinut (a se vedea paragraful 29 supra). Acest fapt coincide cu alegaţiile 
reclamanţilor, precum că ei au avut între 1,6 m2 şi 2,5 m2 din spaţiu în celule. În plus, alegaţiile 
reclamanţilor precum că produsele alimentare erau de o proastă calitate şi insuficiente după cantitate, 
coincid cu constatările făcute de CPT care menţiona că “produsele alimentare servite erau 
dezgustătoare şi practic necomestibile” conţinînd rozatori şi insecte. Reclamanţii şi-au susţinut 
alegaţiile sale în baza rapoartelor autorităţilor naţionale (a se vedea paragraful 28 supra), care au 
confirmat, inter alia, atît supraaglmerarea în Izolator cît şi insuficienta finanţare, fapt care însemna, că 
numai o cantitate limitată de produse alimentare erau disponibile. Rapoartele autorităţilor naţionale 
referitoare la aspectele menţionate mai sus, de asemenea au confirmat posibilitatea limitată a lenjeriei 
de pat, multe dintre care au devenit nepotrivite din cauza suprautilizării. Guvernul nu a comentat 
alegaţia reclamanţilor, care se referea la existenţa a trei straturi de plasă de fier, care erau amplasate pe 
geamurile din celulă, împiedicînd astfel, accesul acestora la lumina de zi. Guvernul s-a limitat la 



faptul, că a existat acces la lumina de zi. Acesta nu a formulat nici un comentariu referitor la vreun 
număr de deţinuţi din celule. Curtea notează că reclamanţii au petrecut 23 de ore per zi, pe durata a 
mai mult de 2 luni, în condiţiile descrise mai sus (a se vedea paragraful 67 supra). 

71. Curtea consideră că condiţiile acestora de detenţie în Izolatorul nr. 3, în special 
supraaglomerarea, calitatea şi cantitatea insuficientă a mîncării servite, lipsa adecvată a lenjeriei de pat 
şi accesul limitat la lumina zilei, precum şi insuficienţa condiţiilor sanitare din celule, constituie un 
tratament inuman şi degradant potrivit articolului 3 din Convenţie. 

72. În consecinţă, a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie, în privinţa tuturor celor trei 
reclamanţi.   

... 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  

A. Prejudiciul  
103. Reclamanţii în vederea compensării prejudiciului moral cauzat lor au solicitat următoarele 

sume: 11,000 EURO reclamantului Istratii şi cîte 8 000 EURO pentru reclamanţii Burcovschii şi 
Luţcan. Ei au invocat cazuri din jurisprudenţa Curţii, prin care, se justifica acordarea unor sume 
comparative, dispuse de Curte pentru încălcarea articolului 3 şi 5 din Convenţie.  

104. Guvernul s-a opus sumei care a fost solicitată de reclamanţi, susţinînd că aceasta este excesivă 
în lumina jurisprudenţei Curţii. Guvernul a susţinut că jurisprudenţa citată de reclamanţi, raportată 
altor circumstanţe, nu are nimic în comun cu circumstanţele speţei, în special pornind de la termenii 
generali, natura şi seriozitatea încălcărilor alegate, precum şi impactul produs asupra reclamanţilor şi a 
atitudinii autorităţilor statale.  

105. Curtea consideră că reclamanţilor li s-au cauzat careva suferinţe şi nelinişti, atunci cînd 
instanţele naţionale au ordonat deţinerea acestora în lipsa unor raţionamente relevante şi suficiente, 
dispunînd privarea lor de libertate, între 23 februarie şi 29 aprilie 2005, în condiţii care erau inumane şi 
degradante. În plus, dl Luţcan a fost în special afectat ca urmare a imposibilităţii de a-şi vedea soţia şi 
copilul recent născut, astfel precum şi dl Istratii a suferit durere şi nelinişte, cauzată de omisiunea 
autorităţilor de a acorda acestuia, în situaţii excepţionale, asistenţă medicală necesară. La scurt timp 
după operarea sa, prin transferarea sa înapoi în detenţie, în timp ce se afla în spital, reclamantul a fost 
umilit, sănătatea sa fiind pusă în pericol.  

106. În lumina celor menţionate supra şi statuînd pe baze echitabile, Curtea acordă, cu titlul de 
prejudiciu moral 4 000 EURO dlui Burcovschii, 5 000 EURO dlui Luţcan şi 6 000 EURO dlui Istratii.  

B. Costuri şi cheltuieli  
107. Reclamanţii au solicitat 8 140 EURO cu titlul de costuri şi cheltuieli. Ei au anexat o listă a 

orelor petrecute asupra pregătirii acestui caz (cca 77 de ore) şi taxa per oră pentru fiecare tip de 
activitate. Aceştia s-au referit la faptul că reprezentantul lor dispune de o experinţă largă în materia 
drepturilor omului. Reclamanţii, în cererea lor, au inclus şi cheltuielile poştale legate de poşta rapidă, 
precum şi suma achitată pentru impozit. 

108. Guvernul a considerat aceste sume ca fiind nejustificate. Acesta a pus la îndoială faptul 
cercetării timp de 15 ore a jurisprudenţei Curţii şi numărul de ore care a fost petrecut pentru pregătirea 
observaţiilor reclamanţilor. Guvernul a pus la îndoială natura şi întinderea impozitului inclus, pornind 
de la faptul că acesta nu este în cunoştinţă de cauză la care impozit s-a făcut trimitere.  

109. Guvernul a atras atenţia asupra asemănărilor care există între aceste trei cazuri şi între acestea 
şi cauza Şarban, în care reclamantul a fost reprezentat de acelaşi reprezentant. Acest reprezentant, 
trebuia în consecinţă, să petreacă mai puţin timp pentru pregătirea cauzelor. Guvernul a solicitat Curţii, 
să respingă cererea reclamanţilor de rambursare a costurilor şi cheltuielilor, aşa cum s-a mai procedat 
în careva cazuri recente. 

110. Curtea reaminteşte că rambursarea costurilor şi cheltuielilor în sensul articolului 41, trebuie să 
depindă de faptul dacă acestea sunt stabilite ca fiind actuale, necesar impuse şi să fie rezonabile ca 
cuantum (Croitoru v. Moldova, nr. 18882/02, § 35, 20 Julie 2004). 



111. În prezentul caz, ţinînd cont de lista detaliată prezentată de reclamanţi, de numărul 
reclamanţilor şi de numărul şi complexitatea problemelor semnalate, Curtea acordă cumulativ, cu titlul 
de costuri şi cheltuieli pentru toţi reclamanţii, per total 4 000 EURO. 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Declară cererile admisbile; 
2. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte tratament 

medical insuficient şi umilirea dlui Istratii, precum şi neîncălcarea în acestă privinţă a drepturilor 
celorlalţi doi reclamanţi;  

3. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte condiţiile de 
detenţie în raport cu fiecare reclamant, din Izolatorul nr. 3; 

… 
 6. Hotărăşte 
(a) că statul reclamat trebuie să achite, în decurs de trei luni de la data la care hotărîrea va deveni 

definitivă în conformitate cu prevederile articolului 44 § 2 din Convenţie, 4 000 EURO (patru mii 
EURO) dlui Burcovschii, 5 000 EURO (cinci mii EURO) dlui Luţcan şi 6 000 (şase mii EURO) dlui 
Istratii cu titlu de prejudiciu moral şi 4 000 EURO (patru mii EURO) cu titlu de costuri şi cheltuieli de 
judecată, sume de bani care urmează a fi achitate în valuta naţională a statului reclamat la rata de 
schimb aplicabilă la data efectuării plăţii, plus orice taxă care ar putea fi încasată; 

… 



Levinţa v. Moldova 
Cererea nr. 17332/03, 16 Decembrie 2008 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 17332/03) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către doi cetăţeni ai Republicii Moldova, dl Vitalie 
Levinţa şi dl Pavel Levinţa („reclamanţii”), la 12 aprilie 2003. 

… 
3. Reclamanţii au pretins, în special, că ei au fost maltrataţi pentru a fi forţaţi să-şi recunoască 

vinovăţia şi că, ulterior, nu le-a fost acordată asistenţă medicală suficientă; că plîngerile lor cu privire 
la maltratare nu au fost investigate în mod corespunzător; că ei au fost condamnaţi, în mod arbitrar, în 
baza declaraţiilor lor auto-incriminatorii, date ca urmare a maltratării; că drepturile apărării nu au fost 
respectate; şi că ei nu au avut la dispoziţia lor recursuri efective în ceea ce priveşte plîngerile lor cu 
privire la maltratare.  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Dl Vitalie Levinţa („primul reclamant”) s-a născut în anul 1971, iar dl Pavel Levinţa („al doilea 

reclamant”) s-a născut în anul 1974. Ei locuiesc în Cahul.  
6. Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Reţinerea şi pretinsa maltratare a reclamanţilor  
7. La 30 octombrie 2000, reclamanţii, care sunt fraţi, au fost reţinuţi în Rusia de către poliţia locală, 

ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor Republicii Moldova. Ei erau bănuiţi de apartenenţa la o 
organizaţie criminală şi de omorul sau de tentativa de omor al mai multor persoane în Republica 
Moldova (a se vedea, pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte celelalte persoane acuzate de 
apartenenţa la acelaşi grup criminal, Popovici v. Moldova, nr. 289/04 şi 41194/04, 27 noiembrie 
2007). Toate celelalte cinci persoane judecate împreună cu reclamanţii au făcut declaraţii auto-
incriminatorii în timpul urmăririi penale şi şi-au recunoscut pe deplin vinovăţia lor în comiterea 
crimelor de care au fost acuzate. Toţi (cu o singură excepţie, un fost poliţist) şi-au retras acele 
declaraţii la o etapă ulterioară a procesului, pretinzînd că ei au fost torturaţi pentru a da acele declaraţii. 

8. La 31 octombrie 2000, reclamanţii au fost examinaţi de către un medic, care a constatat că ei 
aveau vînătăi în jurul ochilor, primul reclamant avea o vînătaie pe genunchi, al doilea reclamant avea o 
pată roşie pe piept şi ambii reclamanţi aveau urme lăsate de cătuşe la încheieturile lor. Reclamanţii au 
declarat că aceste răni le-au fost cauzate în perioada reţinerii.  

9. La 3 noiembrie 2000, ei au fost predaţi poliţiei moldoveneşti şi au fost aduşi cu aeronava în 
Republica Moldova, unde au fost deţinuţi în Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău 
începînd cu aproximativ ora 15:00. Potrivit unui document semnat de către autorităţile ruse şi cele 
moldoveneşti, atît reclamanţii, cît şi autorităţile moldoveneşti nu au înaintat plîngeri şi nu au invocat 
vreo chestiune.  

10. Potrivit reclamanţilor, ei au fost maltrataţi pe parcursul după-amiezii zilei de 3 noiembrie 2000 
şi în noaptea de 3 spre 4 noiembrie de către dl V. Ivarlac, anchetatorul penal din cadrul Direcţiei 
Procuraturii Generale responsabilă pentru investigarea cauzelor excepţionale şi de către poliţiştii G. 
Stavila, V. Gusev, V. Ciobănaş şi V. Railean de la Comisariatul General de Poliţie al municipiului 
Chişinău. Poliţiştii le-au pus măşti antigaz şi i-au ţinut suspendaţi timp de cîteva ore de o bară de metal 
cu mîinile legate la spate (o metodă cunoscută ca „rîndunica” (ласточка), care este într-o oarecare 
măsură similară cu „spînzurătoarea palestiniană”). În timp ce se aflau în acea poziţie, reclamanţii erau 
loviţi pe corpurile lor şi la tîlpile picioarelor lor cu bastoane din cauciuc, iar în jurul gîtului le-au fost 
atîrnate greutăţi. Din cînd în cînd, scurgerea de aer prin masca de gaz le era oprită pînă cînd leşinau.  



11. La 4 noiembrie 2000, la aproximativ ora 15:30, a fost chemată o ambulanţă pentru acordarea 
ajutorului medical de urgenţă primului reclamant. Medicii au găsit vînătăi pe faţa şi pe capul lui şi l-au 
diagnosticat ca suferind de contuzia ţesuturilor moi de pe faţă, de o traumă cerebrală şi de o posibilă 
encefalopatie post-traumatică (de gradul doi). De asemenea, ei au notat că, „deoarece el este foarte 
periculos, poliţia nu a autorizat internarea [reclamantului] în spital”. 

12. Reclamanţii au cerut să se întîlnească cu un avocat. La 4 noiembrie 2000, aproximativ la ora 
15:30, reclamanţilor li s-a permis o întrevedere de scurtă durată cu avocaţii lor, în prezenţa 
anchetatorului şi a poliţiştilor, prezenţa cărora a exclus, în mod efectiv, posibilitatea acordării 
consultanţei juridice corespunzătoare. Observînd semne ale maltratării şi vorbind cu clienţii lor în 
prezenţa anchetatorului, avocaţii au cerut examinarea medicală a clienţilor lor. 

13. Examinările medicale ale ambilor reclamanţi s-au făcut în aceeaşi zi, la cererea avocaţilor lor, 
în prezenţa anchetatorilor. Expertul medical a constatat că primul reclamant avea vînătăi la ochi şi la 
gît, iritaţii circulare la încheieturi, trei vînătăi ovale pe o mînă şi leziuni pe tălpile ambelor picioare. C 
răspuns la o întrebare concretă, expertul a declarat că leziunile au fost cauzate cu patru pînă la şase zile 
mai devreme şi au putut fi cauzate la 31 octombrie 2000. După ce a semnat şi a ştampilat raportul, 
expertul a adăugat o notă, potrivit căreia leziunile primului reclamant erau considerate „vătămări 
corporale uşoare”. În cazul celui de-al doilea reclamant, expertul a găsit vînătăi pe faţă, piept, coaste, 
tălpile picioarelor, iritaţii circulare la încheieturi şi două vînătăi ovale acoperite cu coajă pe mînă. 
Expertul a mai notat că leziunile au putut fi cauzate la 31 octombrie 2000 şi erau considerate vătămări 
uşoare.  

14. Potrivit reclamanţilor, mai multe leziuni constatate de către expert nu au fost menţionate în 
raportul medical întocmit în Rusia la 31 octombrie 2000, înainte de transferul reclamanţilor în 
Moldova.  

2. Pretinsele încălcări ale drepturilor apărării 
15. În timpul interogării lor la 4 noiembrie 2000, ambii reclamanţi au negat implicarea în vreo 

infracţiune. Deşi avocaţii lor au obţinut permisiunea de a avea întrevederi cu clienţii lor începînd cu 4 
noiembrie 2000 de la V. Maiduc, vicecomisar al Comisariatului General de Poliţie al municipiului 
Chişinău, autorizaţia nu a fost semnată pînă la 8 noiembrie 2000, iar autorităţile au refuzat să le 
permită reclamanţilor să se întîlnească cu avocaţii lor înainte de acea dată. Dl Maiduc era deseori 
indisponibil, însă, după cum se pretindea, era singura persoană care putea să autorizeze o întîlnire 
dintre avocaţi şi reclamanţi. Drept urmare, avocaţii nu au putut avea întrevederi cu clienţii lor timp de 
patru zile pentru a le acorda consultanţă juridică corespunzătoare (a se vedea paragraful 12 de mai 
sus).  

16. La 6 noiembrie 2000, o instanţă de judecată a dispus arestarea preventivă a reclamanţilor pe un 
termen de 30 de zile. În timpul acelei şedinţe de judecată, ambii reclamanţi au negat că au comis vreo 
infracţiune. În aceeaşi zi, adjunctul Procurorului General a respins recuzarea anchetatorului făcută de 
către avocatul primului reclamant, constatînd că anchetatorul i-a acordat avocatului permisiunea 
corespunzătoare de a se întîlni cu clientul său şi a permis ca reclamantul să fie examinat de către 
echipa medicală de urgenţă şi că nu a fost cerut şi nici nu a fost necesar un translator. 

17. Reclamanţii au susţinut că, deoarece nu au mai putut rezista maltratării, ei au semnat la 7 şi 8 
noiembrie 2000 declaraţii prin care îşi recunoşteau vinovăţia. Abia atunci lo li s-a permis din nou să 
aibă întrevederi cu avocaţii lor la 8 noiembrie 2000.  

18. Potrivit primului reclamant, în timpul întrevederii din 8 noiembrie 2000, el nu a putut vorbi 
confidenţial cu avocatul său, însă a fost imediat interogat în prezenţa acestuia şi în prezenţa atît a 
anchetatorului, cît şi a unui poliţist de la Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău. 
Poliţistul care a fost prezent în cameră nu a fost menţionat iniţial în procesul verbal de interogare. 
Guvernul a contestat aceste circumstanţe, susţinînd faptul că confidenţialitatea întrevederilor a fost 
respectată. Procesul-verbal al interogării primului reclamant la 8 noiembrie 2000 a inclus o declaraţie a 
avocatului potrivit căreia cererea reclamantului de a avea o discuţie confidenţială cu avocatul său 
înainte de interogare a fost refuzată şi că un „colaborator operativ”, care nu era anchetator, a fost 
prezent. Prezenţa acestuia, în opinia avocatului, a avut scopul de a supune reclamantul unei presiuni 
psihologice. 



19. La 13 noiembrie 2000, invocînd articolele 3, 5 şi 6 ale Convenţiei, avocatul primului reclamant 
s-a plîns Procuraturii Generale susţinînd că clientul său a fost maltratat pentru a obţine de la el 
recunoaşterea vinovăţiei sale şi că drepturile apărării erau încălcate grav prin refuzul de a i se permite 
să se întîlnească cu clientul său. El a pretins că anchetatorul V. Ivarlac i-ar fi spus că el va putea să se 
întîlnească cu clientul său doar după prima interogare. Avocatul a mai adăugat că, în timpul interogării 
din 8 noiembrie 2000, clientul său i-a şoptit şi i-a indicat, folosind semne, că el a fost din nou maltratat 
şi a privit în direcţia unui poliţist (dl Lungu), care era prezent în timpul interogării. El a contestat 
participarea în procesul interogării a poliţistului, deoarece aceasta era doar prerogativa anchetatorului.  

20. Avocatul a sugerat că poliţistul era acolo pentru a-l maltrata pe clientul său şi pentru a exercita 
presiune psihologică asupra acestuia. După ce a notat prezenţa poliţistului în procesul-verbal de 
interogare, anchetatorul a scris o notă în care a susţinut că poliţistul a fost inclus în grupul de anchetă şi 
că, prin urmare, putea să-l interogheze pe reclamant. Avocatul a susţinut că, la începutul investigaţiei, 
lui nu i s-a dat o listă a tuturor persoanelor incluse în grupul de anchetă, după cum era prevăzut în 
articolul 110 al Codului de procedură penală (a se vedea paragraful 58 de mai jos).  

21. Avocatul a mai pretins că el a fost personal ameninţat (în sensul că împotriva lui va fi fabricat 
un dosar penal şi că el va fi arestat) ca urmare a recuzării de către el a anchetatorului şi a comentariilor 
lui cu privire la diferite iregularităţi de procedură. Anchetatorul Ivarlac şi poliţistul Lungu au strigat la 
el şi l-au ameninţat în prezenţa clientului său. Văzînd cum este tratat avocatul său, primului reclamant 
îi era şi mai mult teamă şi i-a cerut avocatului să nu se mai certe, deoarece, în consecinţă, el va fi din 
nou maltratat.  

22. Anchetatorul a declarat că primul reclamant a semnat recunoaşterea vinovăţiei la 7 noiembrie 
2000, însă a refuzat să o arate avocatului său. Cererea clientului său de a vorbi confidenţial cu avocatul 
său a fost imediat respinsă. 

23. O plîngere similară în numele celui de-al doilea reclamant a fost adresată la 16 noiembrie 2000 
Procuraturii municipiului Chişinău. La 30 noiembrie 2000, procurorul V. Pitel a cerut comisarului 
Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău să permită accesul avocaţilor la reclamanţi. 
La 15 decembrie 2000, el l-a informat pe unul din avocaţi că „anumite plîngeri” au fost constatate ca 
fiind parţial întemeiate şi constituiau temeiuri pentru adresarea către Comisariatul General de Poliţie al 
municipiului Chişinău, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei.  

24. La 11 decembrie 2000, şeful Direcţiei investigaţii a Procuraturii Generale, dl Ş. Ştogrea, a 
răspuns la scrisoarea avocatului primului reclamant din 13 noiembrie 2000, că nu a fost stabilită vreo 
încălcare a procedurii şi că primul reclamant nu a adresat personal vreo plîngere. El nu a anexat o 
copie a deciziei, după cum era cerut de articolul 93 al Codului de Procedură Penală (a se vedea 
paragraful 58 de mai jos).  

25. La 12 decembrie 2000, avocatul primului reclamant s-a plîns Procuraturii municipiului 
Chişinău, susţinînd că începînd cu 4 noiembrie 2000 clientul său era deţinut în celulele din 
Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău, şi nu într-un izolator de anchetă al 
Ministerului Justiţiei, după cum era prevăzut de articolul 380 al CPP (a se vedea paragraful 58 de mai 
jos). În scrisorile ulterioare din 15 şi 20 decembrie 2000, avocaţii reclamanţilor au cerut transferul 
clienţilor lor în izolatorul de anchetă al Ministerului Justiţiei din Chişinău (cunoscut de asemenea ca 
„închisoarea nr. 3”). Ei au făcut referire la lipsa facilităţilor necesare pentru întrevederi cu clienţii lor 
în celulele din Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău şi la starea medicală a 
reclamanţilor, care nu puteau fi trataţi în acel loc de detenţie. Ei au declarat că, potrivit regulilor, 
detenţia unei persoane în celulele din Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău nu 
putea dura mai mult de 10 zile. La 15 martie 2001, avocaţii au fost informaţi că clienţii lor vor fi în 
scurt timp transferaţi în închisoarea nr. 3.  

26. La 14 noiembrie 2000, judecătorul V. Potlog de la Tribunalul municipiului Chişinău l-a 
informat pe comisarul Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău că în timpul 
examinării recursului primului reclamant împotriva încheierii judecătoreşti din 20 aprilie 2000 cu 
privire la aplicarea arestării preventive, instanţa a constatat că dreptul primului reclamant de a se întîlni 
cu avocatul său a fost încălcat de către colaboratorii Comisariatului General de Poliţie al municipiului 
Chişinău. El a cerut comisarului să ia măsuri pentru a preveni un comportament similar în viitor.  



3. Pretinsa maltratare ulterioară  
27. La 20 decembrie 2000, cel de-al doilea reclamant i-a cerut Procurorului General ca mîna sa să 

fie examinată de către un medic, deoarece, după cum pretindea el, acesta nu putea nici măcar să o 
mişte ca urmare a maltratării de către poliţie la 4 noiembrie 2000. El nu a primit niciodată un răspuns. 
La 22 martie 2001, avocatul său i-a cerut Procurorului General să răspundă la cererea clientului său din 
20 decembrie 2000. Printr-o scrisoare din 4 aprilie 2001, el a fost informat că clientului său i-a fost 
trimis un răspuns la 29 decembrie 2000 în care acestuia i s-a explicat că orice plîngeri trebuiau 
adresate direct instanţei de judecată unde a fost trimisă cauza spre judecare. Suplimentar, a avut loc o 
examinare medicală a celui de-al doilea reclamant. Ca răspuns, avocatul a cerut confirmarea de la 
instanţa unde a fost transmisă plîngerea clientului său şi numărul de ieşire al scrisorii care i-a fost 
adresată acestuia, deoarece acesta nu a primit vreo scrisoare datată din 29 decembrie 2000. 
Suplimentar, ca urmare a plîngerii din 20 decembrie 2000, nu a fost efectuată vreo examinare medicală 
a clientului său. Avocatul a considerat inadecvat un răspuns ulterior al Procurorului General datat din 
12 mai 2001 şi a cerut răspunsuri detaliate la întrebările sale. Nu este clar dacă el a primit un răspuns. 

28. În timpul examinării cauzei de către Curtea de Apel în anul 2001, reclamanţii s-au plîns, de 
asemenea, de faptul că au fost maltrataţi. Instanţa de judecată a trimis plîngerea lor Procuraturii 
Generale. Se pare că în baza acelei plîngeri nu a fost întreprinsă vreo acţiune.  

29. În luna ianuarie 2003, reclamanţii au informat administraţia închisorii nr. 29/13 din Chişinău 
despre teama lor de represalii din partea unui grup de deţinuţi din acea închisoare. Reclamanţii au cerut 
să fie transferaţi în închisoarea 29/4. Ei au fost transferaţi în acea închisoare la 12 ianuarie 2003 şi nu 
au informat administraţia despre vreo ameninţare primită şi nici nu au alertat într-un alt mod 
autorităţile despre vreun pericol pentru vieţile sau sănătatea lor în acea închisoare. La 19 aprilie 2003, 
reclamanţii au fost bătuţi cu brutalitate de către alţi deţinuţi din brigada lor. Ei au pretins că, din motive 
dubioase, personalul care asigura securitatea a lipsit de la posturi şi, astfel, nu a intervenit şi că porţile 
din metal care separau blocul lor de alte blocuri au fost lăsate descuiate cu încălcarea regulilor. Potrivit 
cîtorva rapoarte prezentate de către Guvern, în timpul lor liber deţinuţii puteau fie să rămînă în celulele 
lor, fie să viziteze zonele comune din încăperile brigăzii lor. Prin urmare, între deţinuţii din acelaşi 
grup nu existau porţi din metal sau alte bariere şi că nu putea avea loc „intrarea forţată” în celula 
reclamanţilor. Reclamanţii au declarat că ei înşişi şi-au cauzat leziunile în timp ce practicau artele 
marţiale şi au refuzat să facă vreo declaraţie în scris.  

30. Ambii reclamanţi au fost duşi la spital, iar ulterior au fost transferaţi în închisoarea nr. 29/15. 
Potrivit Guvernului, administraţia închisorii le-a oferit reclamanţilor opţiunea de a cere să fie deţinuţi 
în încăperi separate de ceilalţi deţinuţi, pentru a-i proteja de posibile atacuri viitoare, însă ei au refuzat. 
Ei au fost plasaţi într-o celulă de securitate sporită, însă erau liberi să viziteze zonele comune. După 
cum se pretinde, la 6 septembrie 2003, ei s-au dus la o întîlnire organizată de un alt deţinut într-o zonă 
comună. Întîlnirea s-a sfîrşit cu o bătaie, în urma căreia reclamanţii au fost din nou bătuţi cu brutalitate 
de către alţi deţinuţi. Reclamanţii au pretins că, în timpul evenimentului, personalul care asigura 
securitatea a dispărut timp de aproape 30 de minute. Ei au fost duşi din nou la spital cu leziuni grave, 
iar ulterior au fost transferaţi într-o altă închisoare. Potrivit reclamanţilor, nu a fost făcută o 
investigaţie serioasă cu privire la aceste două atacuri şi niciun atacator nu a fost identificat şi pedepsit. 
Potrivit Guvernului, trei organizatori ai întîlnirii au fost identificaţi şi a fost pornită o urmărire penală 
cu privire la evenimentul respectiv. Reclamanţii nu s-au plîns niciodată cu privire la vreunul din 
atacuri şi au refuzat să facă declaraţii către administraţie împotriva deţinuţilor care i-au atacat. 
Diferitele investigaţii pornite cu privire la evenimentele din lunile aprilie şi septembrie 2003 s-au 
sfîrşit la 12 mai, 15 octombrie şi, respectiv, 10 decembrie 2003, constatînd că reclamanţii au refuzat să 
beneficieze de măsurile adiţionale de protecţie care le-au fost oferite de către administraţia închisorii, 
temîndu-se că astfel de măsuri vor ştirbi din reputaţia lor în lumea interlopă. Administraţia celor două 
închisori în care au avut loc atacurile a luat măsuri pentru a spori securitatea şi a minimiza riscul unor 
acţiuni similare în viitor. 

31. Într-o scrisoare adresată Curţii la 28 februarie 2006, primul reclamant s-a plîns că el nu a primit 
tratamentul medical specializat de care avea nevoie, din cauza lipsei echipamentului medical necesar. 
De asemenea, el a pretins că transferul lui la 10 martie 2004 în închisoarea nr. 5 din Cahul a fost 
prematur, deoarece el încă nu se recuperase după ultimul atac împotriva lui. 

4. Constatările Curţii de Apel din 16 aprilie 2002 



32. La 16 aprilie 2002, Curtea de Apel, în calitate de primă instanţă, i-a găsit vinovaţi pe toţi cei 
şapte inculpaţi. Fiecare reclamant a fost condamnat la douăzeci de ani de închisoare.  

33. Instanţa a constatat că fiecare reclamant a fost implicat în şapte diferite infracţiuni (omor şi 
tentativă de omor), de obicei ajutîndu-i pe alţii să comită infracţiunile (conducînd maşinile cu care 
persoanele fugeau de la locul crimelor, asigurînd aprovizionarea cu arme şi uniforme etc.). Fiecare 
reclamant era membru al organizaţiei criminale şi era vinovat de păstrarea ilegală a armelor.  

34. Probele pe care instanţa şi-a bazat hotărîrea sa au fost, în fiecare caz, declaraţiile celor şapte co-
acuzaţi, declaraţiile victimelor care au supravieţuit sau ale rudelor acestora, declaraţiile martorilor şi 
rapoartele de expertiză.  

35. În opinia instanţei, declaraţiile co-acuzaţilor erau consistente şi faptul că toţi aceştia şi-au retras 
ulterior declaraţiile, pretinzînd că ele au fost obţinute prin maltratare, a fost de fapt o încercare de a 
evita responsabilitatea. Instanţa a subliniat datele la care fiecare acuzat şi-a recunoscut vinovăţia în 
prezenţa avocaţilor lor; unele din declaraţiile de recunoaştere a vinovăţiei au fost înregistrate video. 
Acest lucru a exclus orice posibilitate ca declaraţiile să fi fost făcute ca rezultat al maltratării, dat fiind 
şi faptul că nu au fost aduse probe cu privire la maltratare. Instanţa a făcut referire la un raport medical 
din 9 aprilie 2000 (înainte de reţinerea reclamanţilor şi întocmit aparent în privinţa unora din ceilalţi 
acuzaţi) în care nu au fost constatate semne ale maltratării.  

36. Victimele care au supravieţuit şi rudele acestora, precum şi martorii au depus mărturii cu 
privire la modul în care au fost comise infracţiunile; au descris faptul că ar fi vîndut maşini unor 
„persoane necunoscute” sau că ar fi văzut persoane necunoscute savîrşind infracţiunile. Nicio persoană 
nu a declarat că l-ar fi văzut pe vreunul din co-acuzaţi la locul infracţiunilor. 

37. Rapoartele de expertiză au stabilit modul în care au fost săvîrşite infracţiunile şi tipurile de 
arme care au fost folosite.  

38. În tentativa de a-l omorî pe dl Durnopian şi pe alte persoane, a fost folosită o armă care a fost 
ulterior găsită în timpul unei percheziţii care a avut loc la 24 martie 2000 într-un apartament închiriat 
de al doilea reclamant. În acel apartament au fost găsite şi alte arme inclusiv muniţie pentru pistol 
automat care era identică cu nişte cartuşe găsite la locul omorului dlui Rotari şi dlui Gancu.  

39. Suplimentar, un operator de telefonie mobilă a prezentat o listă a tuturor apelurilor de intrare şi 
de ieşire făcute de la un telefon care aparţinea primului reclamant (care, după cum a susţinut instanţa 
de judecată fără a da alte detalii, a fost folosit şi de al doilea reclamant). În timpul pregătirii omorului 
dlui Grişcenco la 10 februarie 2000, acest telefon a fost folosit frecvent pentru a-i contacta pe cîţiva 
din co-acuzaţi. 

40. Doi martori au confirmat că persoane necunoscute au venit la ei în urmă cu cinci sau şase ani şi 
au cumpărat cinci seturi de uniforme de culoare închisă. Acestea au fost ulterior folosite în timpul 
omorului dlui Grişcenco.  

5. Recursul reclamanţilor   
41. În recursul lor împotriva hotărîrii Curţii de Apel, reclamanţii au susţinut următoarele. 
42. O.S., unul din pretinşii organizatori ai majorităţii infracţiunilor atribuite organizaţiei criminale 

membri ai căreia erau, după cum se pretinde, reclamanţii, a declarat în instanţă că el a comis unele din 
infracţiunile de care a fost învinuit, însă că reclamanţii nu au participat la niciuna din acele infracţiuni. 
El a pretins că el a fost forţat să facă declaraţii împotriva reclamanţilor ca rezultat al maltratării. 
Potrivit reclamanţilor, chiar şi declaraţiile făcute de către O.S. în timpul investigaţiei erau 
contradictorii, deoarece el a pretins că l-ar fi văzut pe unul din reclamanţi în două locuri diferite în 
acelaşi timp. În declaraţia sa, un alt co-acuzat (S.) a declarat că el nu era sigur dacă l-a văzut pe cel de-
al doilea reclamant în maşina cu care au fugit de la locul infracţiunii, iar mai apoi a răspuns la o 
întrebare directă a avocatului că el nu l-a văzut pe al doilea reclamant la locul infracţiunii. Totuşi, 
instanţa de judecată a declarat, pur şi simplu, că S. a confirmat participarea celui de-al doilea reclamant 
la săvîrşirea infracţiunii. 

43. În pofida declaraţiei instanţei de judecată că nu existau probe cu privire la maltratare, instanţei 
i-au fost prezentate probe substanţiale sub formă de rapoarte medicale şi plîngeri care confirmau 
maltratarea.  



44. Instanţa de judecată nu a atras atenţia asupra plîngerilor cu privire la încălcarea drepturilor 
apărării, mai ales la lipsa accesului avocaţilor lor în timpul perioadei în care reclamanţii au fost 
maltrataţi. 

45. La 17 septembrie 2001, procurorul a declarat că toate învinuirile împotriva reclamanţilor au 
fost retrase din cauza lipsei probelor cu privire la vinovăţia lor. Totuşi, la 21 septembrie 2001, el şi-a 
schimbat radical poziţia sa şi i-a cerut instanţei să constate vinovăţia acestora, deşi la dosar nu au fost 
adăugate probe noi. Acest comportament contradictoriu a confirmat, în opinia reclamanţilor, faptul că 
acuzarea însăşi nu era convinsă de implicarea lor. 

46. La 24 septembrie 2001, procurorul a cerut şi a obţinut suspendarea procesului şi redeschiderea 
investigaţiei, după ce i-a arătat judecătorului o scrisoare de la Procurorul General. În pofida cererilor 
lor, atît co-acuzaţilor, cît şi avocaţilor acestora nu li s-a arătat conţinutul acelei scrisori.  

47. În timpul şedinţelor de judecată, trei co-acuzaţi au declarat că reclamanţii nu aveau nicio 
legătură cu infracţiunile şi că ei au dat declaraţiile lor ca rezultat al maltratării.  

48. În adresarea lor către Curtea Supremă de Justiţie, reclamanţii au adăugat că niciunul din ei nu a 
fost informat cu privire la dreptul său de a nu face declaraţii care să-l incrimineze pe celălalt, deoarece 
legea le acorda dreptul de a nu depune mărturii împotriva rudelor apropiate.  

49. În timpul reconstituirii faptelor, poliţiştii au comis încălcări grave de procedură, după cum se 
putea conchide clar din înregistrarea video a acelui eveniment: aceştia au adresat întrebări sugestive şi 
chiar au dat propriile lor răspunsuri la ele şi i-au arătat acuzatului unde să se ducă, unde să se oprească 
etc. Al doilea reclamant nu a fost implicat în vreo reconstituire a faptelor.  

50. Două învinuri împotriva reclamanţilor (înţelegerea de a comite omorul şi omorul dlui 
Grişcenco) nu le-au fost aduse acestora pînă la 25 decembrie 2001, în timpul şedinţei de judecată, şi 
acele învinuiri s-au bazat doar pe declaraţiile făcute de către unul din co-acuzaţi la 19 decembrie 2001. 
Totuşi, autorul acestor declaraţii a susţinut că el a refuzat să coopereze la pregătirea infracţiunii şi că el 
nu ştia despre nici un fel de acţiuni sau planuri concrete ale reclamanţilor de a comite omorul. 

51. Suplimentar, deşi acuzarea a pretins că cel de-al doilea reclamant a închiriat apartamentul de la 
O.I., după ce a văzut anunţul acesteia în ziarul M., un astfel de anunţ nu a apărut în acel ziar, iar O.I. a 
declarat în instanţă că ea nu a plasat un astfel de anunţ. Ea a declarat că îl cunoştea pe cel de-al doilea 
reclamant şi că i-a permis acestuia să folosească apartamentul ei în anul 1999. La începutul anului 
2000, ea a fost de acord ca cel de-al doilea reclamant să-i dea cheile de la apartament lui O. Ulterior, 
reclamanţii au plecat în Rusia. În timpul investigaţiei, ea a trebuit să dea declaraţii false, fiind presată 
de anchetatori. Reclamantul a susţinut că el nu putea fi responsabil pentru ce s-a întîmplat în 
apartament după ce el a transmis cheia şi a plecat în Rusia.  

52. Primul reclamant a făcut cinci declaraţii auto-incriminatorii, trei din acestea erau datate din 7 
noiembrie 2000. Celelalte două nu au fost datate şi nici nu au fost înregistrate în mod corespunzător ca 
probe, cu toate acestea, ele au făcut parte din probele pe care instanţa de judecată şi-a bazat hotărîrea 
sa.  

53. Înregistrarea video a reconstituirii faptelor cu unul din co-acuzaţi (L.) l-a arătat, în mod clar, pe 
unul din poliţişti purtînd ochelari de soare, care mai tîrziu erau purtaţi de L. În instanţă, L. a declarat că 
el a fost maltratat în maşina poliţiei pentru a depune mărturii după cum a fost instruit. Atunci i s-a spus 
ce să spună şi cum să procedeze şi a fost obligat să poarte ochelari pentru a deghiza semnele 
maltratării. El a declarat în instanţa de judecată că el nu-i cunoştea pe reclamanţi şi că poliţia şi 
anchetatorii i-au arătat pozele acestora. 

54. Atunci cînd au reiterat diferitele încălcări ale drepturilor lor şi faptul că au fost maltrataţi, 
reclamanţii au invocat Constituţia şi Convenţia. Ei au susţinut că toate plîngerile lor au fost examinate 
superficial şi că toate probele împotriva lor au fost obţinute prin mijloace violente şi ilegale. 

6. Constatările Curţii Supreme de Justiţie din 22 octombrie 2002 
55. Curtea Supremă de Justiţie a reexaminat constatările Curţii de Apel şi a constatat că acea 

instanţă a adoptat o hotărîre legală. În special, ea a constatat că instanţa ierarhic inferioară nu şi-a bazat 
hotărîrea sa doar pe declaraţiile co-acuzaţilor, dar şi pe alte probe, deşi recunoaşterile vinovăţiei au stat 
la baza condamnărilor reclamanţilor.  

56. Instanţa de judecată a citat părţile relevante ale declaraţiilor făcute de către co-acuzaţi, inclusiv 
reclamanţii, şi a subliniat că în fiecare caz declaraţiile au fost făcute în prezenţa avocaţilor şi au fost 



deseori înregistrate video; în acele înregistrări video nu au fost depistate semne ale maltratării sau 
influenţei necorespunzătoare. Instanţa a notat că primul reclamant a făcut declaraţii în timpul 
interogatoriului din 7 noiembrie 2000 şi că cel de-al doilea reclamant a făcut declaraţii în timpul 
interogatoriilor din 16 noiembrie şi 1 decembrie 2000.  

57. De asemenea, instanţa a constatat că „nu este adevărat faptul că declaraţiile au fost făcute sub 
influenţa metodelor ilegale folosite de poliţie. În timpul şedinţelor de judecată, instanţa a verificat 
aceste argumente şi ele nu au fost confirmate”. 

Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul reclamanţilor.  
… 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
59. Reclamanţii s-au plîns în temeiul articolului 3 din Convenţie, susţinînd că poliţia i-a maltratat 

în luna noiembrie 2000 şi nu a investigat, în mod corespunzător, acuzaţiile lor cu privire la maltratare; 
că primului reclamant nu i s-a acordat asistenţă medicală suficientă la 4 noiembrie 2000 şi că nu a fost 
efectuată o investigaţie cu privire la plîngerea celui de-al doilea reclamant din 20 decembrie 2000; că 
ei au fost deţinuţi în condiţii inumane şi degradante; că autorităţile au permis maltratarea reclamanţilor 
de către alţi deţinuţi în anul 2003 şi nu au investigat, în mod corespunzător, plîngerile lor cu privire la 
această maltratare. Articolul 3 prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

1. Admisibilitatea pretenţiilor formulate în temeiul articolului 3 din Convenţie 

60. Reclamanţii s-au plîns de omisiunea administraţiei închisorii de a preveni atacurile din partea 
altor deţinuţi în lunile aprilie şi septembrie 2003 (a se vedea paragrafele 29 şi 30 de mai sus). De 
asemenea, ei au susţinut că autorităţile nu au investigat, în mod corespunzător, plîngerile lor cu privire 
la maltratarea de către alţi deţinuţi.  

61. Guvernul nu a fost de acord, făcînd referire la măsurile speciale luate de către administraţia 
tuturor celor trei închisori în care au fost deţinuţi reclamanţii în anul 2003 (a se vedea paragrafele 29 şi 
30 de mai sus). De asemenea, el a prezentat copii ale mai multor rapoarte cu privire la investigaţiile 
celor două atacuri. Guvernul a subliniat că de fiecare dată reclamanţii au refuzat să coopereze şi nu au 
cerut continuarea investigaţiei, explicînd că ei înşişi şi-au cauzat leziunile în timpul activităţilor 
sportive. 

62. Curtea consideră că nu a fost dovedit dincolo de un dubiu rezonabil şi că nici nu poate fi, în 
mod rezonabil, prezumat faptul că autorităţile au ştiut despre vreun risc de atac asupra reclamanţilor 
din partea altor deţinuţi şi că au putut să prevină astfel de atacuri. Se pare că reclamanţii au informat 
administraţia despre teama lor de un atac doar o singură dată, în închisoarea nr. 29/13, şi că ei şi-au 
exprimat dorinţa de a fi transferaţi în închisoarea nr. 29/4. Ca rezultat, ei au fost transferaţi în 
închisoarea nr. 29/4 şi nu existau motive de a presupune că exista riscul ca ei să fie atacaţi acolo (a se 
vedea paragraful 29 de mai sus). După primul atac, autorităţile erau atente faţă de posibilitatea unei 
ameninţări continue şi i-au plasat pe reclamanţi într-o celulă separată în închisoarea nr. 29/15, 
avertizîndu-i despre întîlniri cu alţi deţinuţi în zonele comune. Curtea consideră că aceştia au fost paşi 
rezonabili pentru a-i proteja pe reclamanţi împotriva unui posibil pericol, asigurînd, totodată, dreptul 
acestora de a contacta cu alţi deţinuţi. Nu există probe în dosar care ar susţine declaraţia reclamanţilor 
că personalul care asigura securitatea ar fi lăsat deschisă vreo barieră pentru a facilita un atac. Mai 
mult, se pare că în fiecare caz atacatorii erau persoane care erau deţinute împreună cu reclamanţii, şi 
că, prin urmare, nu exista vreo barieră fizică pentru a ajunge la reclamanţi în zonele comune.  

Astfel, nu poate fi susţinut faptul că autorităţile au putut să prevină atacurile, deoarece acestea au 
întreprins acţiuni rezonabile pentru a-i proteja pe reclamanţi. Prin urmare, rezultă că această parte a 
cererii trebuie respinsă ca fiind vădit nefondată, în conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

63. În ceea ce priveşte investigarea atacurilor din anul 2003, Curtea notează că administraţia 
închisorii şi procuratura au iniţiat investigaţii pentru a identifica făptuitorii şi că unii dintre atacatori au 
fost identificaţi. Totuşi, spre deosebire de acţiunile lor în ceea ce priveşte pretinsa maltratare în anul 
2000, reclamanţii nu au depus vreo plîngere şi nu au insistat asupra continuării investigaţiei după 



refuzul de pornire a procesului penal cu privire la atacurile din anul 2003. Mai mult, spre deosebire de 
„verificarea” din anul 2000 (a se vedea paragraful 77 de mai jos), investigaţiile desfăşurate în anul 
2003 au avut ca rezultat decizii care se refereau expres la refuzul de pornire a procesului penal (a se 
vedea paragraful 30 de mai sus). Aceste decizii puteau fi contestate în instanţa de judecată, însă 
reclamanţii şi avocaţii lor nu au făcut acest lucru.  

Prin urmare, rezultă că această pretenţie trebuie respinsă pentru neepuizarea căilor de recurs 
interne, în conformitate cu articolul 35 §§ 1 şi 4 din Convenţie. 

64. De asemenea, reclamanţii au susţinut, pentru prima dată în observaţiile lor din 5 aprilie 2007, 
că ei au fost deţinuţi în închisoare în perioada noiembrie 2000 şi aprilie 2001 în condiţii care 
constituiau tratament inuman şi degradant, contrar articolului 3. Curtea notează că această declaraţie a 
fost făcută după şase ani de la evenimentele relevante. Prin urmare, această pretenţie a fost depusă în 
afara termenului prevăzut în articolul 35 § 1 din Convenţie şi trebuie respinsă ca fiind inadmisibilă în 
conformitate cu articolul 35 § 4 din Convenţie. 

65. Avînd în vedere argumentele şi materialele din dosar, Curtea consideră că celelalte pretenţii ale 
reclamanţilor formulate în temeiul articolului 3 din Convenţie (şi anume, pretinsa lor maltratare în anul 
2000, omisiunea de a investiga, în mod corespunzător, acuzaţiile lor cu privire la o astfel de maltratare 
şi pretinsa omisiune de a acorda asistenţă medicală suficientă) ridică chestiuni de fapt şi de drept care 
sunt suficient de serioase încît determinarea lor să depindă de o examinare a fondului şi că niciun 
temei pentru a le declara inadmisibile nu a fost stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste pretenţii 
admisibile. 

2. Fondul  

a. Pretinsa maltratare în luna noiembrie 2000 

66. Reclamanţii au pretins că ei au fost maltrataţi de către organele de cercetare penală la începutul 
lunii noiembrie 2000 pentru a obţine de la ei declaraţii de recunoaştere a vinovăţiei. Ei s-au referit la 
rezultatele examinărilor medicale care dovedeau că ei aveau leziuni, unele dintre care erau diferite de 
cele notate de către medicii ruşi în rapoartele lor medicale din 31 octombrie 2000. De asemenea, ei s-
au referit la refuzul autorităţilor de a investiga plîngerile lor suplimentare cu privire la maltratarea care 
a avut loc după 8 noiembrie 2000. 

67. Guvernul nu a fost de acord. El a declarat că reclamanţilor le-au fost cauzate leziuni în timpul 
reţinerii lor de către autorităţile ruse, după cum rezulta clar din rapoartele medicale întocmite în Rusia, 
care mai tîrziu au fost confirmate de rapoarte similare întocmite în Republica Moldova. 

68. Curtea reiterează principiile generale dezvoltate în jurisprudenţa sa cu privire la acuzaţiile de 
maltratare a persoanelor în timpul aflării lor în detenţie (a se vedea, spre exemplu, Assenov and Others 
v. Bulgaria, 28 octombrie 1998, §§ 92-94, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII). În 
special, atunci cînd unei persoane îi sunt cauzate leziuni, în timp ce ea se află în detenţie sau sub un alt 
control al poliţiei, orice astfel de leziune va crea o puternică prezumţie că acea persoană a fost supusă 
maltratării (a se vedea, Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Ţine de sarcina 
statului să dea o explicaţie plauzibilă despre circumstanţele în care au fost cauzate leziunile, 
neîndeplinirea căreia ridică o problemă clară în temeiul articolului 3 din Convenţie (Selmouni v. 
France [GC], nr. 25803/94, § 87, ECHR 1999-V, şi Pruneanu v. Moldova, nr. 6888/03, § 43, 16 
ianuarie 2007). 

69. Curtea notează că reclamanţii au fost examinaţi de două ori de către medici pentru a se verifica 
prezenţa leziunilor pe corpurile lor: la 31 octombrie 2000, în Rusia, şi la 4 noiembrie 2000, în 
Republica Moldova. Raportul medical întocmit în Republica Moldova a constatat mai multe leziuni 
care nu au fost menţionate în raportul pregătit în Rusia. În special, pe lîngă cîteva noi vînătăi pe cap şi 
la încheieturi, ambii reclamanţi aveau leziuni pe tălpile picioarelor lor (a se vedea paragrafele 8 şi 13 
de mai sus). Curtea notează că la transferul reclamanţilor în Republica Moldova nu s-a făcut vreo 
menţiune cu privire la aceste leziuni suplimentare, anchetatorul penal semnînd o declaraţie că atît 
reclamanţii, cît şi autorităţile moldoveneşti nu au invocat vreo chestiune (a se vedea paragraful 9 de 
mai sus). 

70. Decizia autorităţilor moldoveneşti de a nu-i supune pe reclamanţi unei examinări medicale 
imediat după sosirea lor poate însemna, în opinia Curţii, doar faptul că constatările făcute de către 



expertul medical rus cu privire la leziunile reclamanţilor erau încă valabile la data transferului lor în 
Republica Moldova. Prin urmare, trebuie presupus faptul că reclamanţii erau în aceeaşi stare medicală 
ca cea descrisă în certificatele medicale ruseşti datate din 31 octombrie 2001. 

71. În continuare, Curtea notează că la transferul primului reclamant în Republica Moldova la 3 
noiembrie 2000, nu s-a făcut vreo menţiune cu privire la vreo stare medicală care să necesite asistenţă 
medicală. Totuşi, după o zi de aflare în detenţie a fost cerută o intervenţie medicală de urgenţă, iar 
medicii au constatat că starea acestuia era suficient de gravă pentru a recomanda tratamentul lui în 
staţionar (a se vedea paragraful 11 de mai sus). Primul reclamant a pretins că starea sa a fost cauzată de 
maltratare. Guvernul nu a oferit vreo explicaţie rezonabilă pentru cauza acestei urgenţe. Mai mult, el 
nu a oferit o explicaţie plauzibilă cel puţin pentru unele din leziunile cauzate ambilor reclamanţi în 
timpul aflării lor în detenţie în Republica Moldova. În special, indiferent de cauza celorlalte leziuni, 
leziunile de pe tălpile picioarelor reclamanţilor (similare celor cauzate prin practica cunoscută drept 
falaka) nu puteau fi cauzate ca urmare a unei rezistenţe opuse în timpul reţinerii lor sau detenţiei. 
Astfel de leziuni dovedesc o intenţie clară de a cauza dureri severe şi poate fi considerată doar tortură 
în sensul articolului 3 din Convenţie (a se vedea Corsacov v. Moldova, nr. 18944/02, § 65, 4 aprilie 
2006). 

72. Curtea notează argumentele Guvernului că reclamanţii înşişi, atunci cînd au fost interogaţi de 
către un procuror, nu au confirmat că ei au fost maltrataţi. De asemenea, ea observă că reclamanţii au 
fost interogaţi în timp ce încă erau deţinuţi în Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău, 
unde ei se aflau sub controlul deplin al poliţiştilor acuzaţi de maltratarea lor. Curtea a constatat deja că, 
spre deosebire de detenţia într-un izolator de anchetă, detenţia unei persoane acuzate în incinta 
organului de urmărire penală crea condiţii suplimentare pentru abuz (Stepuleac v. Moldova, 
nr. 8207/06, § 63, 6 noiembrie 2007). 

73. Mai mult, după maltratarea iniţială reclamanţilor nu li s-a permis să se întîlnească cu avocaţii 
lor timp de cîteva zile, fapt care trebuia să-i fi făcut să se simtă şi mai vulnerabili faţă de orice abuz. În 
acest sens, Curtea notează că un procuror şi o instanţă de judecată au recunoscut că avocaţii 
reclamanţilor au fost împiedicaţi să aibă acces la clienţii lor (a se vedea paragrafele 23 şi 26 de mai 
sus). Curtea constată că este deosebit de alarmant faptul că reclamanţii au fost lipsiţi de accesul la 
avocaţii lor în timpul primelor zile cruciale ale detenţiei lor şi nu li s-a acordat chiar şi ulterior 
posibilitatea de a beneficia pe deplin de consultanţă juridică. Această omisiune a autorităţilor de a 
acorda avocaţilor acces la clienţii lor a fost una deosebit de gravă din cauza acuzaţiilor credibile făcute 
de către avocaţi că clienţii lor erau maltrataţi pentru a obţine de la ei recunoaşterea vinovăţiei. Avînd în 
vedere maltratarea reclamanţilor la 4 noiembrie 2000, cu privire la care autorităţile dispuneau de 
probe, şi starea de frică la care au fost supuşi reclamanţii de către autorităţi prin lăsarea lor la mila 
aceloraşi persoane cărora le poate fi atribuită maltratarea, este deosebit de frapant faptul că mai multe 
plîngeri grave făcute de către avocaţi au fost respinse de către diferite autorităţi prin răspunsuri 
formale, făcîndu-se referire la omisiunea reclamanţilor de a depune plîngeri personal. 

74. În astfel de circumstanţe şi avînd în vedere plîngerile cu privire la maltratare făcute de către 
avocaţii reclamanţilor împreună cu probele medicale referitoare la o astfel de maltratare, Curtea 
consideră că absenţa unei plîngeri depuse personal de către reclamanţi în primele lor zile de detenţie nu 
afectează constatările sale de mai sus cu privire la maltratarea lor.  

75. După ce reclamanţii au fost supuşi torturii la 3-4 noiembrie 2000, ei aveau un temei rezonabil 
să le fie frică de posibila maltratare ulterioară de către aceeiaşi poliţişti, care deţineau controlul asupra 
cauzei şi asupra acuzaţilor. Astfel, omisiunea de a-i transfera pe reclamanţi la 4 noiembrie 2000 într-un 
loc sigur trebuie considerată o continuare a maltratării la care ei au fost supuşi.  

b. Eficienţa investigaţiei maltratării din luna noiembrie 2000  

76. Reclamanţii s-au mai plîns de insuficienţa investigaţiei plîngerilor lor cu privire la maltratarea 
din anul 2000. Ei s-au referit la refuzul autorităţilor de a porni un proces penal cu privire la acuzaţiile 
lor de maltratare, în special, în perioada de la 5 pînă la 8 noiembrie 2000 şi omisiunea de a da vreun 
răspuns la plîngerea celui de-al doilea reclamant din 20 decembrie 2000 (a se vedea paragraful 27 de 
mai sus).  

77. Guvernul a prezentat o scrisoare de la Procuratura Generală datată din 9 ianuarie 2007, potrivit 
căreia a fost efectuată o verificare a acuzaţiei reclamanţilor, care a conchis că nu a avut loc maltratarea 



acestora. Mai mult, aceştia nu s-au plîns personal de maltratare. Scrisoarea nu a specificat data 
verificării şi nici nu a dat alte detalii. Guvernul nu a anexat copia vreunei decizii adoptate la sfîrşitul 
acelei verificări.  

78. Curtea face referire la principiile generale dezvoltate în jurisprudenţa sa referitoare la 
modalitatea de a efectua investigaţii cu privire la acuzaţii grave de maltratare (a se vedea, spre 
exemplu, Labita v. Italy [GC], nr. 26772/95, §§ 131-133, ECHR 2000-IV; Tanrıkulu v. Turkey [GC], 
nr. 23763/94, § 104, ECHR 1999-IV; Kaya v. Turkey, 19 februarie 1998, § 87, Reports 1998-I, şi 
Assenov and Others, citată mai sus, § 103). 

79. Curtea notează că examinarea medicală de la 4 noiembrie 2000 a fost efectuată ca urmare a 
unei cereri a avocaţilor, ci nu ca urmare a unei cereri a vreunuia dintre reclamanţi. Acest fapt 
contrazice argumentul Guvernului că, în lipsa unei plîngeri personale din partea unei persoane acuzate, 
autorităţile nu pot reacţiona. Mai mult, o astfel de poziţie este contrară jurisprudenţei Curţii, deoarece o 
autoritate de stat care îşi dă seama că poate avea loc un tratament contrar articolului 3 trebuie să 
reacţioneze din proprie iniţiativă (a se vedea, mutatis mutandis, Aksoy v. Turkey, 18 decembrie 1996, 
§ 65, Reports 1996-VI; şi Ostrovar v. Moldova (dec.) nr. 35207/03, 22 martie 2005). Aceasta este şi o 
cerinţă a legislaţiei naţionale (a se vedea articolul 90 al Codului de procedură penală, citat în 
paragraful 58 de mai sus).  

80. În continuare, Curtea notează că, în pofida asigurărilor din partea Procuraturii Generale cu 
privire la o „verificare” a pretinsei maltratări în luna noiembrie 2000 (a se vedea paragrafele 24 şi 77 
de mai sus), Guvernul nu a prezentat o copie a unui astfel de document şi nici nu a dat alte detalii, cum 
ar fi data verificării sau numele persoanei care a efectuat-o. 

81. Mai mult, maltratarea unei persoane deţinute trebuie considerată o infracţiune gravă şi Curtea 
consideră necorespunzător ca examinarea plîngerilor de o asemenea natură să fie făcută printr-o simplă 
„verificare”, ceea ce este, astfel, în afara unei proceduri penale obişnuite. Într-adevăr, legislaţia 
naţională prevede ca răspuns la o acuzaţie de o astfel de maltratare una din trei urmări: pornirea unui 
proces penal, refuzul de a porni un proces penal sau transmiterea plîngerii la autoritatea competentă 
pentru adoptarea uneia din deciziile de mai sus (a se vedea articolul 93 al Codului de procedură penală, 
paragraful 58 de mai sus). O astfel de decizie poate fi contestată în instanţa de judecată. Guvernul nu a 
prezentat o copie a vreunei decizii cu privire la plîngerile avocaţilor reclamanţilor referitoare la 
pretinsa maltratare (spre deosebire de deciziile care se refereau expres la atacurile din anul 2003, a se 
vedea paragraful 30 de mai sus).  

82. De asemenea, Curtea notează că în răspunsul la plîngerea celui de-al doilea reclamant din 20 
decembrie 2000, după cum se pretinde, procuratura l-a informat pe acesta despre dreptul său de a se 
adresa instanţei de judecată care examina cauza sa, însă ultima a transmis plîngerea procuraturii fără 
vreo urmare. Acest lucru a însemnat, în practică, faptul că plîngerea nu a fost examinată deloc.  

83. Curtea conchide că chiar dacă se presupune faptul că a fost efectuată o „verificare” a 
plîngerilor reclamanţilor, acele măsuri şi examinarea plîngerii celui de-al doilea reclamant din 20 
decembrie 2000 nu întrunesc cerinţele unei investigaţii detaliate, în conformitate cu articolul 3 din 
Convenţie. 

84. Singurele documente prezentate Curţii, care arată că autorităţile competente au examinat 
plîngerea reclamanţilor cu privire la maltratare sunt hotărîrile judecătoreşti pronunţate în procesul 
penal împotriva lor. Instanţele s-au referit la lipsa din dosar a vreunei probe cu privire la maltratare, 
folosind acest lucru ca temei pentru respingerea argumentului reclamanţilor că cauza împotriva lor s-a 
bazat pe probe obţinute prin maltratare. Guvernul a invocat aceste constatări ale instanţelor 
judecătoreşti. Totuşi, Curtea consideră că analiza instanţelor judecătoreşti naţionale făcută după 
aproximativ doi ani de la evenimentele de care s-au plîns reclamanţii şi care s-a limitat la examinarea 
documentelor din dosar, nu poate remedia în niciun fel omisiunea de a efectua o investigaţie detaliată 
imediat după evenimente.  

c. Asistenţa medicală acordată reclamanţilor în anul 2000 

85. În continuare, reclamanţii s-au plîns de omisiunea de a le acorda tratamentul medical 
corespunzător cînd acesta a fost necesar şi solicitat. În special, primului reclamant nu i s-a permis să 
fie internat în spital în pofida recomandării echipei medicale de urgenţă la 4 noiembrie 2000 (a se 
vedea paragraful 11 de mai sus). La 20 decembrie 2000, al doilea reclamant a cerut asistenţă medicală 



pentru mîna sa, simţind că aceasta şi-a pierdut funcţionalitatea (a se vedea paragraful 27 de mai sus), 
însă el nu a primit nici asistenţă şi niciun răspuns. 

86. Guvernul a susţinut că reclamanţilor li s-a acordat toată asistenţa medicală necesară.  
87. Curtea reiterează că, deşi articolul 3 din Convenţie nu poate fi interpretat ca impunînd o 

obligaţie generală de a elibera deţinuţii pe motive de sănătate, el totuşi impune statului obligaţia de a 
proteja integritatea fizică a persoanelor private de libertate, de exemplu, prin a le acorda asistenţa 
medicală necesară (a se vedea Hurtado v. Switzerland, 28 ianuarie 1994, § 79, Seria A nr. 280-A; şi 
Şarban v. Moldova, nr. 3456/05, § 77, 4 octombrie 2005). 

88. Ea observă că la 4 noiembrie 2000 o echipă medicală de urgenţă l-a examinat pe primul 
reclamant şi a recomandat tratamentul lui în staţionar, care a fost refuzat din cauza pericolului deosebit 
pe care-l prezenta reclamantul (a se vedea paragraful 11 de mai sus). Deoarece medicii au recomandat 
tratamentul în staţionar, Curtea conchide că, indiferent de asistenţa medicală disponibilă la 
Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău, echipa de urgenţă a considerat-o insuficientă 
pentru starea primului reclamant. 

89. Curtea este conştientă de necesitatea de a lua în consideraţie măsurile de securitate atunci cînd 
persoanelor deţinute li se acordă asistenţă medicală. Totuşi, ea observă că motivele de securitate nu pot 
fi interpretate că exonerînd autorităţile de obligaţia de a acorda asistenţa medicală corespunzătoare 
solicitată de către o persoană deţinută. În această cauză, măsurilor de securitate li s-a acordat o 
prioritate absolută, fără vreo încercare de a găsi soluţii alternative pentru problema cu care s-a 
confruntat organul de urmărire penală. Astfel de alternative puteau să includă plasarea primului 
reclamant sub supraveghere într-un spital civil sau transferul acestuia în spitalul penitenciar din oraşul 
Cricova, care oferea un nivel de securitate sporit. În schimb, autorităţile au ales să-l lase pe reclamant 
în detenţie, deşi ele cunoşteau că nivelul asistenţei medicale disponibile acolo era insuficient. Prin 
urmare, ele l-au supus pe primul reclamant la suferinţe care depăşesc nivelul minim de severitate 
necesar pentru aplicarea articolului 3 din Convenţie. 

90. Curtea face referire la constatările sale (a se vedea paragrafele 82-84 de mai sus) cu privire la 
modul în care a fost examinată plîngerea celui de-al doilea reclamant din 20 decembrie 2000. Acea 
plîngere a inclus, în afară de o referire clară la maltratarea sa de către poliţie la 4 noiembrie 2000, o 
cerere de tratare a mînii sale, care, după cum a pretins el, ca rezultat al maltratării, şi-a pierdut 
funcţionalitatea. În dosar nu există nimic care ar dovedi că cel de-al doilea reclamant a fost examinat 
de un medic ca urmare a acestei plîngeri, iar Guvernul nu a prezentat vreun argument în acest sens.  

91. Curtea conchide că, contrar articolului 3, ambii reclamanţi au fost lipsiţi de asistenţa medicală 
pe care ei au solicitat-o pe cînd se aflau în detenţie. 

d. Concluzie 

92. Curtea constată că, prin supunerea reclamanţilor la tortură, la 4 noiembrie 2000, şi omisiunea 
de a-i transfera ulterior într-un loc sigur, omisiunea de a investiga în mod corespunzător plîngerile lor 
credibile cu privire la maltratare şi de a le acorda asistenţa medicală necesară, autorităţile au încălcat 
prevederile articolului 3 din Convenţie.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENŢIE 
93. Reclamanţii s-au plîns în temeiul articolului 6 din Convenţie din cauza condamnării lor 

arbitrare. Partea relevantă a articolului 6 prevede următoarele: 
„1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil ... a cauzei sale ... de către o instanţă … care va 

hotărî, fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei 
acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa. ...” 

1. Admisibilitatea 

94. Avînd în vedere argumentele şi materialele din dosar, Curtea consideră că pretenţia 
reclamanţilor formulată în temeiul articolului 6 § 1 din Convenţie ridică chestiuni de fapt şi de drept 
care sunt suficient de serioase încît determinarea lor să depindă de o examinare a fondului şi că niciun 
temei pentru a o declara inadmisibilă nu a fost stabilit. Prin urmare, Curtea declară această pretenţie 
admisibilă. 



2. Fondul  

a. Argumentele părţilor 

95. Reclamanţii au pretins, în temeiul articolului 6 din Convenţie, că condamnarea lor s-a bazat pe 
probe obţinute ca rezultat al maltratării şi în lipsa probelor reale cu privire la vinovăţia lor. Ei au 
adăugat că lor nu li s-a permis să se întîlnească cu un avocat timp de 24 de ore după plasarea lor în 
detenţie în Republica Moldova şi că nu li s-a permis de facto să aibă astfel de întrevederi în perioada 
4-8 noiembrie 2000 şi ulterior; şi că nu li s-a permis să se întîlnească cu avocaţii lor în condiţii de 
confidenţialitate.  

96. Guvernul nu a fost de acord şi a analizat probele din dosar cu privire la fiecare acuzaţie adusă 
reclamanţilor, pentru a dovedi că aceştia au fost condamnaţi în mod corect. Mai mult, condamnarea 
reclamanţilor nu s-a bazat pe probe obţinute ca rezultat al maltratării. Recunoaşterea de către ei a 
vinovăţiei lor nu a constituit o parte importantă a hotărîrilor judecătoreşti, deoarece recunoaşterea 
vinovăţiei de către ceilalţi acuzaţi ar fi fost suficientă pentru condamnarea reclamanţilor. Mai mult, 
reclamanţii au fost asistaţi de către avocaţii lor fără vreo restricţie cu privire la frecvenţa sau durata 
întrevederilor lor. Confidenţialitatea întrevederilor a fost respectată şi nu există vreo probă care să 
dovedească contrariul. 

b. Aprecierea Curţii 

(i) Principii generale 

97. Curtea reiterează că nu este funcţia sa de a examina erorile de fapt sau de drept care se pretinde 
că au fost comise de către o instanţă de judecată naţională, decît dacă şi în măsura în care acestea ar fi 
putut încălca drepturile şi libertăţile protejate prin Convenţie. Deşi articolul 6 garantează dreptul la un 
proces echitabil, el nu instituie, ca atare, reguli cu privire la admisibilitatea probelor, ceea ce reprezintă 
chestiuni care trebuie, în primul rînd, să fie reglementate de legislaţia naţională (a se vedea Schenk v. 
Switzerland, 12 iulie 1988, §§ 45-46, Seria A nr. 140; Teixeira de Castro v. Portugal, 9 iunie 1998, § 
34, Reports 1998-IV; şi Heglas v. the Czech Republic, nr. 5935/02, § 84, 1 martie 2007). 

98. Ca o chestiune de principiu, nu este sarcina Curţii de a determina dacă anumite categorii de 
probe – spre exemplu, probele obţinute în mod ilegal, în sensul legislaţiei naţionale – pot fi admisibile. 
Chestiunea la care trebuie de răspuns este dacă procedura în ansamblu, inclusiv modul în care au fost 
obţinute probele, a fost echitabilă. Acest lucru implică o examinare a ilegalităţii în cauză şi, unde este 
vorba de o violare a unui alt drept prevăzut de Convenţie, a naturii violării constatate (a se vedea, inter 
alia, Khan, nr. 35394/97, § 34, ECHR-V; P.G. and J.H. v. the United Kingdom, nr. 44787/98, § 76, 
ECHR 2001-IX; şi Allan v. the United Kingdom, nr. 48539/99, § 42, ECHR 2002-IX).  

99. În ceea ce priveşte examinarea naturii violării constatate a Convenţiei, Curtea reiterează că ea 
acordă o atenţie deosebită folosirii în procedurile penale a probelor obţinute prin măsuri constatate ca 
fiind contrare articolului 3. Folosirea unor astfel de probe, obţinute ca rezultat al unei violări a unuia 
din drepturile esenţiale garantate de Convenţie, ridică întotdeauna chestiuni serioase cu privire la 
echitatea procedurilor (a se vedea İçöz v. Turkey (dec.), nr. 54919/00, 9 ianuarie 2003; Jalloh v. 
Germany [GC], nr. 54810/00, §§ 99 şi 104, ECHR 2006-...; Göçmen v. Turkey, nr. 72000/01, § 73, 17 
octombrie 2006; şi Harutyunyan v. Armenia, nr. 36549/03, § 63, ECHR 2007-...). 

100. În special, Curtea a constatat că folosirea ca parte a probelor în procedurile penale ale 
declaraţiilor obţinute ca rezultat al torturii atrage după sine inechitatea întregii proceduri, indiferent de 
faptul dacă admiterea probelor a fost decisivă pentru condamnarea reclamantului (a se vedea 
Harutyunyan, citată mai sus, §§ 63 şi 66). Punerea la baza unei condamnări a probelor obţinute ca 
rezultat al actelor de tortură „permite indirect legalizarea unei forme de comportament condamnabil 
din punct de vedere moral pe care autorii articolului 3 au dorit să-l interzică sau, cu alte cuvinte, 
„permite brutalitatea sub acoperirea legii”” (a se vedea Jalloh, citată mai sus, § 105). 

(ii) Aplicarea acestor principii în această cauză 

101. Curtea face referire la constatările sale că reclamanţii au fost maltrataţi la 4 noiembrie 2000 (a 
se vedea paragrafele 71 şi 92 de mai sus) cu scopul de a obţine de la ei recunoaşterea vinovăţiei şi că 
acea maltratare a constituit tortură. Avînd în vedere constatările sale de mai jos, Curtea consideră că nu 



este necesar de a examina argumentul reclamanţilor că ei au fost supuşi ulterior maltratării în perioada 
cuprinsă între 4 şi 8 noiembrie 2000, declaraţii pe care ei nu au putut să le susţină prin probe din cauza 
lipsei unei investigaţii corespunzătoare cu privire la aceste acuzaţii (a se vedea paragraful 92 de mai 
sus). 

102. Curtea a constatat că după maltratarea lor la 4 noiembrie 2000 şi după obţinerea la 5 
noiembrie 2000, ca urmare a acesteia, a probelor, autorităţile, în mod conştient, i-au lăsat pe reclamanţi 
sub controlul deplin al celor care i-au maltratat. Ea a constatat că acest lucru în sine a constituit o 
continuare a maltratării, contrar articolului 3 (a se vedea paragrafele 71-75 de mai sus). 

103. Reclamanţii au făcut mai multe declaraţii auto-incriminatorii la 7 şi 8 noiembrie 2000, în care 
ei şi-au recunoscut în întregime vinovăţia în comiterea infracţiunilor de care au fost învinuiţi. Curtea 
face referire la constatarea sa (a se vedea paragraful 73 de mai sus) că ei nu au avut vreun contact cu 
avocaţii lor în perioada 4-8 noiembrie 2000 şi că ei au făcut declaraţiile lor iniţiale, fără a beneficia de 
consultanţă juridică. 

104. Curtea consideră că declaraţiile obţinute de la reclamanţi în astfel de circumstanţe, ca urmare 
a torturării lor şi în timp ce ei au fost lipsiţi de orice asistenţă din partea avocaţilor lor, cu excepţia 
intervenţiei acestora la 4 noiembrie 2000, şi confruntaţi cu o lipsă totală de reacţie din partea 
autorităţilor la plîngerile avocaţilor lor (a se vedea paragraful 83 de mai sus) cad în categoria 
declaraţiilor care nu ar trebui niciodată să fie admise în procedurile penale, deoarece folosirea unor 
astfel de probe ar face astfel de proceduri inechitabile în ansamblu, indiferent dacă instanţele de 
judecată s-au bazat şi pe alte probe (a se vedea paragraful 100 de mai sus). 

105. Deoarece reclamanţii în această cauză au fost supuşi torturii, Curtea nu consideră necesar de a 
stabili măsura în care instanţele judecătoreşti naţionale s-au bazat pe probele obţinute ca rezultat al 
acesteia şi dacă astfel de probe au fost determinante pentru condamnarea reclamanţilor. Simplul fapt că 
instanţele judecătoreşti naţionale s-au bazat de fapt pe probe obţinute ca rezultat al torturii face ca 
procesul în întregime să fie inechitabil. 

106. În astfel de circumstanţe, a avut loc o violare a articolului 6 § 1 din Convenţie. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 6 § 3 ŞI 13 ALE CONVENŢIEI 
107. In fine, reclamanţii s-au plîns în temeiul articolelor 6 § 3 şi 13 ale Convenţiei de 

imposibilitatea de a se întîlni cu avocaţii lor şi de a face acest lucru în condiţii de confidenţialitate, 
precum şi de lipsa vreunui răspuns sau măsuri ca urmare a plîngerilor lor de maltratare.  

Articolul 6 § 3 prevede următoarele: 
„3. Orice acuzat are, în special, dreptul: 
… 
(b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; 
(c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el … .” 
Articolul 13 prevede următoarele: 
„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 

să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au 
acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

108. Curtea consideră că, avînd în vedere constatările sale cu privire la pretenţiile formulate în 
temeiul articolelor 3 şi 6 § 1 ale Convenţiei, nu se impune vreo chestiune separată prin prisma 
articolelor 6 § 3 şi 13.  

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  
… 

A. Prejudiciul 
110. Fiecare reclamant a pretins cîte 150,000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral care le-a fost 

cauzat ca rezultat al maltratării în luna noiembrie 2000 şi în lunile aprilie şi septembrie 2003. 
111. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de către reclamanţi şi a susţinut că nu a avut loc 

vreo violare a vreunei prevederi a Convenţiei. În orice caz, sumele pretinse erau excesive şi nu au fost 
aduse probe cu privire la suferinţe sau la alte pierderi. El a cerut Curţii să respingă pretenţiile 
reclamanţilor cu titlu de satisfacţie echitabilă.  



112. Curtea consideră că reclamanţilor trebuia să le fi fost cauzate stres şi nelinişte ca rezultat al 
încălcărilor drepturilor lor, mai ales a maltratării lor şi a omisiunii de a o investiga în mod 
corespunzător, la fel ca şi folosirea ulterior a probelor obţinute prin maltratare în procesul lor. Totuşi, 
sumele pretinse sunt excesive. Bazîndu-se pe materialele aflate în posesia sa, Curtea acordă fiecărui 
reclamant cîte EUR 8,000 cu titlu de prejudiciu moral, plus orice taxă pe valoare adăugată care ar 
putea fi percepută (a se vedea Popovici, citată mai sus, § 90). 

113. De asemenea, Curtea consideră că în cazul în care, după cum este şi în această cauză, o 
persoană a fost condamnată în urma unor proceduri care s-au desfăşurat cu încălcări ale cerinţelor 
prevăzute de articolul 6 din Convenţie, o rejudecare sau redeschidere a cauzei, dacă este cerută, 
reprezintă, în principiu, o modalitate adecvată de redresare a violării (a se vedea Öcalan v. Turkey 
[GC], nr. 46221/99, § 210, ECHR 2005-IV şi Popovici, citată mai sus, § 87). 

B. Costuri şi cheltuieli 
114. Reclamanţii au pretins EUR 1,600 cu titlu de costuri de reprezentare în faţa Curţii şi 9,117 lei 

moldoveneşti (EUR 575) cu titlu de asistenţă judiciară în procedurile naţionale. Ei s-au bazat pe un 
contract încheiat cu reprezentantul lor în acest sens şi datat din 7 martie 2007.  

115. Guvernul a contestat suma pretinsă pentru reprezentare, numind-o excesivă şi ireală avînd în 
vedere situaţia economică din ţară şi salariul mediu lunar. El şi-a exprimat îndoiala că contractul 
încheiat între soţia unuia dintre reclamanţi şi un avocat pentru reprezentarea în faţa Curţii era real şi a 
făcut referire la omisiunea avocatului de a specifica serviciile prestate clienţilor săi şi onorariul pe oră 
perceput de acesta.  

116. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul articolului 
41, trebuie stabilit dacă ele au fost realmente angajate, necesare şi rezonabile ca mărime (a se vedea, 
spre exemplu, Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47, ECHR 2004-III). 

117. În această cauză, Curtea nu are vreun motiv de a pune la îndoială validitatea contractului 
prezentat de către reclamanţi, deoarece Guvernul nu şi-a susţinut în vreun fel motivul dubiilor sale în 
acest sens. De asemenea, Curtea consideră că lipsa unei liste detaliate a orelor lucrate de către avocat 
asupra cauzei, deşi afectează posibilitatea Guvernului de a se expune asupra nivelului cheltuielilor şi 
posibilitatea Curţii de a decide această chestiune, nu este un motiv pentru respingerea în întregime a 
pretenţiei formulate cu titlu de compensaţii. Avînd în vedere faza avansată a procedurilor la care 
avocatul reclamanţilor a preluat cauza (după comunicarea cererii către Guvern), precum şi 
complexitatea cauzei, numărul pretenţiilor declarate admisibile de către Curte şi cheltuielile de 
traducere, confirmate prin documentele relevante, ea acordă reclamanţilor EUR 2,000 cu titlu de 
costuri şi cheltuieli minus EUR 850 primiţi cu titlu de asistenţă judiciară de la Consiliul Europei, plus 
orice taxă pe valoare adăugată care ar putea fi percepută. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară inadmisibile pretenţiile formulate în temeiul articolului 3 din Convenţie cu privire la 

pretinsa omisiune de a preveni atacurile din anul 2003 şi de a investiga acele atacuri, precum şi 
condiţiile degradante de detenţie, iar restul cererii admisibil;  

2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce priveşte maltratarea 
reclamanţilor la 4 noiembrie 2000 şi omisiunea de a-i transfera ulterior într-un loc sigur, asistenţa 
medicală insuficientă acordată reclamanţilor şi omisiunea de a investiga, în mod corespunzător, 
plîngerile lor cu privire la maltratarea din anul 2000; 

3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 6 § 1 din Convenţie; 
4. Hotărăşte că nu se impune vreo chestiune separată prin prisma articolelor 6 § 3 şi 13 ale 

Convenţiei;  
5. Hotărăşte 
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, cîte EUR 8,000 (opt mii 
euro) fiecăruia cu titlu de prejudiciu moral şi suma totală de EUR 1,150 (o mie o sută cincizeci euro) 
cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei 
aplicabile la data executării hotărîrii, plus orice taxă care poate fi percepută; 



… 



Malai v. Moldova 
Cererea nr. 7101/06, 13 Noiembrie 2008 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 7101/06) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Nicolai Malai 
(„reclamantul”), la 2 februarie 2006. 

… 
3. Reclamantul s-a plîns de detenţia sa preventivă şi de diferite pretinse violări în legătură cu 

aceasta, mai ales ale articolului 3 (condiţii de detenţie), ale articolului 5 § 3 (motive insuficiente aduse 
de instanţele judecătoreşti pentru arestarea preventivă) şi ale articolului 5 § 4 (omisiunea de a examina 
o cerere habeas corpus).  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în anul 1963 şi locuieşte în Chişinău. La 28 noiembrie 2004, el a fost 

învinuit de pescuit ilegal şi de furtul a şaptezeci şi trei de kilograme de peşte.  
6. La 21 decembrie 2004, Judecătoria Orhei a examinat în şedinţă închisă un demers de arestare 

preventivă a reclamantului, demers pe care aceasta l-a admis. Motivele pentru arestarea sa preventivă, 
invocate de către instanţa de judecată, au fost că el şi-a schimbat adresa şi că el putea să săvîrşească 
alte infracţiuni. Atît reclamantul, cît şi avocatul acestuia nu au fost prezenţi la şedinţă şi au aflat despre 
mandatul de arestare abia peste un an, cînd reclamantul a fost reţinut.  

7. La 22 decembrie 2005, în jurul orei 18.00, reclamantul a fost reţinut în casa sa din Chişinău şi 
dus la Judecătoria Orhei, unde a fost audiat de către un judecător de instrucţie, care i-a adus la 
cunoştinţă mandatul de arestare eliberat la 21 decembrie 2004. Ulterior, el a fost dus la izolatorul de 
detenţie provizorie din Orhei. 

8. Potrivit reclamantului, el a fost ţinut într-o celulă mică numită „acvariu” pînă în jurul orei 22.00 
a următoarei zile, cînd el a fost mutat în celula nr. 9. „Acvariul” avea o lungime de aproximativ doi 
metri şi o lăţime de 0.80 metri şi nu avea pat, scaun, veceu sau lavoar. El era destinat pentru perioade 
de detenţie nu mai mari de trei ore. Celula nr. 9 era situată în subsol şi nu avea ferestre. Nu exista 
ventilaţie. Lumina electrică era în permanenţă aprinsă, deşi era atît de slabă încît era dificil de a 
distinge feţele altor deţinuţi. Celula avea o lungime de aproximativ şapte metri şi o lăţime de trei metri 
şi în ea se aflau şase deţinuţi. Celula nu avea veceu, însă într-un colţ, care nu era separat de restul 
celulei, se afla o căldare mare. În celulă nu era lavoar, iar deţinuţii trebuiau să păstreze apa în sticle din 
masă plastică, pe care li se permitea să le umple din cînd în cînd în afara celulei. Nu existau paturi, ci 
doar o laiţă groasă puţin mai înaltă decît podeaua pe care puteau dormi patru persoane. Celula nu era 
asigurată cu lenjerie pentru pat, iar reclamantul a pretins că el putea să doarmă doar cîte o oră pe zi. 
Celula era infestată cu insecte, iar ca rezultat corpul reclamantului era acoperit cu muşcături dureroase, 
unele dintre care au devenit, mai tîrziu, vînătăi. Reclamantul a trimis Curţii fotografii prin care a arătat 
muşcăturile de pe corpul său. Hrana era insuficientă şi de calitate foarte proastă. Deţinuţii erau hrăniţi 
doar o singură dată pe zi din farfurii murdare, reclamantul fiind în permanenţă flămînd. Rudelor sale 
nu li s-a permis să-i aducă hrană, deoarece el nu şi-a recunoscut vina. Reclamantul nu putea să aibă 
vreun contact cu rudele sale şi cu lumea din afară. El nu avea hîrtie, stilouri sau plicuri. În cameră nu 
era radio sau televizor, iar din cauza lipsei luminii naturale, reclamantul nu ştia niciodată ce perioadă a 
zilei era.  

9. La 4 ianuarie 2006, soţia reclamantului a angajat un avocat şi a aflat despre mandatul de arestare 
din 21 decembrie 2004. La 5 ianuarie 2006, avocatul reclamantului a contestat mandatul de arestare la 
Curtea de Apel Chişinău. El s-a plîns, inter alia, în temeiul articolului 3 din Convenţie, de condiţiile 
inumane şi degradante în care a fost deţinut reclamantul. După ce a dat o descriere detaliată a 



condiţiilor în care a fost deţinut reclamantul, el a cerut instanţei de judecată să constate că drepturile 
reclamantului garantate de articolul 3 din Convenţie au fost încălcate şi să-i acorde compensaţii. 

10. La 13 ianuarie 2006, avocatul reclamantului a depus, în mod repetat, la Curtea de Apel 
Chişinău cererea habeas corpus şi plîngerea cu privire la articolul 3 din Convenţie. Plîngerile de mai 
sus nu au fost niciodată examinate de către Curtea de Apel Chişinău.  

11. Între timp, reclamantul s-a plîns de cîteva ori administraţiei penitenciarului şi direcţiei sanitare 
de condiţiile rele de detenţie. Totuşi, plîngerile sale nu s-au soldat cu succes.  

12. La 12 ianuarie 2006, avocatul reclamantului s-a plîns procurorului sectorului Orhei despre 
condiţiile rele de detenţie a reclamantului. În urma acelei plîngeri, administraţia penitenciarului l-a 
mutat pe reclamant într-o altă celulă, fără a o dezinfecta, şi a raportat procurorului că problema a fost 
soluţionată. Potrivit reclamantului, singurul duş din izolator a fost reparat atunci.  

13. La 20 ianuarie 2006, mandatul de arestare a expirat şi reclamantul a fost eliberat. 
14. Procedurile penale împotriva reclamantului s-au sfîrşit cu decizia Curţii de Apel Chişinău din 5 

octombrie 2006, prin care reclamantul a fost obligat să plătească o amendă în mărime de 3,000 lei 
moldoveneşti (echivalentul a 178 euro (EUR)).    

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  
15. Constatările relevante ale Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau 

pedepselor inumane sau degradante (CPT, traducere neoficială) sunt următoarele: 
a. Vizita efectuată în Republica Moldova între 10 şi 22 iunie 2001:  

„B. Instituţiile vizitate 
... – IDP-ul Comisariatului General de Poliţie din Chişinău (vizita ulterioară) 
... b. izolatoarele de detenţie provizorie (IDP-urile) 
53. În raportul său cu privire la vizita efectuată în anul 1998 (paragraful 56), CPT a fost nevoit să conchidă că 

condiţiile materiale de detenţie în izolatoarele de detenţie provizorie (IDP) vizitate constituiau, în multe privinţe, 
tratament inuman şi degradant şi, în plus, prezentau un risc semnificativ pentru sănătatea persoanelor deţinute. 
Deşi a recunoscut că nu este posibil de a transforma situaţia curentă din aceste instituţii peste noapte, CPT a 
recomandat un anumit număr de măsuri de îmbunătăţire imediate pentru a garanta condiţii de detenţie 
elementare, care să respecte cerinţele fundamentale ale vieţii şi demnităţii umane. 

54. Din păcate, în timpul vizitei din anul 2001, delegaţia n-a găsit nicio urmă de astfel de măsuri de 
îmbunătăţire, dimpotrivă, ea a constatat doar contrariul. ... 

55. Poate fi doar regretat faptul că în eforturile lor de renovare a acestor clădiri – care în situaţia 
economică actuală merită laude – autorităţile moldoveneşti nu au acordat nicio atenţie recomandărilor 
CPT. De fapt, această stare a lucrurilor sugerează mult că, lăsînd la o parte consideraţiunile economice, 
condiţiile materiale de detenţie în secţiile de poliţie rămîn influenţate de un concept referitor la 
privaţiunea de libertate care a fost depăşit.  

56. În ceea ce priveşte IDP-urile de pe teritoriul Republicii Moldova care au fost vizitate, delegaţia a făcut 
constatări aproximativ similare, cu mici excepţii, cu privire la condiţiile materiale dezastruoase şi insalubre. 
Pentru a evita o descriere detaliată, a se vedea, pentru mai multe informaţii paragrafele 53-55 ale raportului 
întocmit în urma vizitei din 1998. 

La IDP-ul din Chişinău aceste condiţii erau agravate de o supraaglomerare severă. La momentul vizitei, 248 
de deţinuţi se aflau într-un bloc cu o capacitate de 80 de locuri şi, astfel, 9 persoane trebuiau să se înghesuie într-
o celulă de 7 m², în timp ce de la 11 pînă la 14 persoane trebuiau să stea în celule cu o suprafaţă de la 10 pînă la 
15 m². 

57. În IDP-urile vizitate delegaţia a primit numeroase plîngeri cu privire la cantitatea de hrană. Aceasta 
includea, în principiu: o cană cu ceai fără zahăr şi o felie de pîine dimineaţa, terci din cereale la amiază şi o cană 
cu apă caldă seara. În unele locuri mîncarea era distribuită doar o dată pe zi şi era constituită dintr-o supă şi o 
felie de pîine. 

... Cu privire la accesul la veceu la momentul dorit, CPT doreşte să sublinieze că el consideră că practica 
potrivit căreia deţinuţii îşi satisfac necesităţile fiziologice folosind vase în prezenţa unei sau a cîtorva persoane, 
într-un spaţiu atît de limitat precum sunt celulele din IDP, care servesc şi ca spaţiu în care ei locuiesc, este în sine 
degradantă, nu numai pentru individul în cauză, ci şi pentru cei care sunt forţaţi să fie martori la ceea ce se 
întîmplă. Prin urmare, CPT recomandă ca personalului de supraveghere să-i fie date instrucţiuni clare că 
deţinuţii, care sunt plasaţi în celule fără veceu, trebuie – dacă ei cer acest lucru - să fie scoşi din celula lor fără 
întîrziere în timpul zilei pentru a se duce la veceu. 

59. De asemenea, CPT recomandă să fie întreprinşi paşi pentru: 
- a reduce supraaglomerarea în IDP-ul din Chişinău pe cît de rapid posibil şi a se conforma nivelului de 

ocupare oficial; 
- a aproviziona persoanele deţinute cu saltele şi cearşafuri curate; 



- a permite persoanelor deţinute în toate IDP-urile să primească colete de la începutul perioadei lor de 
detenţie şi să aibă acces la materiale de citit. 

În contextul anumitor observaţii făcute, în special în IDP-ul Comisariatului General de Poliţie din Chişinău, 
CPT, de asemenea, reiterează recomandarea sa cu privire la respectarea strictă, în toate circumstanţele, a 
regulilor care reglementează separarea adulţilor şi a minorilor.” 

b. Vizita efectuată în Republica Moldova între 20 şi 30 septembrie 2004:  
„4. Condiţiile de detenţie. 
a. Instituţiile Ministerului Afacerilor Interne 
41. Începînd cu anul 1998, cînd a vizitat pentru prima dată Republica Moldova, CPT are îngrijorări serioase 

în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie în instituţiile Ministerului Afacerilor Interne. 
CPT notează că 32 din cele 39 de IDP-uri au fost supuse unei reparaţii „cosmetice” şi că 30 au fost echipate 

cu spaţii pentru plimbări zilnice. Totuşi, vizita din anul 2004 nu a permis înlăturarea îngrijorării exprimate de 
Comitet. De fapt, cele mai multe recomandări făcute nu au fost implementate.  

42. Fie că se face referire la secţiile de poliţie, fie la IDP-urile vizitate, condiţiile materiale sunt, în mod 
constant, subiect al aceleeaşi critici ca şi în trecut. Celulele de detenţie nu aveau acces la lumina zilei sau aveau 
un acces foarte limitat; lumina artificială – cu rare excepţii – era mediocră. Nicăieri persoanele care erau 
obligate să petreacă noaptea în detenţie nu primeau saltele sau cearşafuri, chiar şi cele deţinute pentru perioade 
mai lungi. Acele persoane care aveau astfel de lucruri puteau să le obţină doar de la rudele lor... 

45. În ceea ce priveşte hrana ... în IDP-uri facilităţile erau la fel ca şi cele care au fost criticate în anul 2001 
(a se vedea paragraful 57 al raportului cu privire la acea vizită): în general, trei porţii modeste de hrană pe zi, 
care includeau ceai şi o felie de pîine dimineaţa, o farfurie de cereale la prînz şi ceai sau apă caldă seara. Uneori 
era servită doar o porţie de hrană pe zi. Din fericire, regulile cu privire la primirea coletelor au devenit mai 
permisive, ceea ce permitea deţinuţilor care aveau rude în afara penitenciarului să îmbunătăţească uşor acele 
porţii zilnice mici. 

47. În concluzie, condiţiile materiale rămîn a fi problematice în secţiile de poliţie; ele rămîn a fi dezastruoase 
în IDP-uri, continuînd în multe privinţe să constituie, pentru deţinuţi, tratament inuman şi degradant.” 

c. Vizita efectuată în Republica Moldova între 14 şi 24 septembrie 2007:  
„II. Instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne 
În ceea ce priveşte condiţiile de detenţie în secţiile de poliţie, se pare că acesta este domeniul în care s-a 

obţinut cel mai mic progres. Nu este necesar de a enumera aici în detaliu toate omisiunile observate de către 
delegaţie, care sunt mai mult sau mai puţin aceleaşi ca şi cele observate în timpul vizitelor trecute (omisiuni pe 
care Ministerul Afacerilor Interne le cunoaşte). ... În continuare, numeroase persoane sunt deţinute peste noapte 
în secţii de poliţie, în celule care nu trebuie folosite pentru a deţine persoane mai mult de cîteva ore. Este deosebit 
de important de a remedia aceste probleme, în special prin plasarea persoanelor acuzate sub supravegherea 
instituţiilor Ministerului Justiţiei şi prin construcţia unor penitenciare noi care să corespundă standardelor CPT 
şi normelor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.” 

16. În conformitate cu articolul 313 al Codului de procedură penală, un participant la procesul 
penal poate contesta acţiunile sau inacţiunile ofiţerului de urmărire penală la judecătorul de instrucţie.  

ÎN DREPT 
17. Reclamantul a pretins, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că el a fost deţinut în condiţii 

inumane şi degradante. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 
„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

… 
20. Reclamantul a pretins, în temeiul articolului 13 din Convenţie, că el nu a avut un recurs efectiv 

în ceea ce priveşte pretinsa încălcare a articolului 3 din Convenţie. Articolul 13 prevede următoarele:  
„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 

dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane 
care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

CEREREA GUVERNULUI DE A RADIA CEREREA DE PE ROL ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 37 DIN CONVENŢIE 

21. În observaţiile sale suplimentare din 24 mai 2007, Guvernul a prezentat o declaraţie unilaterală 
similară celei din cauza Tahsin Acar v. Turkey ((preliminary objection) [GC], nr. 26307/95, ECHR 
2003-VI) şi a informat Curtea că el este gata să accepte că a avut loc o încălcare a drepturilor 
reclamantului garantate de articolele 3, 5 şi 13 ale Convenţiei. Guvernul a propus să-i achite acestuia 
EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral şi a declarat că această sumă constituie o satisfacţie echitabilă 
suficientă în această cauză, avînd în vedere intensitatea şi durata suferinţei reclamantului, faptul că 
sănătatea reclamantului nu a fost afectată ca rezultat al acesteia şi jurisprudenţa Curţii în astfel de 
cauze precum Şarban v. Moldova (nr. 3456/05, 4 octombrie 2005) şi Becciev v. Moldova (nr. 9190/03, 
4 octombrie 2005). În ceea ce priveşte costurile şi cheltuielile, Guvernul a declarat că reclamantul a 



primit de la Curte asistenţă judiciară şi că, în opinia lui, acea sumă era suficientă. Guvernul a invitat 
Curtea să scoată cererea de pe rol în conformitate cu articolul 37 din Convenţie.  

22. Reclamantul nu a fost de acord cu propunerea Guvernului şi a susţinut că suma propusă de 
acesta era prea mică. Referindu-se la cauzele Şarban şi Becciev, el a declarat că condiţiile de detenţie 
din izolatorul de detenţie provizorie din Orhei erau mai grave decît cele din Chişinău. El a dat ca 
exemplu practica judiciară a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (cauza lui D.G.) în care 
instanţa a acordat reclamantului EUR 9,500 cu titlu de prejudiciu moral suferit ca urmare a casării unei 
hotărîri judecătoreşti irevocabile în urma unei proceduri de tipul celei din cauza Brumărescu şi EUR 
1,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli. Potrivit reclamantului, violările din această cauză au fost mai 
grave decît cele din acea cauză, iar avocatul a trebuit să lucreze mai mult timp asupra cauzei. 

23. Guvernul a susţinut că reclamantul nu putea şti cît timp a lucrat avocatul asupra dosarului în 
cauza G.D. şi gradul de suferinţă al reclamantului în acea cauză. El a susţinut că suma propusă de el 
era rezonabilă.  

24. Curtea face referire la principiile stabilite în jurisprudenţa sa (a se vedea, de exemplu, Melnic v. 
Moldova, nr. 6923/03, §§ 20-31, 14 noiembrie 2006) în ceea ce priveşte examinarea declaraţiilor 
unilaterale. În special, ea reaminteşte că „va depinde de circumstanţele specifice ale cauzei dacă 
declaraţia unilaterală oferă o bază suficientă pentru a constata că respectarea drepturilor omului 
garantate de Convenţie nu cere continuarea examinării cauzei de către Curte (articolul 37 § 1 in fine)”.  

25. Referitor la faptul dacă ar fi corespunzător de a scoate această cerere de pe rol în baza 
declaraţiei unilaterale făcută de Guvern, Curtea notează că Guvernul a recunoscut că a avut loc o 
violare a articolelor 3, 5 şi 13 ale Convenţiei şi s-a oferit să-i plătească reclamantului prejudiciul moral. 
Avînd în vedere circumstanţele acestei cauze, Curtea consideră că suma propusă de Guvern nu are o 
legătură rezonabilă cu nivelul suferinţei îndurate de către reclamant. Prin urmare, ea consideră că 
respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale cere Curţii să continue 
examinarea cererii (a se vedea, pentru a face deosebirea, Akman v. Turkey (radiere de pe rol), nr. 
37453/97, §§ 23-24, ECHR 2001-VI). 

26. Astfel, Curtea respinge cererea Guvernului de a scoate cererea de pe rol în temeiul articolului 
37 din Convenţie şi, prin urmare, va continua examinarea admisibilităţii şi fondului cauzei.  

II. ADMISIBILITATEA CAUZEI  
… 

C. Restul pretenţiilor 

30. Curtea consideră că restul pretenţiilor reclamantului ridică chestiuni de fapt şi de drept, care 
sunt suficient de serioase încît examinarea lor să depindă de o examinare a fondului şi că niciun alt 
temei pentru declararea lor inadmisibile nu a fost stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste pretenţii 
admisibile. În conformitate cu decizia sa de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea 
paragraful 4 de mai sus), Curtea va examina imediat fondul acestor pretenţii. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
31. Reclamantul s-a plîns de condiţiile sale de detenţie în izolatorul de detenţie provizorie din 

Orhei. El a susţinut că atunci cînd a contestat faptul detenţiei lui în „acvariu”, Guvernul nu a prezentat 
vreo probă, cum ar fi înregistrări cu privire la ocuparea celulelor. Mai mult, declaraţia Guvernului că în 
perioada octombrie-noiembrie 2005 izolatorul de detenţie provizorie din Orhei a fost renovat era falsă. 
Guvernul nu a prezentat vreo probă în susţinerea acestei declaraţii. El nu a prezentat vreo probă cu 
privire la finanţarea lucrărilor de renovare, vreo copie a unui contract cu un prestator de servicii sau 
vreo probă cu privire la mutarea deţinuţilor într-o altă locaţie în timpul efectuării pretinselor lucrări. 
Referindu-se la hotărîrea Guvernului din anul 2003, reclamantul a declarat că aceasta prevedea 
renovarea penitenciarelor unde erau deţinute persoanele condamnate, şi nu a izolatoarelor de detenţie 
provizorie. Mai mult, Guvernul nu a făcut niciun comentariu cu privire la fotografiile care arătau 
muşcături de insecte pe corpul reclamantului şi la faptul că imediat după eliberarea sa din detenţie un 
medic a conchis că corpul acestuia era acoperit de muşcături de insecte şi că el avea pneumonie.  

32. Guvernul a susţinut că reclamantul a fost plasat de la început în celula nr. 9, şi nu în „acvariu”. 
Potrivit lui, celula nr. 9 se afla la parterul izolatorului de detenţie provizorie. Ea măsura 5.4 x 2.5 metri 



şi în ea erau deţinute, în perioada detenţiei reclamantului, trei pînă la patru persoane. Potrivit 
Guvernului, celula era echipată cu un sistem de încălzire şi avea o fereastră prin care pătrundea lumina 
zilei. Celula avea toate facilităţile sanitare necesare. În lunile octombrie-noiembrie 2005, izolatorul de 
detenţie provizorie din Orhei a fost complet renovat. Sistemul de încălzire a fost reparat. De asemenea, 
a fost instalat un boiler pentru încălzirea apei. Au fost reparate paturile din lemn şi au fost cumpărate 
saltele. Celulele au fost echipate cu un sistem de ventilare şi ferestre noi prin care pătrundea lumina 
zilei. Celulele erau dezinfectate o dată pe săptămînă. Potrivit Guvernului, rapoartele CPT care au fost 
invocate de către reclamant nu mai erau actuale. El a declarat că în anul 2003 Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat o hotărîre prin care a elaborat planuri pentru reformarea sistemului penitenciar.  

33. Curtea reaminteşte că principiile generale cu privire la condiţiile de detenţie au fost stabilite în 
hotărîrea Ostrovar v. Moldova (nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 septembrie 2005). 

34. Ea notează că toate declaraţiile reclamantului corespund constatărilor făcute de CPT în 
rapoartele sale în ceea ce priveşte instituţiile de detenţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova. Constatările CPT oferă cel puţin într-o anumită măsură o bază temeinică pentru 
evaluarea condiţiilor în care a fost deţinut reclamantul (a se vedea, pentru un alt exemplu cînd Curtea a 
luat în consideraţie rapoartele CPT, Kehayov v. Bulgaria, nr. 41035/98, § 66, 18 ianuarie 2005). 
Guvernul a negat cele mai multe acuzaţii, susţinînd că rapoartele CPT nu erau actuale şi că 
penitenciarul a fost renovat cu o lună înaintea detenţiei reclamantului acolo. Totuşi, el nu a prezentat 
vreo probă în susţinerea declaraţiilor sale cu privire la renovare (a se compara cu Ostrovar, citată mai 
sus, § 80). Mai mult, Guvernul nu a contestat unele acuzaţii aduse de reclamant, cum ar fi lipsa hranei 
adecvate, faptul că în celulă ardea în permanenţă o lumină electrică foarte slabă, faptul că facilităţile 
sanitare nu erau separate de restul celulei şi faptul că la eliberarea sa din detenţie corpul reclamantului 
era acoperit cu muşcături de insecte.  

35. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că suferinţa îndurată de către reclamant a depăşit 
nivelul inevitabil inerent detenţiei şi a atins un nivel de severitate contrar articolului 3 din Convenţie. 

… 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
42. Reclamantul a declarat că nu existau recursuri efective împotriva condiţiilor de detenţie 

inumane şi degradante. Potrivit lui, condiţiile inumane de detenţie constituiau o practică administrativă 
în Republica Moldova, deoarece toate penitenciarele erau în aceeaşi situaţie ca şi cel în care a fost 
deţinut el. Potrivit reclamantului toate celulele din izolatorul de detenţie provizorie din Orhei erau 
similare, iar autorităţile nu puteau face nimic pentru a pune capăt imediat suferinţelor sale. Autorităţile 
cunoşteau bine condiţiile de detenţie, însă nu au făcut nimic.  

43. Guvernul a contestat declaraţiile reclamantului şi a declarat că, în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, reclamantul putea să se plîngă de acţiunile ilegale ale ofiţerului de urmărire 
penală conform articolului 313 al Codului de procedură penală. Potrivit Guvernului, au existat cîteva 
astfel de plîngeri în raioanele Drochia şi Criuleni, prin care persoanele s-au plîns de acte de tortură şi 
maltratare din partea poliţiştilor, însă toate acele plîngeri au fost respinse.  

44. După cum Curtea a constatat de multe ori, articolul 13 din Convenţie garantează 
disponibilitatea la nivel naţional a unui recurs pentru a asigura esenţa drepturilor şi libertăţilor 
garantate de Convenţie, indiferent de forma pe care acestea ar putea s-o ia în sistemul de drept 
naţional. Prin urmare, efectul articolului 13 este de a cere existenţa unui recurs naţional care să permită 
examinarea unei pretenţii care poate fi considerată ca fiind „serioasă şi legitimă” conform Convenţiei 
şi să ofere redresarea corespunzătoare.  

45. Curtea reaminteşte că ea a examinat de multe ori chestiunea cu privire la recursurile interne 
prin care se deplîng condiţiile rele de detenţie din Republica Moldova (a se vedea Ţarban, citată mai 
sus, §§ 57-62; Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, §§ 101-107, 7 noiembrie 2006; Istratii and Others 
v. Moldova, nr. 8721/05, 8705/05 şi 8742/05, § 38, 27 martie 2007; Modîrcă v. Moldova, nr. 
14437/05, § 47, 10 mai 2007; şi Stepuleac v. Moldova, nr. 8207/06, § 46, 6 noiembrie 2007) şi a 
conchis de fiecare dată că recursurile sugerate de Guvern nu erau efective. Această cauză nu constituie 
o excepţie, deoarece este clar că articolul 313 al Codului de procedură penală nu are nimic în comun 
cu condiţiile de detenţie, ci doar oferă posibilitatea de a contesta acţiunile sau inacţiunile ofiţerilor de 
urmărire penală.  



46. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că nu s-a dovedit faptul că au existat recursuri 
efective în ceea ce priveşte pretenţia reclamantului formulată în temeiul articolului 3. Prin urmare, a 
avut loc o violare a articolului 13 din Convenţie. 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu 

48. Reclamantul a pretins EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.  
49. Guvernul a contestat pretenţia şi a susţinut că aceasta era neîntemeiată şi excesivă. 
50. Avînd în vedere violările constatate mai sus, Curtea consideră că acordarea unei compensaţii cu 

titlu de prejudiciu moral este justificată în această cauză. Făcînd evaluarea sa în mod echitabil, Curtea 
acordă reclamantului EUR 3,500. 

B. Costuri şi cheltuieli 

51. Avocatul reclamantului a pretins EUR 10,705 cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în faţa 
Curţii. El a prezentat o listă detaliată a timpului de lucru asupra cauzei. 

52. Guvernul a considerat suma pretinsă excesivă şi a contestat numărul de ore lucrate de avocatul 
reclamantului.  

53. Curtea acordă EUR 1,500 cu titlu de costuri şi cheltuieli minus EUR 850 plătiţi deja cu titlu de 
asistenţă judiciară de către Consiliul Europei. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Respinge declaraţia unilaterală a Guvernului;  
2. Declară inadmisibilă pretenţia formulată în temeiul articolului 5 § 4 din Convenţie, iar restul 

cererii admisibil;  
3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 3 din Convenţie;  
… 
5. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 13 din Convenţie combinat cu articolul 3;  
6. Hotărăşte: 
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 3,500 (trei mii cinci 
sute euro) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,500 (o mie cinci sute euro) minus EUR 850 (opt sute 
cincizeci euro) plătiţi deja ca asistenţă judiciară cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus orice taxă care 
poate fi percepută, care să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la 
data executării hotărîrii, 



Modarca v. Moldova 
Cererea nr. 14437/05, 10 May 2007 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 14437/05) introdusă contra Republicii Moldova, potrivit 

articolului 34 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(“Convenţia”), la 20 aprilie 2005, de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Vladimir Modîrcă 
(“reclamantul”). 

… 
3. În particular, reclamantul a pretins că ar fi fost deţinut în condiţii inumane şi degradante şi lipsit 

de asistenţă medicală, că ar fi fost deţinut ilegal şi că instanţele judecătoreşti nu au prezentat motive 
suficiente şi pertinente pentru deţinerea sa, că a nu ar fi avut acces la anumite părţi pertinente din 
dosarul său penal în vederea contestării efective a detenţiei sale după transmiterea dosarului în judecată 
şi că ar fi fost împiedicat să aibă întrevederi confidenţiale cu avocatul său. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1949 şi domiciliază în Chişinău. 
6. Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate după cum urmează. 
7. Reclamantul a lucrat ca şef al Departamentului Arhitectură şi Urbanism al Primăriei mun. 

Chişinău - una din subdiviziunile primăriei. În perioada 24 septembrie 2004 - 23 februarie 2005 el a 
fost deţinut în Izolatorul de detenţie provizorie al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei (CCCEC). La 23 februarie 2005, el a fost transferat în Izolatorul de detenţie preventivă nr. 3 
al Ministerului Justiţiei din Chişinău (“închisoarea nr. 3”, care ulterior a fost redenumită “închisoarea 
nr. 13”). Reclamantul suferă de “osteoporoză difuză, discopatie a vertebrelor L3-L4-L5-S1, hernie a 
discului în regiunea L5-S1, radilocopatie în regiunea L5-S1 şi dureri sciatice”. 

1. Dosarul penal în privinţa reclamantului şi detenţia lui după transmiterea dosarului în judecată 

8. La 23 septembrie 2004 CCCEC a început urmărirea penală în privinţa reclamantului în temeiul 
articolului 327 alineatul (2) litera (c) din Codul penal pentru săvîrşirea infracţiunii de abuz de putere la 
privatizarea unui teren de pămînt. La 24 septembrie 2004 reclamantul a fost reţinut de către ofiţerii 
CCCEC. 

9. La 27 septembrie 2004 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău a emis un mandat de arest pe 
numele reclamantului pe un termen de 30 zile.  

... 
17. La 15 noiembrie 2005 instanţa de judecată a dispus înlocuirea măsurii de arest preventiv al 

reclamantului cu cea a arestului la domiciliu. 
… 

3. Condiţiile de detenţie şi asistenţa medicală în izolatoarele de detenţie 

26. Potrivit reclamantului, el nu ar fi beneficiat de vreo careva asistenţă medicală pe parcursul 
aflării sale în Izolatorul de detenţie provizorie al CCCEC, în absenţa oricărui personal medical în 
izolator. Acesta s-a plîns în mai multe cereri de habeas corpus de posibila agravare a stării sănătăţii ca 
rezultat al detenţiei sale. Mai mult, asistenţa medicală acordată în Închisoarea nr. 3 nu a fost 
corespunzătoare şi că trebuia să conteze pe medicamentele transmise de soţia sa. 

27. Medicul reclamantului i-a recomandat să primească tratament osteopatic odată la trei luni şi în 
timpul crizelor de durere, să evite frigul şi umezeala, precum şi să beneficieze de terapie balneară 
fiecare şase luni. 

28. Potrivit reclamantului, celula în care a fost deţinut în perioada 23 februarie 2005 şi 15 
noiembrie 2005 - în Închisoarea nr. 3 - avea o suprafaţă de 10m2 şi era destinată pentru patru deţinuţi. 



Întrucît mai bine de o jumătate din această suprafaţă era ocupată de paturile în nivele, o masă, o 
chiuvetă şi o toaletă, spaţiul liber era aproximativ de 4.78m2 sau 1.19m2 per deţinut. Celula avea acces 
foarte limitat la lumina zilei întrucît fereastra era acoperită cu trei straturi de plasă de metal. Aceasta nu 
era în mod corespunzător încălzită sau ventilată. Reclamantul şi alţi deţinuţi trebuiau să-şi aducă 
propriile haine şi aşternuturi, să repare şi să mobileze celula. Mai mult, statul a alocat aproximativ 0.28 
EUR per zi pentru mîncarea achiziţionată pentru fiecare deţinut (reprezentînd 35-40% din suma 
necesară pentru mîncare, potrivit estimărilor formulate de autorităţi), iar mîncarea era necomestibilă. 
Apa şi electricitatea erau furnizate potrivit unui orar şi nu erau disponibile în anumite perioade, 
inclusiv pe parcursul întregii nopţi. Deţinuţii trebuiau să se abţină de la utilizarea toaletei în asemenea 
perioade pentru a evita mirosul. În ziua de baie pe tot parcursul zilei nu era practic apă curgătoare în 
celulă. Toaleta era situată direct în faţa mesei şi mirosea rău. În final, spaţiul pentru primblările zilnice 
era situat chiar sub deschizătura de evacuare a sistemului de ventilaţie în partea Izolatorului de detenţie 
unde erau trataţi deţinuţii bolnavi de tuberculoză, creînd astfel un pericol real de infecţie. Guvernul nu 
a comentat această din urmă alegaţie. 

29. Potrivit Guvernului, condiţiile în care a fost deţinut reclamantul au fost corespunzătoare, după 
cum rezultă din înregistrarea video a celulei şi a altor părţi ale izolatorului prezentată Curţii. Celula era 
într-o stare igienică bună şi era adecvat mobilată, ventilată şi încălzită şi era destinată pentru deţinerea 
persoanelor ale căror funcţii anterior deţinute le expuneau unei ameninţări cu violenţa din partea altor 
deţinuţi. Era permisă o primblare zilnică timp de o oră şi primirea unui duş o dată în săptămînă. Mai 
mult, reclamantul a fost vizitat cu regularitate de mai mulţi medici din spitalul pentru deţinuţi şi a 
primit toată asistenţa necesară. În final, Guvernul a prezentat o dovadă medicală, prin care a 
demonstrat faptul că recomandarea medicului cu privire la tratamentul osteopatic nu a fost urmată pe 
parcursului anului anterior arestării reclamantului. 

II. MATERIALELE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  

A. Practica şi dreptul intern pertinent  

30. Practica şi dreptul intern pertinent au fost rezumate în cauza Boicenco c. Moldovei, nr. 
41088/05, § 64-71, hotărîrea din 11 iulie 2006. În particular, cu privire la epuizarea căilor de recurs 
interne, Guvernul s-a bazat pe următoarele. 

31. Guvernul s-a referit la articolul 53 din Constituţie, articolul 1405 din Codul civil şi 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, precum şi la cauza Drugalev c. Ministerului 
Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor, menţionată în Boicenco, citată supra, §§ 68-71). 

… 
35. Reclamantul s-a referit la cauza Paladi (decizia din 20 septembrie 2005), în care o plîngere 

despre insuficienţa asistenţei medicale în spitalul pentru deţinuţi şi o cerere de a primi o asemenea 
asistenţă într-un spital specializat nu a fost examinate timp de aproape trei luni, în pofida invocării 
exprese a articolului 3 din Convenţie. 

34. La 24 octombrie 2003 Parlamentul a adoptat hotărîrea nr. 415-XV, privind aprobarea Planului 
naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Planul include mai multe 
obiective pentru anii 2004-2008 orientate spre îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, inclusiv reducerea 
suprapopulării, ameliorarea tratamentului medical, implicarea în cîmpul muncii şi reintegrarea 
deţinuţilor, precum şi instruirea personalului. Periodic urmează a fi formulate rapoarte asupra 
implementării Planului. La 31 decembrie 2003 Guvernul a adoptat Hotărîrea cu privire la aprobarea 
Concepţiei reformării sistemului penitenciar şi Planului de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea 
Concepţiei reformării sistemului penitenciar, ambele avînd drept obiectiv, inter alia, îmbunătăţirea 
condiţiilor de detenţie în penitenciare. 

35. La o dată nespecificată Ministerul Justiţiei a întocmit “Raportul asupra implementării de către 
Ministerul Justiţiei a Capitolului 14 din Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului 
pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003”. La 
25 noiembrie 2005 Comisia parlamentară pentru drepturile omului a întocmit un raport asupra 
implementării Planului naţional de acţiuni. Ambele rapoarte au confirmat finanţarea insuficientă a 
sistemului penitenciar şi, respectiv, omisiunea de a realiza întru-totul acţiunile din plan în partea ce 



ţine de izolatoarele de detenţie preventivă din Republica Moldova, inclusiv de Închisoarea nr. 3 din 
Chişinău. Cel dintîi raport menţiona, inter alia, că “atît timp cît obiectivele şi acţiunile [din Planul 
naţional de acţiuni] nu au un suport financiar necesar ... acestea vor rămîne doar o bună tentativă din 
partea statului de a respecta drepturile omului, descrise în Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 
octombrie 2003, destinul căreia nu este neimplementarea sau implementarea parţială.” 

B. Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentului sau Pedepselor 
Inumane sau Degradante (CPT) 

38. În raportul său asupra vizitei din 20-30 septembrie 2004, CPT a constatat că (traducere 
neoficială): 

“55. Situaţia din majoritatea penitenciarelor vizitate, înfruntînd situaţia economică din ţară, rămîne a fi 
dificilă şi am întîlnit un număr de probleme deja identificate în timpul vizitelor în 1998 şi 2001 în legătură cu 
condiţiile materiale şi regimurile de detenţie. 

Plus la aceasta este problema suprapopulării, care rămîne a fi serioasă. De fapt, chiar dacă penitenciarele 
vizitate nu activau la capacitatea lor completă - precum în cazul Închisorii nr. 3, în care numărul deţinuţilor era 
puţin redus în comparaţie cu acela din perioada ultimei vizite a Comitetului - acestea continuau să fie extrem de 
aglomerate. De fapt, capacitatea de spaţiu era în continuare doar de 2m2 per deţinut; în practică adeseori şi mai 
mică. 

79. Vizita realizată în Închisoarea nr. 3 din Chişinău nu a constat îmbunătăţiri satisfăcătoare. Progresul 
constatat era de fapt minimal, limitat la unele reparaţii curente. Repararea sistemul de ventilaţie a putut fi 
realizată în primul rînd datorită suportului financiar din partea societăţii civile (în special al ONG-lor), iar 
crearea locurilor pentru primblările zilnice s-a datorat suportului din partea deţinuţilor şi a familiilor lor. 

Repararea, renovarea şi întreţinerea celulelor este întru-totul pusă pe seama însăşi a deţinuţilor sau a 
familiilor lor, care de asemenea plătesc pentru materialele necesare. În egală măsură, ei trebuie să facă rost de 
cearşafuri sau plăpumi, instituţia acordîndu-le doar saltele utilizate. 

În general, condiţiile de trai în marea majoritate a celulelor din Blocurile I-II şi a celulelor de tranziţie rămîn 
a fi mizerabile. ... 

În final, în pofida reducerii drastice a suprapopulării, se observă totuşi un foarte înalt, chir intolerabil nivel al 
ratei de populare în celule. 

83. ... pretutindeni cantitatea şi calitatea mîncării deţinuţilor constituie un aspect de înaltă îngrijorare. 
Delegaţia a primit foarte multe plîngeri cu privire la absenţa cărnii, produselor lactate. Concluziile delegaţiei, atît 
cu privire la stocul de alimente cît şi cu privire la meniurile comunicate, confirmă credibilitatea acestor plîngeri. 
Concluziile sale au confirmat de asemenea că în anumite locuri (în Închisoarea nr. 3, [...]), mîncarea servită era 
repulsivă şi practic necomestibilă (de exemplu, prezenţa insectelor şi a viermilor). Acest lucru nu este 
surprinzător, ţinînd cont de situaţia generală din bucătării şi de echipamentul modest al lor. 

Autorităţile moldovene au evidenţiat întotdeauna dificultăţile financiare întîmpinate în asigurarea unei 
alimentaţii adecvate pentru deţinuţi. Cu toate acestea, Comitetul insistă că aceasta este o cerinţă fundamentală a 
traiului care trebuie să fie asigurat de către stat persoanelor aflate în custodia sa şi că nici o circumstanţă nu 
poate să-l exonereze de la o asemenea responsabilitate ...” 

C. Actele Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 

39. Rezoluţia (73) 5 al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la ansamblul de 
reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 ianuarie 1973), în 
partea pertinentă, prevede următoarele: 

“93. Un deţinut trebuie, de îndată ce este încarcerat, să-şi poată alege avocatul său sau să fie autorizat de a 
solicita desemnarea unui avocat din oficiu, atunci cînd această asistenţă este prevăzută, şi să primească vizite de 
la avocatul său în vederea apărării sale. El trebuie să poată pregăti, să dea şi să primească instrucţiuni 
confidenţiale. La solicitare, acestuia trebuie să-i fie acordate toate facilităţile necesare în acest scop. În special, el 
trebuie să fie asistat gratis de un interpret în cadrul tuturor contactelor sale cu administraţia şi pentru garantarea 
dreptului său la apărare. Întrevederile între deţinut şi avocatul său pot fi vizualizate, însă nu şi ascultate, fie direct 
sau indirect, de către un funcţionar al instituţiei sau de către un poliţist.” 

40. Recomandarea Rec(2006)2 a Comitetului de Miniştri pentru statele membre privind Regulile 
penitenciare europene (adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a 
reuniune a Delegaţiilor Miniştrilor), în partea pertinentă, prevede următoarele: 

“23.1 Orice deţinut are dreptul de a solicita asistenţă juridică şi autorităţile penitenciare trebuie să-i asigure 
facilităţi rezonabile pentru ca acesta să obţină o asemenea asistenţă. ... 

23.4 Consultaţiile şi alte comunicaţii, inclusiv corespondenţa, asupra problemelor legale dintre deţinut şi 
avocatul său trebuie să fie confidenţiale. ... 

23.6 Deţinuţii trebuie să aibă acces la documentele referitoare la procesele judiciare ce-i vizează, sau să fie 
autorizaţi să le păstreze în posesia lor.” 



ÎN DREPT 
41. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor lui garantate de articolul 3 din Convenţie. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
... 

I. ADMISIBILITATEA PLÎNGERILOR 

A. Plîngerile potrivit articolului 3 din Convenţie 

1. Condiţiile de detenţie 

45. Reclamantul s-a plîns de lipsa asistenţei medicale din Izolatorul de detenţie al CCCEC şi de 
faptul că, condiţiile de detenţie din Închisoarea nr. 3, constituie un tratament inuman şi degradant 
contrar dispoziţiilor articolului 3 din Convenţie (a se vedea paragrafele 26-28 supra). 

46. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a epuizat căile de recurs interne disponibile în legătură 
cu plîngerile formulate potrivit articolului 3 din Convenţie. 

47. Cît priveşte iniţierea unei acţiuni civile în vederea solicitării încetării imediate a pretinsei 
încălcări (cauza Drugalev), Curtea a constatat deja că aceasta nu a constituit o dovadă suficientă a 
faptului că o asemenea cale de recurs a fost efectivă la acel moment (a se vedea Holomiov c. 
Moldovei, nr. 30649/05, § 106, hotărîrea din 7 noiembrie 2006). Nefiind informată despre vreo careva 
evoluţie de la decizia Drugalev, Curtea nu vede vreun alt motiv pentru a deroga de la acea constatare 
şi în prezenta cauză. Din aceasta rezultă că plîngerea nu poate fi respinsă pentru neepuizarea căilor de 
recurs interne disponibile. 

2. Pretinsa lipsă a asistenţei medicale 

48. În partea ce ţine de plîngerea referitoare la lipsa asistenţei medicale din Izolatorul de detenţie 
provizorie al CCCEC, Curtea notează că reclamantul a formulat plîngeri generale despre posibila 
agravare a stării sănătăţii sale (a se vedea paragrafele 11 şi 26 supra). Cu toate acestea, el niciodată nu 
a cerut personalului Izolatorului de detenţie să-i acorde asistenţă medicală în legătură cu o vreo 
problemă specifică; în plus, el a fost vizitat de mai multe ori de medici din spitalul pentru deţinuţi. În 
timp ce se pare că reclamantului medicul i-a recomandat un tratament permanent, care însă nu a fost 
administrat pe parcursul detenţiei, totuşi, este evident faptul că acest tratament nu a fost urmat nici în 
anul anterior arestării sale (a se vedea paragrafele 27 şi 29 supra). 

49. Curtea consideră că lipsa asistenţei medicale în circumstanţele în care o asemenea asistenţă nu 
a fost necesară nu poate, în sine, constitui o încălcare a articolului 3 din Convenţie. În consecinţă, 
Curtea concluzionează că această plîngere este vădit nefondată în sensul articolului 35 § 3 din 
Constituţie. 

… 

C. Concluzia 

58. În lumina celor expuse mai sus, Curtea concluzionează că plîngerile potrivit articolului 3 cu 
privire la condiţiile de detenţie şi plîngerile potrivit articolului 5 cu privire la lipsa unui temei legal şi a 
unor motive pertinente şi suficiente pentru detenţie nu pot fi declarate inadmisibile pentru neepuizarea 
căilor de recurs interne. Prin urmare, excepţia formulată de Guvern în legătură cu aceste plîngeri 
trebuie să fie respinsă. Nici o excepţie nu a fost ridicată în legătură cu plîngerea privind refuzul de a 
permite întrevederi confidenţiale cu avocatul reclamantului (articolul 5 § 4 din Convenţie). 

59. În continuare Curtea consideră că plîngerile reclamantului potrivit articolelor 3 (cu privire la 
condiţiile de detenţie) şi 5 §§ 1, 3 şi 4 din Convenţie pun în discuţie chestiuni de drept şi de fapt, care 
sunt suficient de serioase ca aprecierea lor să depindă de examinarea fondului cauzei. Prin urmare, ea 
declară aceste plîngeri admisibile. În termenii deciziei sale de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a 
se vedea paragraful 5 supra), Curtea se va pronunţa imediat asupra fondului acestor plîngeri. 



II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
60. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 3 din Convenţie în 

legătură cu condiţiile sale de detenţie din Închisoarea nr. 3 din Chişinău în perioada 23 februarie - 15 
noiembrie 2005 (a se vedea paragrafele 26-28 supra). De asemenea, el s-a bazat pe constatările CPT şi 
ale autorităţilor naţionale (a se vedea paragrafele 37 şi 38 supra). 

61. Guvernul a susţinut că, condiţiile în care a fost deţinut reclamantul în Izolatorul de detenţie 
preventivă au fost acceptabile (a se vedea paragraful 29 supra). În plus, autorităţile au întreprins mai 
multe acţiuni în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie (a se vedea paragraful 36 supra). 

62. Curtea reaminteşte că articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una dintre valorile fundamentale 
ale unei societăţi democratice. Curtea interzice în termeni absoluţi tortura sau tratamentele şi pedepsele 
inumane ori degradante, indiferent de comportamentul victimei (a se vedea, de exemplu, Labita 
c. Italiei [MC], nr. 26772/95, § 119, CEDO 2000-IV). În continuare, Curtea se referă la principiile 
consacrate în jurisprudenţa sa, în particular, cu referire la condiţiile de detenţie (a se vedea Şarban, 
citată supra, §§ 75-77, hotărîrea din 4 octombrie 2005). 

63. În prezenta cauză nu este disputat faptul că reclamantul a fost deţinut cu alte trei persoane într-
o celulă cu suprafaţa de 10m2 (2.5 m2 per deţinut). Mai mult ca atît, Guvernul nu a contestat calculul şi 
planul celulei prezentat de reclamant, potrivit căruia mai mult de jumătate din suprafaţa celulei era 
ocupată de mobilierul din celulă şi că fiecărui deţinut îi revinea 1.19m2 spaţiu liber (a se vedea 
paragraful 28 şi 29 supra). S-a notat că CPT consideră că 4 m² per deţinut este o normă potrivită şi 
satisfăcătoare pentru o celulă (a se vedea Ostrovar c. Moldovei, nr. 35207/03, § 82, hotărîrea din 13 
septembrie 2005). 

64. Curtea a statuat deja că suprapopularea în sine ridică o problemă potrivit articolului 3 din 
Convenţie (a se vedea Kadiķis c. Letoniei (nr. 2), nr. 62393/00, § 52, hotărîrea din 4 mai 2006). De 
asemenea, aceasta notează că reclamantul a trebuit să petreacă 23 de ore pe zi în condiţii restrînse (a se 
vedea paragraful 29 supra) şi că singura oră acordată pentru plimbările zilnice pare să-i fi expus 
sănătatea riscului de a se infecta cu tuberculoză (a se vedea paragraful 28 supra). 

65. Curtea notează că Guvernul nu a contestat prezenţa a trei straturi de plasă de metal pe fereastra 
care, potrivit reclamantului, bloca majoritatea luminii zilei. În mod similar, nu s-a dat răspuns la 
plîngerea reclamantului precum că furnizarea electricităţii şi apei era întreruptă pentru anumite 
perioade, în special pe parcursul nopţii, şi că deţinuţii din celula reclamantului trebuiau să se abţină de 
la utilizarea toaletei în aceste perioade cu scopul de a limita mirosul (a se vedea paragrafele 28 şi 29 
supra). 

66. Nu a fost contestat faptul că reclamantul nu a beneficiat de lenjerie sau haine din penitenciar şi 
că a trebuit să investească, împreună cu alţi co-deţinuţi, în repararea şi mobilarea celulei. Mai mult, 
masa pentru mîncare era situată în apropierea toaletei, care mirosea rău. 

67. În egală măsură, nu s-a disputat că, cheltuielile cotidiene pentru alimentaţie erau limitate la 
0.28 EUR per zi pentru fiecare deţinut. Curtea notează că CPT a confirmat că în octombrie 2004 
situaţia la acest capitol era departe de a fi cea scontată, mîncarea fiind “repulsivă şi practic 
necomestibilă” (a se vedea paragraful 38 supra). 

68. Astfel, reclamantul a fost deţinut în condiţii de extremă suprapopulare cu acces limitat la 
lumina zilei, avînd disponibilitate limitată a apei curgătoare, în special, pe parcursul nopţii, aflîndu-se 
în prezenţa mirosurilor insuportabile de la toaletă şi fiind asigurat insuficient cantitativ şi calitativ cu 
mîncare sau lenjerie. Mai mult, el a trebuit să suporte aceste condiţii o perioadă de aproape nouă luni, 
care este cu mult mai îndelungată decît cele cincisprezece zile, care a avut să le suporte reclamantul în 
cauza Kadiķis (citată supra, § 55). 

69. În opinia Curţii, efectul cumulativ al condiţiilor de detenţie expuse mai sus şi perioada de timp 
relativ îndelungată pe parcursul căreia reclamantul a avut să le suporte constituie o încălcare a 
articolului 3 din Convenţie. 

… 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 



A. Prejudiciul 

101. Reclamantul a pretins 13 000 euro (EUR) cu titlu de compensaţie pentru prejudiciul cauzat 
prin încălcarea drepturilor sale, incluzînd 9 000 EUR pentru încălcarea mai multor dispoziţii ale 
articolului 5 din Convenţie. În suportul pretenţiilor sale el s-a bazat pe jurisprudenţa Curţii referitoare 
la plîngeri similare. 

102. Guvernul a contestat suma pretinsă de reclamant, susţinînd că era excesivă în lumina 
jurisprudenţei Curţii. Acesta a susţinut că hotărîrile citate de reclamant au vizat situaţii care nu aveau 
nimic în comun cu prezenta cauză din punctul de vedere al naturii şi seriozităţii pretinselor încălcări, 
efectelor asupra reclamantului şi atitudinii autorităţilor statale. Autorităţile au întreprins toate măsurile 
necesare pentru a se conforma cerinţelor reclamantului şi că tratamentul său nu a atins pragul minim 
cerut de articolul 3 din Convenţie. Orice constatare de încălcare a articolului 5 din Convenţie va 
constitui în sine o satisfacţie echitabilă. 

103. Curtea consideră că reclamantului trebuia să-i fi fost cauzat un anumit stres şi stare de 
anxietate drept consecinţă a omisiunii autorităţilor de a respecta drepturile lui garantate de articolele 3 
şi 5 (§§ 1, 3 şi 4) din Convenţie, în particular, detenţia sa în condiţii inumane, precum şi detenţia sa în 
lipsa vreunui temei legal necesar sau a motivelor pertinente pentru o perioadă de mai bine de un an, şi 
omisiunea de a-i permite să se întîlnească cu avocatul său în condiţii de confidenţialitate. Curtea 
acordă reclamantului per totalum sumă de 7 000 EUR pentru prejudiciul moral (a se vedea Ječius c. 
Lituaniei, nr. 34578/97, § 109, CEDO 2000-IX). 

B. Costuri şi cheltuieli 

104. Reclamantul a pretins 8 208 EUR pentru costuri şi cheltuieli. El a prezentat o listă a orelor 
prestate de avocatul său la pregătirea cauzei (de 77 ore) şi a taxelor per oră pentru fiecare activitate, 
care corespundea deciziei Baroului Avocaţilor din Moldova adoptată la 29 decembrie 2005, prin care 
se recomanda nivelul minim de remunerare pentru reprezentarea reclamanţilor în faţa instanţelor 
judecătoreşti internaţionale. 

105. Guvernul a considerat aceste pretenţii ca fiind nejustificate în contextul realităţilor economice 
a vieţii din Republica Moldova. Acesta a susţinut că reclamantul nu a prezentat copia vreunui contract 
pentru reprezentarea sa şi a pus la îndoială numărul de ore petrecute pentru studierea jurisprudenţei 
Curţii şi redactarea observaţiilor reclamantului. 

106. Curtea reaminteşte că, pentru rambursarea costurilor şi cheltuielilor potrivit articolului 41 din 
Convenţie, ea trebuie să stabilească dacă acestea au fost real şi necesar suportate şi dacă au fost 
rezonabile ca cuantum (a se vedea Croitoru c. Moldovei, nr. 18882/02, § 35, hotărîrea din 20 
iulie 2004). Potrivit articolului 60 § 2 din Regulamentul Curţii, trebuie prezentate justificative detaliate 
ale pretenţiilor formulate, în lipsa cărora Camera poate respinge, în tot sau în parte, pretenţiile 
respective. 

107. Curtea notează că, în prezenta cauză, cu toate că reclamantul nu a prezentat o copie a 
contractului încheiat cu avocatul său, el corect l-a autorizat pe avocat să-l reprezinte în procedura în 
faţa acestei Curţi. Totuşi, suma solicitată este excesivă şi trebuie acceptată doar parţial. Ţinînd cont de 
lista orelor prestate, numărul şi complexitatea chestiunilor examinate, Curtea acordă reclamantului 1 
800 EUR pentru costuri şi cheltuieli. 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Declară inadmisibile plîngerile potrivit articolului 3 din Convenţie în partea ce ţine de pretinsa 

lipsă a unui tratament medical corespunzător şi potrivit articolului 5 în partea ce ţine de omisiunea de a 
permite accesul la materialele din dosar, şi restul cererii admisibilă; 

2. Horărăşte, că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie în legătură cu condiţiile 
detenţiei reclamantului în Închisoarea nr. 3; 

… 
6. Hotărăşte: 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă potrivit articolului 44 § 2 din Convenţie, 7000 EUR (şapte mii euro) cu 
titlu de prejudiciu moral şi 1800 EUR (o mie opt sute euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, sume care 



urmează să fie convertite în valuta naţională a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data 
executării, plus orice taxă care poate fi încasată; 



Ostrovar v. Moldova 
Cererea nr. 35207/03, 13 Septembrie 2005 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 35207/03) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Vitalie 
Ostrovar („reclamant”), la 28 octombrie 2003. 

… 
3. Reclamantul s-a plîns, în special, de condiţiile sale de detenţie, de încălcarea dreptului său la 

corespondenţa cu mama sa, a dreptului său de a avea întrevederi cu soţia şi fiica sa, precum şi de faptul 
că nu a avut un recurs efectiv cu privire la încălcările drepturilor sale garantate de articolul 3 şi 
articolul 8 ale Convenţiei.  

… 
6. Printr-o decizie din 22 martie 2005, Curtea a declarat cererea parţial admisibilă.  
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
8. Reclamantul s-a născut în 1974 şi locuieşte în Chişinău. Reclamantul a fost ajutor superior al 

procurorului sectorului Centru din Chişinău. 

1. Contextul cauzei  

9. La 24 iulie 2002, reclamantul a fost arestat de Serviciile Secrete din Republica Moldova, fiind 
acuzat de luare de mită. Mai tîrziu, acuzaţiile au fost modificate în trafic de influenţă.  

10. La 15 august 2002, Tribunalul municipiului Chişinău a dispus arestarea preventivă a 
reclamantului pentru o perioadă de treizeci de zile. Arestul preventiv a fost, mai tîrziu, prelungit prin 
încheierile Judecătoriei sectorului Buiucani din 2 septembrie 2002 şi 10 octombrie 2002.  

11. La 15 noiembrie 2002, Curtea de Apel a dispus eliberarea reclamantului din arest. 
12. La 4 aprilie 2003, reclamantul a fost condamnat de Curtea de Apel la zece ani de închisoare. El 

a fost încarcerat imediat. Reclamantul a contestat cu apel această hotărîre. Rezultatul procedurilor nu 
este cunoscut Curţii.  

2. Condiţiile de detenţie a reclamantului în Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 3 al Ministerului 
Justiţiei  

13. Plîngerile reclamantului cu privire la condiţiile de detenţie se referă la două perioade de 
detenţie în Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 3 al Ministerului Justiţiei şi anume, între 18 octombrie 
2002 şi 15 noiembrie 2002 şi, respectiv, între 4 aprilie 2003 şi 13 decembrie 2003. 

(a) Declaraţiile reclamantului  

14. Reclamantul pretinde că a fost deţinut într-o celulă de 25 m², uneori împreună cu mai mult de 
douăzeci de persoane. Acolo erau douăzeci de paturi din metal, fără saltele sau cuverturi şi nu era 
posibil întotdeauna de a avea acces la un pat din cauza supraaglomerării. După depunerea cererii sale 
la Curte, el a fost transferat într-o celulă mai mică de 15 m², unde el pretinde că a trebuit să doarmă pe 
rînd, din cauza supraaglomerării şi unde condiţiile de detenţie erau, aparent, considerabil mai proaste 
decît anterior. 

15. Fumatul în interiorul celulelor nu era interzis de reglementările interne ale închisorii, iar din 
cauză că lipseau spaţiile pentru fumat, deţinuţii erau nevoiţi să fumeze în interiorul celulei. 
Reclamantul suferea de astm, iar administraţia închisorii ştia despre acest lucru, deoarece el a fost 
reţinut şi adus la închisoare la puţin timp după efectuarea într-un spital a unui tratament împotriva 



astmei, spital unde, de altfel, a şi fost reţinut. Din cauza expunerii la fumul de ţigară, reclamantul a 
suferit multiple crize de astm, care, de obicei, aveau loc de două sau trei ori pe zi.  

16. Nu exista asistenţă medicală corespunzătoare. Deşi exista personal medical în închisoare, 
capacitatea acestuia era limitată din cauza lipsei medicamentelor. Reclamantul a cerut medicului 
închisorii de multe ori acordarea asistenţei medicale, însă a fost refuzat. Lui i s-a spus că închisoarea 
nu avea medicamentele necesare. Din pricina lipsei medicamentelor, el a trebuit să suporte crizele şi să 
aştepte trecerea lor, fiind obligat să stea în poziţie verticală. Crizele sale au devenit mai frecvente şi au 
început să dureze mai mult. În timp ce medicul închisorii ştia că reclamantul suferea de astm, el a dat 
permisiunea sa pentru ca reclamantul să fie plasat într-o celulă cu fumători. Reclamantul a trebuit să se 
bazeze doar pe medicamentele transmise de familia sa. 

17. Situaţia sa a fost înrăutăţită de faptul că fereastra celulei era închisă cu jaluzele şi prin ea nu 
pătrundea aer proaspăt. Mai mult, celula nu era prevăzută cu un sistem de ventilare, fiind din acest 
motiv foarte umedă.  

18. Din cauza lipsei încălzirii şi a izolării termice, celula era foarte rece pe parcursul iernii şi foarte 
caldă pe parcursul verii.  

19. Jaluzelele de la ferestre nu permiteau pătrunderea luminii solare. Totuşi, administraţia 
închisorii a limitat livrarea electricităţii în celule la numai şase ore pe zi; prin urmare, deţinuţii trebuiau 
să trăiască în întuneric şi aveau mari dificultăţi la pregătirea hranei. 

20. Celula era aprovizionată cu apă numai timp de zece ore pe zi, iar cîteodată mai puţin. Accesul 
la apa caldă era limitat la numai o dată în cincisprezece zile. Nu existau spaţii pentru spălarea şi 
uscarea hainelor. Deţinuţii trebuiau să-şi usuce hainele în celulă. 

21. Din cauza asistenţei medicale insuficiente şi a condiţiilor de igienă proaste, celulele au fost 
infectate cu ploşniţe, păduchi şi furnici. Colegii de celulă erau expuşi la boli infecţioase ca tuberculoza, 
infecţiile respiratorii şi ale pielii.  

22. Veceul era situat la 1.5 metri de masa folosită pentru a mînca şi era în permanenţă deschis. Era 
imposibil de a preveni mirosul urît, din motivul lipsei aprovizionării corespunzătoare cu apă şi a lipsei 
produselor de curăţat.  

23. În închisoare nu exista bibliotecă, iar deţinuţii nu aveau acces la ziare sau alte publicaţii. Nu 
existau spaţii corespunzătoare pentru recreare sau exerciţii. 

24. Mîncarea servită deţinuţilor era de o calitate foarte proastă. Ea consta din apă fiartă cu un miros 
urît şi era aproape necomestibilă. Reclamantul a declarat că Guvernul cheltuia 2.16 lei moldoveneşti 
(MDL) (echivalentul a 0.14 euro (EUR) în acea perioadă) pentru hrana zilnică a unui deţinut, în timp 
ce preţul unei pîini era mai mult de MDL 3.  

(b) Susţinerile Guvernului 

25. Reclamantul a fost deţinut în celula nr. 16 cu o suprafaţă de 28.4 m², prevăzută pentru 
paisprezece deţinuţi şi în celula nr. 138 de 19.3 m², prevăzută pentru zece deţinuţi. 

26. În conformitate cu articolul 17 al Legii cu privire la arestarea preventivă, reclamantul ar fi putut 
cere administraţiei închisorii să fie mutat într-o altă celulă cu nefumători.  

27. Deţinuţilor le-a fost acordată asistenţă medicală în conformitate cu legea. Atunci cînd un 
deţinut necesita asistenţă medicală care nu putea fi acordată de medicii de la închisoare, el putea fi dus 
la un spital ordinar. Închisoarea era aprovizionată cu medicamente de către stat; totuşi, atunci cînd în 
închisoare lipseau anumite medicamente, deţinuţii aveau dreptul să le primească de la rudele lor. 
Deoarece reclamantul a fost asigurat cu toate medicamentele necesare, nu a fost întocmit un raport 
medical care să prescrie alte medicamente.  

28. Administraţia închisorii ştia că reclamantul suferea de astm. Potrivit Guvernului, registrul 
închisorii prevedea că reclamantul a cerut asistenţă medicală de două ori, la 2 septembrie şi la 5 
noiembrie 2003. În observaţiile sale din 31 mai 2004, Guvernul a declarat că, la 5 noiembrie 2003, el a 
fost consultat de un medic şi i s-au prescris medicamente. Guvernul nu a prezentat Curţii o copie a 
registrului închisorii. 

În observaţiile sale suplimentare cu privire la fondul cauzei din 10 mai 2005, Guvernul a susţinut 
că reclamantului i-a fost acordată asistenţă medicală şi administrate medicamente în ambele zile în 
care el le-a solicitat. Guvernul a prezentat o copie a unui raport scris de mînă din 13 mai 2004, în care 



un medic al închisorii a informat medicul-şef al închisorii că reclamantul a fost examinat de către el la 
acele date şi că i-au fost date medicamente.  

29. Ventilarea celulelor era efectuată prin deschiderea ferestrelor, aerisirea celulelor pe parcursul 
plimbării deţinuţilor şi prin sistemul comun de ventilare.  

30. Încălzirea era asigurată de sistemul autonom de încălzire al închisorii, care folosea gaz natural 
şi cărbune.  

31. Celulele erau iluminate natural, iar electricitatea era livrată în celule în mod continuu. 
32. Celulele erau asigurate cu apă din robinet în permanenţă şi, prin urmare, deţinuţii beneficiau de 

un nivel corespunzător de igienă. Guvernul, de asemenea, a declarat că deţinuţii aveau acces la apă 
caldă. 

33. Veceurile erau separate de restul celulei printr-un perete, pentru a se asigura intimitatea 
deţinuţilor.  

34. Celulele erau echipate cu radiouri, uneori, chiar şi cu televizoare.  
35. Reclamantul beneficia de dreptul la o plimbare zilnică la aer liber, timp de o oră, cu 

posibilitatea efectuării de exerciţii.  
36. Deţinuţii erau asiguraţi cu hrană gratuită, în conformitate cu normele prevăzute de Guvern, iar 

calitatea hranei era satisfăcătoare. Închisoarea era aprovizionată zilnic cu pîine, ulei vegetal, legume, 
ceai şi zahăr. Din cauza finanţării insuficiente, includerea în meniu a cărnii, a peştelui şi a produselor 
lactate era făcută conform posibilităţilor. Totuşi, deţinuţilor li se permitea să primească, o dată pe lună, 
un colet cu alimente de la rudele lor. Mai mult, deţinuţii aveau dreptul să cumpere mîncare de la 
magazinul închisorii cel puţin o dată pe lună şi să cheltuie pînă la MDL 18 (echivalentul a EUR 1.2 în 
acea perioadă).  

37. Administraţia închisorii nu a efectuat nici o acţiune pentru a umili reclamantul şi nu a existat 
intenţia de a umili sau înjosi reclamantul. 

… 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE 

1. Acte ale Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor 
inumane sau degradante (CPT) 

58. Părţile relevante ale raportului CPT în urma vizitei efectuate în Republica Moldova între 11 şi 
21 octombrie 1998 sunt următoarele: 

„77. Deţinuţii erau cazaţi cu precădere în cinci blocuri. În blocurile I, II şi VII erau deţinuţi, în special, 
arestaţii preventiv. Minorii de sex masculin erau deţinuţi într-o secţie a blocului III, al cărui subsol era rezervat 
deţinuţilor în tranzit. Femeile dispuneau de un loc de detenţie distinct, localizat în blocul V. Condamnaţii erau 
repartizaţi în diverse blocuri, cu excepţia locurilor de detenţie a detaşamentului de condamnaţi muncitori, situate 
în blocul VIII. Trebuie, de asemenea, de remarcat că toţi condamnaţii la închisoare pe viaţă erau cazaţi în 
subsolul blocului II. 

… 
80. Dimpotrivă, în toate celelalte blocuri de detenţie, condiţiile de trai ale majorităţii deţinuţilor din 

penitenciar lăsau mult de dorit. În majoritatea celulelor, spaţiul locativ pentru un deţinut era mult sub norma 
minimă fixată, iar supraaglomerarea atinsese un nivel intolerabil. Astfel, de exemplu, în blocurile I şi II, pînă la 
16 persoane erau cazate în celule de 24 m², 24 persoane trebuiau să convieţuiască într-o celulă de 32 m², iar 29 
persoane trebuiau să împartă o celulă de 52 m². În secţia pentru minori din blocul III, 12 tineri erau plasaţi într-o 
celulă de 21 de m² şi 16 într-o celulă de 23 m². Suplimentar, delegaţia a mai observat că în celulele de 8-9 m² erau 
pînă la patru persoane.  

În afară de aceasta, în aceste celule, accesul la lumina naturală era foarte limitat, iluminarea artificială era 
mediocră, iar aerul era poluat şi umed. Pentru deţinuţii aflaţi încă sub anchetă (adică mai mult de 700 de 
deţinuţi), situaţia era şi mai gravă, celulele lor fiind aproape private de accesul la lumina zilei din cauza 
jaluzelelor metalice exterioare groase ce acopereau ferestrele. În realitate, echiparea era redusă la elementar, 
limitîndu-se la paturi metalice sau la saltele suprapuse, extrem de rudimentare şi în stare proastă, la o masă şi la 
una sau două laviţe. Mai mult, în multe celule, paturile nu erau în număr suficient şi deţinuţii erau nevoiţi să le 
împartă sau să doarmă în schimburi. De asemenea, paturile erau în stare proastă; stocurile de saltele foarte 
modeste, cuverturile şi aşternuturile nu erau suficiente şi mulţi deţinuţi fără familie sau resurse dormeau chiar pe 
somieră. 

Celulele erau echipate cu un colţ sanitar, un veritabil focar de infecţie. Veceul de tip asiatic, avînd în partea 
de sus un robinet, ce servea în acelaşi timp şi ca scurgere de apă şi ca sursă de apă pentru spălare. În plus, acest 
spaţiu era doar parţial despărţit de un perete lateral mai jos de un metru înălţime, ceea ce nu permitea păstrarea 
adecvată a intimităţii. 



Starea întreţinerii şi a curăţeniei celulelor, în ansamblu, erau la fel de îngrijorătoare. Mai mult, multe celule 
erau infectate cu gîndaci de bucătărie şi alte insecte, iar unii deţinuţi s-au plîns de prezenţa rozătoarelor.  

Rezumînd, condiţiile de viaţă şi de igienă ale marii majorităţi a deţinuţilor din penitenciar erau execrabile şi, 
mai ales, constituiau un risc major pentru sănătate. 

81. Cele trei celule de tranzit din blocul III merită o atenţie deosebită. Situaţia în ceea ce priveşte spaţiul de 
trai în aceste celule era fără nici o îndoială cea mai proastă dintre toate cele inspectate. Pînă la 18 deţinuţi erau 
înghesuiţi în celule de 18 metri. Jumătate din suprafaţa acestora era ocupată de o platformă de lemn cu două 
nivele (fără saltele şi cuverturi), acoperind completamente fereastra. În plus, iluminarea artificială era mediocră, 
iar atmosfera înăduşitoare. Restul suprafeţei celulei era ocupat de bunurile deţinuţilor şi un veceu asiatic, 
deţinuţii neavînd altă opţiune decît să se înghesuie pe cele două niveluri ale platformei. Cîţiva deţinuţi erau cazaţi 
în aceste condiţii intolerabile de trei-patru luni.  

82. În ceea ce priveşte posibilitatea deţinuţilor de a se spăla, ei aveau în principiu acces săptămînal la sălile 
de duş. Totuşi, numărul de duşuri era evident insuficient pentru populaţia masculină (23 de duşuri pentru 
aproximativ 1,400 deţinuţi, cu atît mai mult cu cît funcţionarea acestora era nesigură). În plus, deţinuţii care nu 
puteau să primească produse de igienă de primă necesitate de la apropiaţii lor erau totalmente privaţi de aceasta, 
din cauza lipsei de săpun şi de prosoape în închisoare. 

83. Condiţiile materiale descrise mai sus erau agravate şi printr-un alt inconvenient considerabil. Deţinuţii 
suportau în permanenţă în timpul zilei o muzică tare şi repetitivă, difuzată prin difuzoarele din curte, de la 6 
dimineaţa pînă la 10 seara. Această măsură avea drept scop ca diferitele categorii de deţinuţi să nu aibă contacte 
între ei. Numeroşi deţinuţi s-au plîns de această situaţie şi delegaţia însăşi a putut să constate efectele negative pe 
care aceasta o provoca. Astfel, în anumite celule era practic imposibil de a conversa. 

… 
98. Personalul serviciului sanitar al Penitenciarului nr. 3 era constituit din nouă medici angajaţi cu zi de 

muncă deplină, asistaţi de 7 felceri infirmieri şi un psiholog. Printre cei nouă medici se găseau: un medic 
responsabil de serviciul medical penitenciar, doi terapeuţi, doi pneumologi, un psihiatru, un dermatolog, un 
radiolog şi un dentist. Pe lîngă consultarea ambulatorie, această echipă era responsabilă, de asemenea, de o 
infirmerie cu o capacitate de aproximativ 70 de paturi, în care se aflau în realitate circa 200 de bolnavi, 
majoritatea suferind de tuberculoză. 

Numărul de medici poate fi cu greu considerat suficient. Cu toate acestea, nu este cazul felcerilor şi 
infirmierilor.” 

59. Părţile relevante ale raportului CPT în urma vizitei efectuate în Republica Moldova între 10 şi 
22 iunie 2001 sunt următoarele: 

„69. Instituţiile penitenciare vizitate erau grav afectate de conjunctura economică a ţării. Cifra limită a 
bugetului prevăzut pentru Departamentul Instituţiilor Penitenciare a fost fixată de legea bugetului pentru anul 
2001 la 48,7 milioane lei (aproximativ 4.2 milioane Euro) sau 38,9% din finanţarea necesară pentru un an. În 
consecinţă, condamnaţii se aflau din toate punctele de vedere într-o mizerie totală. Astfel, suma prevăzută pentru 
alimentarea pentru o zi a unui deţinut constituie 2,16 lei sau doar 38,8% din norma stabilită de legislaţia în 
vigoare. Instituţiile penitenciare suportau, de asemenea, deconectări de lumină electrică, de apă, încălzire, fără să 
mai luăm în consideraţie şi lipsa posibilităţii de aprovizionare cu medicamentele necesare pentru tratamentul 
deţinuţilor bolnavi. 

În scrisoarea din 5 noiembrie 2001, autorităţile moldoveneşti vorbesc despre eforturile depuse de la începutul 
lui 2001 de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare pentru a obţine ajutoare umanitare de la organismele 
internaţionale şi de la persoanele fizice, în scopul rezolvării celor mai stringente probleme ale sistemului 
penitenciar (astfel s-au obţinut 2.3 milioane lei). 

CPT recunoaşte eforturile lăudabile făcute de administraţia penitenciarelor moldoveneşti, care sunt demne de 
susţinere. Totuşi, Comitetul a reamintit de cîteva ori că viaţa reclamă cerinţe fundamentale, care trebuie, în orice 
circumstanţe, chiar şi într-o conjunctură economică gravă, să fie asigurate de stat persoanelor aflate în grija sa. 
Nimic şi niciodată nu va dispensa statul de această responsabilitate. 

În consecinţă, CPT face apel la autorităţile moldoveneşti, la cel mai înalt nivel politic, pentru ca acestea să 
purceadă imediat la luarea măsurilor necesare, pentru ca toate instituţiile penitenciare din Moldova să 
corespundă cerinţelor fundamentale de viaţă a deţinuţilor. 

… 
78. Descrierea Închisorii nr. 3 din Chişinău, făcută în paragraful 77 al raportului privitor la vizita din 1998, 

rămîne valabilă. După cum s-a menţionat mai sus, în această instituţie era o supraaglomerare severă: 1892 
(îndeosebi arestaţi preventiv) – dintre care 127 femei şi 122 minori – pentru 1480 de locuri. 

82. Din acest punct de vedere, vizita de inspecţie la Închisoarea nr. 3 din Chişinău a constatat evoluţiile 
pozitive, pe care CPT le salută. În special este binevenită demontarea jaluzelelor, care astupau ferestrele celulelor 
ce dau spre interiorul localului. De asemenea, era prevăzută înlocuirea jaluzelelor de la ferestrele celulelor ce 
dau în stradă printr-un alt dispozitiv, lăsînd să pătrundă suficientă lumină naturală. 

… 
…Au fost efectuate reparaţii capitale la sistemul de încălzire, şi anume, instalarea unui nou cazan, instalaţiile 

centrale de duş ale închisorii au fost complet renovate (trei săli de duş funcţionau şi una se repara) cu contribuţia 
foştilor deţinuţi şi a familiilor deţinuţilor. Acest lucru permite în prezent de a le asigura bărbaţilor deţinuţi un duş 
cu apă caldă o dată la zece zile. Mai mult, în anumite blocuri, au fost finisate lucrările de refacere a sistemului 
electric şi de vopsire a coridoarelor. De asemenea, erau în curs de refacere şi cîteva celule. 



Cu toate acestea, condiţiile execrabile de viaţă şi igienă în interiorul celulelor din blocurile I, II şi III, inclusiv 
celulele de tranzit, descrise în paragrafele 80 şi 81 ale raportului precedent, nu s-au schimbat (cu excepţia 
accesului la lumina naturală). Mai mult chiar, supraaglomerarea acută în aceste încăperi depăşea orice limite. 
Cîteva celule vizitate, care erau corespunzător echipate şi amenajate, demonstrau efortul deţinuţilor care au putut 
să-şi procure necesarul cu ajutorul familiilor lor. 

… 
87. Absenţa programelor de activităţi organizate era o caracteristică comună a instituţiilor vizitate. Aceasta se 

explica, cu siguranţă, printr-o conjunctură economică şi suprapopulare, dar şi printr-o legislaţie restrictivă 
aplicată categoriilor de deţinuţi încarceraţi acolo. Rata populaţiei încarcerate care avea de lucru era infimă: la 
Bender şi Chişinău, aproximativ şaizeci şi douăzeci şi şapte la Cahul. Majoritatea acestora erau parte a forţei de 
muncă folosită pentru îndeplinirea diverselor necesităţi ale închisorilor. Alte forme de activităţi erau aproape 
inexistente. Este de menţionat totuşi, că în Închisoarea nr. 3 au fost întreprinse eforturi ca rezultat al 
recomandărilor CPT. Astfel, terenurile de plimbare au fost amenajate cu un modest echipament sportiv. În acest 
domeniu, iniţiativele direcţiei privind dotarea pe cît e posibil a celor 2 săli de sport merită, în mod special, să fie 
susţinute. În plus, a fost ameliorat regimul de detenţie a minorilor: a fost deschisă o sală video şi inaugurate 
cîteva tipuri de activităţi, cum ar fi muzică, cîntat, discuţii/dezbateri în grupuri. Totuşi, aceste încercări incipiente 
de a corespunde necesităţilor persoanelor tinere rămîn un exemplu izolat. În celelalte instituţii, aceştia erau 
abandonaţi în voia sorţii. 

… 
92. Următoarea vizită la Închisoarea nr. 3 a evidenţiat că comparativ cu 1998 (a se vedea paragrafului 98 al 

raportului) situaţia cu privire la personalul pentru îngrijirea sănătăţii s-a deteriorat. Astfel, numărul infirmierelor 
a scăzut (de la unsprezece la opt), în plus, două din aceste posturi erau vacante. Numărul medicilor şi al felcerilor 
a rămas acelaşi, respectiv de 9,5 şi 7, însă postul de medic-şef era vacant. O astfel de echipă nu este suficientă 
pentru a satisface nevoile a aproximativ 2000 de deţinuţi, un număr important din care se aflau în infirmerie 
(149), în special, în ceea ce priveşte personalul de îngrijire (felceri şi infirmieri). De aceea, nu ar putea să 
surprindă numărul plîngerilor, în ceea ce priveşte accesul la personalul medical şi îngrijirile medicale. 

… 
95. Aşa precum a fost indicat în remarcile precedente, aprovizionarea cu medicamentele necesare era 

problematică în instituţiile vizitate. Deţinuţii depindeau, în cea mai mare parte, de familiile lor sau de 
organizaţiile non-guvernamentale (ex. Farmaciştii fără Frontiere, în Închisoarea nr. 3) pentru a obţine 
medicamentele necesare… 

98. Din punctul de vedere al confidenţialităţii medicale, în nici una din instituţii examinările medicale şi 
consultaţiile nu aveau loc în condiţii corespunzătoare. De regulă, totul avea loc în cartierele de detenţie, la uşa 
celulelor (prin fereastra de intrare), în prezenţa gardienilor. În cazul apariţiei necesităţii îngrijirii în sala de 
consultaţii, gardienii erau, de asemenea, prezenţi. Situaţia din aşa-numita sală „de proceduri” a infirmeriei din 
Închisoarea nr. 3 era în mod deosebit umilitoare. Tratamentele erau administrate printr-o grilă închisă (avînd o 
deschizătură de 37 cm²). Pacienţii se aflau în faţa grilei, în prezenţa şi văzul altor deţinuţi şi al personalului, 
prezentînd acea parte a corpului care se cerea, fie că este vorba de un antebraţ, fie de fese. 

99. În afară de aceasta, accesul la un medic/felcer merită să fie revăzut. Delegaţia a observat că în timpul 
turelor zilnice, felcerii aveau doar un contact minim cu deţinuţii, aflîndu-se tot timpul în prezenţa gardienilor. S-a 
dovedit a fi foarte dificil de a transmite cererile de consultaţii care, de altfel, treceau prin mîinile gardienilor. Pe 
adresa Comitetului au parvenit numeroase plîngeri, prin care deţinuţii susţineau că le trebuia prea mult timp 
pentru a avea acces la îngrijirea medicală şi cu privire la barierele create de gardieni. CPT recomandă 
remedierea acestei situaţii. 

100. Dacă vorbim despre tuberculoză, mai mulţi indici tind să demonstreze că situaţia, care în 1998 deja 
trezea nelinişte, se agravează. Spre exemplu, în Închisoarea nr. 3 s-a înregistrat o creştere constantă a numărului 
de cazuri considerate active (în ianuarie 2000, au fost depistate 54 de cazuri, iar în iunie 2001 - 121). Mai mult, în 
baza informaţiilor statistice furnizate, de tuberculoză mor circa 42 % din deţinuţii instituţiilor penitenciare. 

121. Referitor la condiţiile de desfăşurare a vizitelor, CPT notează ameliorările din Închisoarea nr. 3 
(refacerea camerelor pentru discuţii, pentru vizitele de scurtă durată şi amenajarea camerelor pentru vizitele de 
lungă durată ale condamnaţilor). Totuşi, spaţiile pentru vizite rămîn încă insuficiente, avînd în vedere capacitatea 
instituţiei. … CPT invită autorităţile moldoveneşti să dezvolte, pe cît de repede posibil, infrastructurile destinate 
vizitelor în instituţiile vizitate.” 

60. În paragraful 87 al raportului său cu privire la vizita în Azerbaidjan, între 24 noiembrie şi 4 
decembrie 2002, CPT a recomandat ca autorităţile penitenciare să ofere un minimum de 4 m² pentru un 
deţinut.  

… 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
67. Reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 3 din Convenţie, de condiţiile de detenţie în 

Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 3 al Ministerului Justiţiei. Articolul 3 prevede următoarele: 



„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”  

A. Declaraţiile părţilor 

68. Reclamantul a susţinut că din cauza supraaglomerării şi a condiţiilor sanitare inadecvate, a 
lipsei ventilării, încălzirii, posibilităţilor de recreare, îngrijirii sănătăţii şi hranei, condiţiile de detenţie 
în izolatorul anchetei preliminare au constituit tratament inuman şi degradant pe parcursul primei şi 
celei de a doua perioade a detenţiei sale.  

69. În sprijinul declaraţiilor sale, reclamantul a trimis Curţii fotografii care ar fi fost făcute în celula 
numărul 16, unde el a fost deţinut între aprilie şi noiembrie 2003. Fotografiile arată o celulă 
supraaglomerată cu deţinuţi întinşi pe podele şi sub paturile din metal. Întreaga suprafaţă a podelei este 
acoperită cu saltele de diferite culori şi cu persoane care dorm pe ele. Se pot vedea de la trei la patru 
persoane împărţind un pat din metal. Sunt aproximativ 18-20 de persoane în celulă. Pereţii sunt 
murdari şi par a fi umezi. Datorită lipsei spaţiului de depozitare, celula este plină de funii cu haine şi 
prosoape agăţate pe ele. Se pare că este cald în celulă deoarece toţi deţinuţii sunt pe jumătate dezgoliţi. 
Există o fereastră mică care este astupată de bare groase şi jaluzele. Un deţinut are spatele acoperit cu 
urticarii.  

70. Guvernul a susţinut că reclamantul nu putea să aibă un aparat de fotografiat în închisoare 
deoarece deţinuţilor le era interzis să aibă aparate de fotografiat. Mai mult, Guvernul a declarat că 
fotografiile nu puteau fi considerate de Curte ca probă, deoarece în Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 
3 nu existau locuri de tipul celor arătate în fotografii.  

71. Referindu-se la declaraţiile sale cu privire la fapte, Guvernul consideră că condiţiile de detenţie 
pe parcursul primei şi celei de a doua perioade de detenţie nu au constituit tratament inuman şi 
degradant. El a declarat că constatările CPT din rapoartele sale din 1998 şi 2001 (a se vedea paragraful 
58 şi 59 de mai sus) nu erau relevante, deoarece situaţia s-a îmbunătăţit ulterior. 

72. În sprijinul declaraţiilor sale, Guvernul a prezentat Curţii o înregistrare video de 12 minute, 
filmată la o dată nespecificată. Înregistrarea video începe cu imagini ale unei grămezi de cărbune şi 
lemne. Mai apoi, este arătată camera în care se află cazanul, acesta fiind în funcţiune. Mai tîrziu, este 
arătată celula numărul 138 unde se pretinde că a fost deţinut reclamantul. În celulă nu sunt deţinuţi şi 
ea arată curată. Paturile au saltele pe ele şi nu există funii pe pereţi. Există o chiuvetă şi un veceu care 
este separat de restul celulei printr-un perete din cărămidă care arată nou şi diferit de restul pereţilor, 
deoarece nu este pavat. În celulă există un televizor. În înregistrarea video apar imagini ale ţevilor de 
ventilare aflate în coridor. Înregistrarea video continuă cu prezentarea camerei pentru plimbări. O 
jumătate de cameră are bare din metal, iar în loc de acoperiş este o plasă din metal şi se poate vedea 
cerul prin ele. Se pare că aerul proaspăt şi ploaia pătrund prin partea deschisă a acoperişului. În partea 
camerei care are acoperiş solid există o bicicletă şi nişte greutăţi. Înregistrarea video arată, de 
asemenea, o cameră de odihnă cu un televizor şi cîteva cărţi. Mai apoi înregistrarea continuă cu 
imagini ale celulei numărul 16, în care se pretinde că a fost deţinut reclamantul. Este posibil de a vedea 
o chiuvetă cu apa care curge din robinet şi nişte paturi din metal. Înregistrarea video se sfîrşeşte cu o 
imagine a uşii cabinetului medical.  

73. În comentariile sale, reclamantul a obiectat că nu exista o dată indicată pe înregistrarea video 
prezentată de Guvern. În continuare, el a susţinut că grămezile de cărbune şi lemne nu dovedeau faptul 
că exista încălzire în închisoare, deoarece în înregistrarea video nu apare nici un calorifer în celule. 
Dacă ar fi existat calorifere în celule, ele ar fi fost arătate în înregistrarea video. Ţevile de ventilare din 
coridor nu dovedeau că exista ventilare în celulele în care reclamantul a fost deţinut. Dacă ar fi existat 
ventilare în acele celule, înregistrarea video ar fi arătat-o. Imaginile arătau cuverturi de diferite culori, 
ceea ce constituie un indiciu că nu administraţia închisorii a aprovizionat deţinuţii cu ele, ci mai 
degrabă deţinuţii înşişi le-au adus de acasă. Televizorul din celulă era, de asemenea, proprietatea unui 
deţinut, şi nu a închisorii. Numărul de paturi din metal confirmă declaraţiile cu privire la 
supraaglomerare. Era evident că înainte de filmarea înregistrării video, celulele au fost „pregătite”. În 
celule era o ordine perfectă şi nu existau obiecte sau hrană pe masă. Paturile erau proaspăt făcute şi 
neatinse, ceea ce nu părea real, deoarece deţinuţii erau mereu în celulă şi ei stăteau în permanenţă pe 
paturile lor. Reclamantul a declarat că imaginile celulei numărul 16 în înregistrarea video au fost 
făcute astfel, încît să împiedice persoana care le vizionează să observe asemănarea lor cu imaginile din 
fotografiile făcute de el. Atunci cînd a fost filmat veceul, pereţii nu au fost arătaţi şi, astfel, mucegaiul 



nu a putut fi văzut. Camera sportivă nu putea fi folosită iarna, deoarece era amplasată afară. Persoana 
care vizionează înregistrarea poate vedea că există foarte puţine cărţi în bibliotecă. Referitor la 
jaluzelele de la ferestre, reclamantul a declarat că ele au fost, probabil, scoase cu scopul de a filma 
înregistrarea video.  

74. În ceea ce priveşte asistenţa medicală acordată reclamantului, Guvernul susţine că reclamantul 
nu poate să pretindă că este victimă a tratamentului medical insuficient, deoarece în august 2002 el nu 
a respectat sfatul medicului şi a părăsit spitalul înainte de finalizarea tratamentului. Referindu-se la 
raportul din 13 mai 2004 (a se vedea paragraful 28 de mai sus), Guvernul a susţinut că lui i-a fost 
acordată asistenţa medicală numai cu două ocazii, atunci cînd el a cerut-o şi că el nu s-a infectat cu nici 
o boală infecţioasă pe parcursul aflării sale în detenţie. Guvernul, de asemenea, a argumentat că el era 
deţinut într-o celulă cu fumători, deoarece el nu a solicitat să fie mutat într-o altă celulă.  

75. Potrivit reclamantului, el a părăsit spitalul în august 2002, deoarece a fost arestat acolo şi dus 
direct în locul de detenţie. De asemenea, el a susţinut că, pe parcursul detenţiei sale, a cerut în scris 
asistenţă medicală de nouă ori, iar lui i-a fost acordată asistenţă medicală doar o singură dată, în 
coridorul închisorii, în faţa uşii celulei sale. Medicul i-a prescris doar nişte medicamente fără a i le 
administra. Guvernul, în mod intenţionat, a omis să anexeze la observaţiile sale copii ale cererilor sale 
scrise de asistenţă medicală. În ceea ce priveşte raportul din 13 mai 2004 (a se vedea paragraful 28 de 
mai sus), reclamantul a susţinut că el a fost scris la mult timp după ce pretinsele evenimente au avut 
loc. De asemenea, el a declarat că a cerut în mod verbal să fie transferat într-o celulă cu nefumători, 
însă în închisoare nu existau celule cu nefumători.  

 B. Aprecierea Curţii  

76. Articolul 3 din Convenţie consfinţeşte una din valorile fundamentale ale unei societăţi 
democratice. Acesta interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau pedepsele inumane ori 
degradante indiferent de circumstanţe şi de comportamentul victimei (a se vedea, spre exemplu, Labita 
v. Italy [GC], nr. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). 

77. Maltratarea trebuie să atingă un nivel minim de severitate pentru a cădea sub incidenţa 
articolului 3. Evaluarea acestui nivel minim este, prin natura lucrurilor, relativă; el depinde de toate 
circumstanţele cauzei, precum ar fi durata maltratării, consecinţele sale fizice şi psihice şi, în unele 
cazuri, de sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea, printre altele, Ireland v. the United 
Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, p. 65, § 162). 

78. Curtea a considerat tratamentul ca fiind „inuman”, deoarece inter alia acesta a fost premeditat, 
a fost aplicat ore în şir şi a cauzat fie leziuni corporale, fie suferinţe fizice sau psihice intense. Curtea a 
considerat un tratament ca fiind „degradant”, deoarece el a cauzat victimelor sentimente de frică, 
îngrijorare şi inferioritate capabile să le umilească şi să le înjosească (a se vedea, de exemplu, Kudla v. 
Poland [GC], nr. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI). Pentru a determina dacă o anumită formă de 
tratament este „degradantă” în sensul articolului 3, Curtea va lua în calcul dacă scopul acestui 
tratament a fost de a umili şi înjosi persoana şi dacă, în ceea ce priveşte consecinţele, acest tratament a 
afectat negativ personalitatea ei, într-un mod incompatibil cu articolul 3. Chiar şi absenţa unui 
asemenea scop nu poate exclude categoric o constatare a violării articolului 3 (a se vedea, spre 
exemplu, Raninen v. Finland, hotărîre din 16 decembrie 1997, Reports of Judgments and Decisions, 
1997-VIII, pp. 2821-22, § 55, şi Peers v. Greece, nr. 28524/95, § 74, ECHR 2001-III). 

79. Articolul 3 cere statului să asigure ca persoana să fie deţinută în condiţii care sunt compatibile 
cu respectarea demnităţii sale umane, ca modul şi metoda de executare a pedepsei să nu cauzeze 
persoanei suferinţe sau dureri de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă inerent detenţiei 
şi, avînd în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integritatea persoanei să fie în mod adecvat 
asigurate, printre altele, prin acordarea asistenţei medicale necesare (a se vedea, Kudla v. Poland citată 
mai sus, § 94). Atunci cînd sunt evaluate condiţiile de detenţie, trebuie luate în consideraţie efectele 
cumulative ale acestor condiţii, precum şi durata detenţiei (a se vedea Dougoz v. Greece, nr. 40907/98, 
§ 46, ECHR 2001-II şi Kalashnikov v. Russia, nr. 47095/99, § 102, ECHR 2002-VI). 

80. Reclamantul se plînge de condiţiile în care el a fost deţinut în Izolatorul Anchetei Preliminare 
nr. 3 al Ministerului Justiţiei între 18 octombrie 2002 şi 15 noiembrie 2002, precum şi între 4 aprilie 
2003 şi 13 decembrie 2003. Constatările CPT, în special, din rapoartele sale din 1998 şi 2001 (a se 
vedea paragrafele 58 şi 59 de mai sus), oferă, cel puţin într-o oarecare măsură, o bază credibilă pentru 



evaluarea condiţiilor în care el a fost deţinut (a se vedea un alt exemplu în care Curtea a luat în 
consideraţie rapoartele CPT, Kehayov v. Bulgaria, nr. 41035/98, § 66, 18 ianuarie 2005). În timp ce 
Curtea nu exclude că unele îmbunătăţiri ar fi putut avea loc mai tîrziu, este puţin probabil ca situaţia să 
se fi schimbat mult între iunie 2001 şi octombrie 2002, deoarece Guvernul nu a arătat că a existat o 
creştere a finanţării publice a sistemului penitenciar sau că vreo schimbare semnificativă a politicii 
statului în acest domeniu ar fi avut loc. Dacă ar fi existat îmbunătăţiri semnificative, Guvernul le-ar fi 
notat, cu atît mai mult cu cît reclamantul a invocat, în mod expres, în cererea sa rapoartele CPT.  

81. Curtea notează că părţile au expediat în sprijinul declaraţiilor lor cîteva fotografii şi o 
înregistrare video, care ar fi arătat condiţiile de detenţie din celulele în care a fost deţinut reclamantul. 
Deoarece este imposibil de a stabili cînd şi în ce circumstanţe aceste imagini au fost realizate, Curtea 
nu consideră posibil de a le lua în consideraţie. 

82. Este notat că cele două celule în care reclamantul a fost deţinut măsurau 25 m2 şi 15 m2 
(potrivit reclamantului) şi 28.4 m2 şi 19.3 m2 (potrivit Guvernului). Conform informaţiei prezentate de 
Guvern, care nu a fost contestată de reclamant, celulele erau prevăzute pentru 14 şi, respectiv, 10 
deţinuţi. Prin urmare, celulele erau prevăzute să acorde între 1.78 şi 2.02 m2 şi între 1.5 şi 1.93 m2 
pentru fiecare deţinut. Curtea consideră că o astfel de suprafaţă nu poate fi considerată ca satisfăcînd 
standardele acceptabile. În această privinţă, ea aminteşte că CPT a menţionat într-un raport elaborat în 
urma unei vizite întreprinse în Azerbaidjan, între 24 noiembrie şi 4 decembrie 2002, că norma potrivită 
şi satisfăcătoare pentru detenţie într-o celulă era de 4 m2 pentru un deţinut (a se vedea paragraful 60 de 
mai sus).  

83. În pofida faptului că celulele în care reclamantul a fost deţinut erau prevăzute pentru un anumit 
număr de deţinuţi, aşa cum a fost indicat de Guvern, reclamantul a declarat că numărul real al 
deţinuţilor în prima celulă a fost, în anumite perioade de timp, mai mare de douăzeci şi că, după ce a 
fost transferat în a doua celulă, el a trebuit să doarmă în schimburi. Guvernul nu a contestat această 
acuzaţie şi nici nu a prezentat vreo probă care să dovedească contrariul.  

84. În aceste circumstanţe, Curtea nu consideră de o importanţă crucială determinarea numărului 
exact de deţinuţi din celule pe parcursul perioadelor în cauză. Totuşi, ea este convinsă că celulele erau 
supraaglomerate, ceea ce ridică în sine o chestiune în temeiul articolului 3 din Convenţie (a se vedea 
Kalashnikov v. Russia, citat mai sus, § 97). 

85. În continuare, Curtea notează că Guvernul nu neagă că reclamantul a fost deţinut într-o celulă 
în care deţinuţilor le era permis să fumeze în celulă. În acelaşi timp, este indisputabil faptul că 
reclamantul suferea de astm, iar administraţia închisorii cunoştea starea sa, însă nu a întreprins nici o 
măsură de a-l separa de fumători. În decizia sa cu privire la admisibilitate din 22 martie 2005, Curtea a 
constatat, cu referire la argumentul Guvernului că reclamantul trebuia să ceară să fie transferat într-o 
celulă cu nefumători, că acest recurs nu a fost unul efectiv. Prin urmare, Curtea consideră că Guvernul 
nu şi-a îndeplinit obligaţia de a proteja sănătatea reclamantului, în schimb, a permis ca el să fie expus 
fumului de ţigară, care era periculos pentru sănătatea sa, în special, deoarece reclamantul era ţinut în 
celulă douăzeci şi trei de ore pe zi.  

86. Calitatea asistenţei medicale acordată în închisoare, numărul de cereri pentru asistenţă medicală 
adresate de reclamant şi numărul consultaţiilor medicale de care el a beneficiat sunt disputate de părţi 
(a se vedea paragrafele 16, 27 şi 28 de mai sus). Totuşi, Curtea notează că declaraţiile reclamantului 
coincid cu constatările CPT (a se vedea paragrafele 58 şi 59 de mai sus). În observaţiile sale cu privire 
la admisibilitate, Guvernul a declarat că în registrul închisorii existau înscrieri cu privire la vizitele 
medicale regulate. Totuşi, el nu a prezentat Curţii o copie a acestui document. În absenţa unor astfel de 
înscrieri, Curtea nu consideră că a fost dovedit faptul că reclamantul a primit îngrijirile medicale 
regulate pe care le-a solicitat. Această concluzie este susţinută de faptul că Guvernul a prezentat 
declaraţii contradictorii cu privire la numărul de cazuri cînd reclamantul a beneficiat de asistenţă 
medicală (a se vedea paragraful 28 de mai sus). 

87. Guvernul nu contestă faptul că veceul se afla la o distanţă de 1.5 metri de masa folosită pentru 
a mînca şi mirosea urît din cauza lipsei produselor de curăţat. Guvernul nu a contestat acuzaţiile că 
deţinuţii aveau acces la duş doar o dată în cincisprezece zile, că celulele erau infectate cu paraziţi şi că 
ei erau expuşi la boli infecţioase precum tuberculoza, infecţiile pielii şi ale căilor respiratorii. 



88. În ceea ce priveşte hrana, atît din declaraţiile reclamantului, cît şi din cele ale Guvernului 
rezultă că deţinuţii nu erau asiguraţi cu proteine suficiente, deoarece carnea, peştele şi produsele lactate 
nu erau întotdeauna disponibile. 

89. Avînd în vedere efectele cumulative ale condiţiilor din celulă, lipsa asistenţei medicale depline, 
expunerea la fumul de ţigară, hrana inadecvată, termenul petrecut în detenţie şi impactul specific pe 
care aceste condiţii le-ar fi avut asupra sănătăţii reclamantului, Curtea consideră că suferinţele îndurate 
de reclamant depăşesc nivelul inevitabil inerent detenţiei şi constată că suferinţele care au urmat au 
depăşit nivelul de severitate în sensul articolului 3 din Convenţie.  

90. Prin urmare, Curtea constată că condiţiile de detenţie a reclamantului au fost contrare 
articolului 3 din Convenţie.  

… 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE  
109. Reclamantul susţine că el nu a avut un recurs efectiv în faţa autorităţilor naţionale în ceea ce 

priveşte violările articolelor 3 şi 8 ale Convenţiei şi pretinde existenţa unei violări a articolului 13, care 
prevede următoarele: 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale ....” 

A. Declaraţiile părţilor 

110. Guvernul a contestat faptul că reclamantul nu a avut un recurs efectiv şi s-a referit, din nou, la 
recursurile care au fost deja declarate inefective de către Curte în decizia sa din 22 martie 2005.  

111. Reclamantul a afirmat poziţia exprimată în observaţiile sale cu privire la admisibilitatea 
cauzei din 10 septembrie 2004, că nu existau recursuri efective împotriva condiţiilor de detenţie 
inumane şi degradante din Republica Moldova.  

B. Aprecierea Curţii   
112. În ceea ce priveşte articolul 13 combinat cu articolul 3, Curtea notează că Guvernul nu a 

prezentat probe cu privire la existenţa unui recurs intern efectiv (a se vedea decizia cu privire la 
admisibilitate din 22 martie 2005). Prin urmare, Curtea consideră că nu a fost dovedit faptul că au 
existat recursuri efective cu privire la pretenţiile reclamantului şi că a existat o violare a articolului 13 
din Convenţie în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a reclamantului.  

113. Referitor la articolul 13 combinat cu articolul 8, Curtea reaminteşte că articolul 13 nu poate fi 
interpretat ca cerînd existenţa unui remediu împotriva legislaţiei naţionale, or, altfel Curtea ar impune 
Statelor Contractante cerinţa de a încorpora Convenţia (a se vedea Appleby and Others v. the United 
Kingdom, nr. 44306/98, § 56, ECHR 2003-VI). Prin urmare, deoarece în legislaţia naţională nu există 
un recurs cu privire la calitatea articolelor 18 şi 19 ale Legii cu privire la arestarea preventivă, pretenţia 
reclamantului nu este în corespundere cu acest principiu. În aceste circumstanţe, Curtea nu constată 
existenţa unei violări a articolului 13 din Convenţie combinat cu articolul 8.  

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu  

115. Reclamantul a solicitat EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral, din care EUR 5,000 au fost 
solicitaţi pentru încălcarea dreptului său de a nu fi deţinut în condiţii inumane şi degradante, EUR 
2,000 pentru încălcarea dreptului său de a coresponda cu mama sa şi EUR 2,000 pentru încălcarea 
dreptului său de a avea contacte cu soţia şi fiica sa. Referitor la articolul 13 din Convenţie, reclamantul 
a declarat că constatarea unei violări ar constitui o satisfacţie echitabilă suficientă pentru el.  

116. Reclamantul a declarat că condiţiile în care el a fost deţinut i-au cauzat sentimente de 
frustrare, incertitudine şi nelinişte care nu ar putea fi compensate prin simpla constatare a unei violări. 
Referindu-se la încălcarea dreptului său de a coresponda cu mama sa, reclamantul a declarat că el, fără 
îndoială, a suferit un prejudiciu ca rezultat al faptului că nu a putut comunica cu ea despre necesităţile 
sale referitoare la medicamente şi că era într-un stres continuu, deoarece nu ştia pentru cît timp îi vor 



ajunge rezervele sale de medicamente. În ceea ce priveşte întrevederile cu soţia şi fiica sa, el risca să-şi 
piardă familia şi îi era greu să nu-şi vadă singurul copil o perioadă de timp atît de lungă.  

117. Guvernul nu a fost de acord cu sumele pretinse de reclamant. El a susţinut că suma pretinsă 
pentru violarea articolului 3 din Convenţie era excesivă. Referitor la sumele pretinse pentru violările 
articolului 8, el a declarat că constatarea unei violări ar constitui o satisfacţie echitabilă suficientă.  

118. Curtea notează că reclamantul care suferea de astm a fost deţinut timp de nouă luni în celule 
supraaglomerate împreună cu fumători douăzeci şi trei de ore pe zi, fără îngrijire medicală 
corespunzătoare, fără hrană corespunzătoare şi în condiţii sanitare necorespunzătoare. Mai mult, deşi 
era dependent de familia sa în aprovizionarea cu medicamente, el, de asemenea, a fost lipsit de 
posibilitatea de a coresponda cu mama sa şi de a-şi vedea soţia şi fiica. În astfel de circumstanţe, 
Curtea consideră că reclamantul, în mod inevitabil, trebuia să fi suferit frustrări, incertitudine şi 
nelinişte care nu pot fi compensate doar prin simpla constatare a unei violări. Făcînd evaluarea sa în 
bază echitabilă, aşa cum o cere articolul 41 din Convenţie, Curtea acordă reclamantului suma de EUR 
3,000 cu titlu de prejudiciu moral. 

B. Costuri şi cheltuieli  

119. Reclamantul a pretins, de asemenea, EUR 2,940 cu titlu de costuri şi cheltuieli suportate în 
faţa Curţii.  

120. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, declarînd că ea este excesivă. Potrivit 
Guvernului, suma pretinsă de reclamant este prea mare în lumina salariului mediu lunar din Republica 
Moldova şi a plăţilor oficiale achitate de stat avocaţilor din oficiu. Guvernul, de asemenea, a contestat 
numărul de ore prestate de reprezentantul reclamantului lucrînd asupra cauzei.  

121. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul articolului 
41, trebuie stabilit faptul dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca mărime (a se 
vedea, de exemplu, Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47, ECHR 2004-...). 

122. În această cauză, luînd în consideraţie lista detaliată prezentată de reclamant, criteriile de mai 
sus şi lucrul efectuat de către avocatul reclamantului, Curtea acordă reclamantului EUR 1,500. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie; 
2. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 8 din Convenţie în ceea ce priveşte dreptul 

reclamantului de a coresponda cu mama sa; 
3. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 8 din Convenţie în ceea ce priveşte refuzul de a-i 

permite reclamantului să aibă contacte cu soţia şi fiica sa; 
4. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 13 din Convenţie combinat cu articolul 3 din 

Convenţie; 
… 
6. Hotărăşte  
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care hotărîrea 

devine definitivă, în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 3,000 (trei mii euro) cu titlu 
de prejudiciu moral şi EUR 1,500 (o mie cinci sute euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie 
convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii, plus 
orice taxă care poate fi percepută; 



Paladi v. Moldova 
Cererea nr. 39806/05, ECHR 2009 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 39806/05) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către dl Ion Paladi („reclamantul”), la 9 noiembrie 2005. 

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că nu i s-a acordat asistenţă medicală corespunzătoare şi că a 

fost deţinut fără un temei legal şi în lipsa motivelor verosimile de a bănui că el a săvîrşit o infracţiune. 
El s-a plîns de lipsa motivelor relevante pentru prelungirea detenţiei sale şi de durata de timp în care au 
fost decise cererile sale habeas corpus, precum şi de refuzul de a examina un recurs şi o nouă cerere 
habeas corpus depuse de el. De asemenea, el s-a plîns de omisiunea autorităţilor de a se conforma 
prompt măsurilor provizorii indicate de Curte la 10 noiembrie 2005 în temeiul articolului 39 al 
Regulamentului Curţii. 

4. Cererea a fost repartizată Secţiunii a Patra a Curţii (articolul 52 § 1 al Regulamentului Curţii) 
compusă din Judecătorii Bratza, Casadevall, Bonello, Traja, Pavlovschi, Garlicki şi Mijović, precum şi 
din Grefierul Secţiunii, Lawrence Early. La 10 noiembrie 2005, Preşedintele Camerei a decis să indice 
Guvernului măsuri provizorii în temeiul articolului 39 al Regulamentului Curţii cu scopul de a asigura 
continuarea tratamentului reclamantului în Centrul Republican de Neurologie („CRN”). La 22 
noiembrie 2005, Camera a decis să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu prevederile 
articolului 29 § 3 din Convenţie, ea a decis examinarea fondului cererii concomitent cu admisibilitatea 
acesteia. 

5. La 10 iulie 2007, Camera a pronunţat o hotărîre în care ea a declarat, în unanimitate, cererea 
parţial admisibilă, a hotărît, în unanimitate, că a avut loc o violare a articolelor 3 şi 5 § 1 ale 
Convenţiei şi că nu a fost necesar de a examina separat pretenţiile reclamantului formulate în temeiul 
articolului 5 §§ 3 şi 4 şi a hotărît, cu şase voturi pentru şi unul împotrivă, că a avut loc o violare a 
articolului 34 din Convenţie. 

6. La 30 ianuarie 2008, ca urmare a unei cereri a Guvernului datată din 10 octombrie 2007, un 
colegiu de cinci judecători al Marii Camere, în conformitate cu articolul 43 din Convenţie, a decis să 
accepte cererea şi s-o transmită Marii Camere.  

7. Componenţa Marii Camere a fost stabilită în conformitate cu prevederile articolului 27 §§ 2 şi 3 
din Convenţie şi ale articolului 24 al Regulamentului Curţii. 
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
10. Reclamantul s-a născut în anul 1953 şi locuieşte în Chişinău. 
11. Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 
12. Reclamantul a lucrat ca viceprimar al municipiului Chişinău şi ca lector la Academia de Studii 

Economice din Moldova. Între 24 septembrie 2004 şi 25 februarie 2005, el a fost deţinut în Izolatorul 
de Detenţie Provizorie al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei („CCCEC”). 
La 25 februarie 2005, el a fost transferat în Izolatorul Anchetei Preliminare nr. 3 al Ministerului 
Justiţiei din Chişinău (cunoscut de asemenea ca „Închisoarea nr. 3”, care a fost, ulterior, redenumită 
„Închisoarea nr. 13”). Reclamantul suferă de mai multe boli (a se vedea paragrafele 22 şi 25 de mai 
jos).  

A. Procedurile împotriva reclamantului  

13. Reclamantul a fost acuzat în trei dosare penale separate, în temeiul articolului 185 alin. 3 al 
vechiului Cod Penal şi al articolului 327 alin. 2 al noului Cod Penal („CP”), de exces de putere sau 
depăşirea atribuţiilor de serviciu; abuzul de putere sau abuzul de serviciu.  



14. La 17 septembrie 2004, CCCEC a pornit o urmărire penală împotriva reclamantului, iar la 24 
septembrie 2004 el a fost reţinut. 

15. La 27 septembrie 2004, Judecătoria Buiucani a emis un mandat pentru arestarea şi detenţia lui 
pentru 30 de zile. … 

B. Starea medicală a reclamantului şi tratamentul primit  

22. De la 24 septembrie 2004, reclamantul a fost deţinut în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
CCCEC. La 29 septembrie 2004, o comisie medicală consultativă a examinat fişa medicală a 
reclamantului la cererea soţiei acestuia şi a dat următoarea diagnoză: diabet de tip II (dependent de 
insulină), polineuropatie, angiospasm diabetic, tiroidită autoimună faza 2, consecinţe ale unei traume la 
cap cu hipertensiune intracraniană, paroxism vagovagal, bronşită cronică obstructivă, pancreatită 
cronică recurentă însoţită de insuficienţă endocrină, hepatită cronică activă şi sindrom astenic. La 14 
noiembrie 2004, soţia reclamantului a informat instanţa de judecată de constatările comisiei medicale.  

23. Potrivit reclamantului, Izolatorul de Detenţie Provizorie al CCCEC nu a avut personal medical 
pînă la sfîrşitul lunii februarie 2005, cînd acolo a fost angajat un terapeut. El pretinde că el a cerut 
asistenţă medicală de mai multe ori, însă a primit tratament doar de la medici din alte instituţii care l-
au vizitat cînd exista o urgenţă. La 28 septembrie 2004, a fost chemată o ambulanţă pentru tratarea 
reclamantului de hipertensiune acută. Medicul a prescris o consultaţie a unui specialist endocrinolog, 
care l-a examinat pe reclamant la 21 decembrie 2004. De asemenea, reclamantul a informat procurorul 
şi instanţa de judecată de dieta sa specială şi necesităţile sale medicale, însă nu a primit niciun răspuns. 
El a prezentat copii ale plîngerilor din partea soţiei sale, a mamei sale şi a unui grup parlamentar 
adresate administraţiei CCCEC, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, instanţei de judecată care 
judeca cauza sa, preşedintelui Republicii Moldova, ministrului Justiţiei, precum şi altor autorităţi. Soţia 
reclamantului a primit cîteva răspunsuri formale, prin care ea a fost informată, în esenţă, că soţul său a 
fost examinat de mai multe ori de diferiţi medici şi că lui, în caz de necesitate, i se va acorda asistenţă 
medicală. 

24. La 15 februarie 2005, reclamantul a fost examinat de către dr. B.E., un psihoneurolog care a 
conchis că starea sănătăţii sale era „instabilă cu o uşoară îmbunătăţire” şi că el avea nevoie să continue 
tratamentul sub supraveghere. La 25 februarie 2005, reclamantul a fost transferat în Izolatorul 
Anchetei Preliminare al Închisorii nr. 3 din Chişinău. 

25. La 2 martie 2005, în conformitate cu o încheiere judecătorească, reclamantul a fost examinat de 
o comisie medicală a Ministerului Sănătăţii. B.I., un neurolog şi membru al comisiei l-a diagnosticat 
cu encefalopatie, polineuropatie de origine endocrină, hipertensiune, boală vasculară periferică şi 
paraplegie inferioară. El a recomandat ca reclamantul să fie tratat în staţionar. Z.A., un endocrinolog şi 
membru al comisiei, l-a diagnosticat pe reclamant cu diabet, angiopatie micro şi macro, 
cardiomiopatie, hipertensiune arterială, hepatoză diabetică steatoreică, tiroidită, hipotiroidită şi 
encefalopatie. El a recomandat o dietă specială şi un tratament în staţionar în clinici specializate 
(endocrinologie – cardiologie - neurologie). E.V., şeful departamentului cardiologie al Ministerului 
Sănătăţii şi membru al comisiei, l-a diagnosticat pe reclamant cu cardiomiopatie ischemică şi 
cardiopatie combinată, angină pectorală instabilă, atacuri prelungite pe parcursul a două săptămîni 
anterioare, hipertensiune arterială (gradul 3), insuficienţă cardiacă congestivă (gradul 2), hipertensiune 
şi insuficienţă renală endocrină, boală vasculară diabetică şi dilatare toracică. E.V. a recomandat ca 
reclamantul să fie tratat în staţionar într-o secţie de cardiologie pentru a investiga şi preveni riscul unui 
infarct miocardic. Ea a considerat necesar de a face tratament anticoagulant, însă a notat că, avînd în 
vedere riscul de hemoragie gastrică, un astfel de tratament putea avea loc doar în condiţii de strictă 
supraveghere şi cu chirurgi la îndemînă, care să intervină în caz de necesitate.  

26. În baza acestor recomandări, instanţa de judecată a dispus transferul reclamantului la un spital 
penitenciar. 

27. În baza unui ordin al Ministerului Sănătăţii, dr. V.P., un neurolog de la Centrul Republican de 
Neurologie al Ministerului Sănătăţii („CRN”), l-a examinat pe reclamant la 20 mai 2005. El a 
confirmat diagnozele anterioare şi a recomandat tratament complex într-o secţie neurologică 
specializată a Ministerului Sănătăţii, inclusiv tratament prin terapie cu oxigen hiperbaric („OHB”). 

28. La 30 mai 2005, directorul spitalului penitenciar unde era deţinut reclamantul a informat 
instanţa de judecată cu privire la recomandările lui V.P. şi a spus că reclamantului i-au fost date 



medicamentele prescrise, dar nu şi terapia OHB, care era imposibil de administrat la spitalul 
penitenciar din lipsa echipamentului necesar. De asemenea, el a informat instanţa de judecată că starea 
reclamantului îl împiedica pe acesta să participe la şedinţele judecătoreşti.  

29. La 1 iunie 2005, Judecătoria Centru a constatat că starea reclamantului şi a unui alt co-acuzat s-
a înrăutăţit şi a suspendat examinarea cauzelor lor „pînă la recuperare”. Instanţa de judecată nu a 
răspuns la cererea soţiei reclamantului de eliberare a acestuia pentru a permite tratamentul şi nici la 
scrisoarea menţionată mai sus a directorului spitalului penitenciar.  

30. Prin scrisorile din 9, 17 şi 22 iunie, 5 iulie şi 1 august 2005, directorul spitalului penitenciar a 
informat din nou instanţa de judecată privind lipsa echipamentului necesar la spital pentru tratamentul 
prescris de V.P.  

31. La 7 şi 15 septembrie 2005, o comisie medicală a Ministerului Sănătăţii, care includea medici 
de la CRN l-a examinat pe reclamant, iar la 16 septembrie 2005, aceasta a recomandat inter alia 
tratamentul cu OHB într-o secţie neurologică specializată. 

32. La 16 septembrie 2005, directorul spitalului penitenciar a confirmat în numele reclamantului că 
spitalul nu avea echipamentul necesar pentru tratamentul neurologic recomandat. Această informaţie a 
fost prezentată Judecătoriei Centru. 

33. La 19 septembrie 2005, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului a înaintat o cerere amicus 
curiae instanţei de judecată după vizitarea reclamantului în spital. El a considerat că starea sănătăţii 
reclamantului era incompatibilă cu condiţiile sale de detenţie şi tratament şi a protestat împotriva 
deciziei de a suspenda examinarea cauzei pînă la recuperarea acestuia.  

34. Avînd în vedere constatările comisiei medicale a Ministerului Sănătăţii din 16 septembrie 
2005, care a recomandat ca reclamantul să fie tratat într-o secţie neurologică specializată, la 20 
septembrie 2005, Judecătoria Centru a dispus transferarea acestuia la CRN, o instituţie de stat, pentru 
treizeci de zile. Potrivit Guvernului, în lunile septembrie - noiembrie 2005, perioada obişnuită de 
tratament la CRN era de opt pînă la nouă zile.  

35. La 27 septembrie 2005, reclamantul a cerut Judecătoriei Centru să dispună efectuarea unei 
expertize cu privire la starea sănătăţii sale pînă şi după arestarea sa, precum şi la data depunerii cererii. 
În decizia sa din aceeaşi zi, Judecătoria Centru a respins cererea reclamantului, deoarece nu a fost 
invocat niciun dubiu cu privire la starea sănătăţii sale. 

36. La o dată nespecificată, reclamantul a cerut conducerii CRN să descrie starea sănătăţii sale şi 
tratamentul primit. El nu a primit niciun răspuns. La 17 octombrie 2005, instanţa de judecată a indicat 
CRN să răspundă imediat şi instanţa de judecată a primit răspunsul acestuia la 20 octombrie 2005. În 
răspunsul său, CRN a dat diagnoza sa cu privire la starea reclamantului şi a constatat că starea sănătăţii 
lui era instabilă şi că el avea nevoie în continuare de tratament. La 20 octombrie 2005, Judecătoria 
Centru a prelungit tratamentul reclamantului pînă la 10 noiembrie 2005 în baza scrisorii de la CRN. 

37. Potrivit unui certificat eliberat de secţia terapie cu OHB a Spitalului Clinic Republican 
(„SCR”), reclamantul a primit acolo cinci şedinţe de terapie cu OHB, începînd cu 2 noiembrie 2005. 
Reclamantului i-a fost prescris un tratament de douăsprezece şedinţe, programate să continue pînă la 
28 noiembrie 2005. Potrivit reclamantului, el era escortat de la CRN la SCR la fiecare două zile pentru 
efectuarea procedurii şi, de asemenea, el a început acolo un tratament cu acupunctură. Reclamantul a 
prezentat o copie a certificatului Judecătoriei Centru care, la 10 noiembrie 2005, a decis că el ar trebui 
să fie transferat la spitalul penitenciar. Instanţa de judecată şi-a bazat decizia sa pe scrisoarea CRN din 
9 noiembrie 2005, care menţiona că starea reclamantului s-a stabilizat şi că el va fi externat la 10 
noiembrie 2005. Diagnoza reclamantului, menţionată în scrisoarea din 9 noiembrie 2005, era 
următoarea: diabet grav, subcompensat de tip II (dependent de insulină), retinopatie diabetică, tiroidită 
autoimună, hipotiroidită, cardiomiopatie ischemică, angină pectorală, hipertensiune arterială de gradul 
2 cu risc foarte înalt, cardiopatie combinată, extrasistolă supraventriculară rară, encefalopatie 
discirculară combinată de gradul 2, atrofie cerebrală, insuficienţă piramidală, în special, în partea 
dreaptă, polineuropatie diabetică şi sindrom asteno-depresiv. Scrisoarea mai nota că continuarea 
detenţiei reclamantului ar „contribui la o stare de tensiune psihico-emoţională permanentă care, la 
rîndul ei, [ar] cauza fluctuaţii ale presiunii arteriale şi nivelului zahărului în sînge”. Aceeaşi diagnoză a 
fost notată în fişa medicală de externare a reclamantului din CRN la 10 noiembrie 2005. 



38. Deoarece scrisoarea CRN nu a inclus terapia cu OHB printre recomandările sale cu privire la 
tratament, instanţa de judecată a constatat că prelungirea orarului pentru tratamentul cu OHB pînă la 
sfîrşitul lunii noiembrie era irelevantă.  

39. La 16 noiembrie 2005, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a răspuns la întrebările 
Agentului Guvernamental cu privire la necesitatea de a trata reclamantul. Scrisoarea menţiona că, la 17 
noiembrie 2005, fişele medicale ale reclamantului au fost examinate de un grup de medici, care au 
constatat că el nu avea nevoie de tratament în staţionar „în nicio instituţie medicală, inclusiv în [CRN]” 
şi că el putea fi tratat în ambulatoriu. 

40. La 24 noiembrie 2005, reclamantul a fost examinat de un psihoterapeut, care l-a diagnosticat cu 
dereglare astenică cerebralo-organică, dereglare depresivă cauzată de nelinişte de origine psiho-
organică şi persistenţa unui stres sever. 

41. La 29 noiembrie 2005, reclamantul trebuia externat din CRN. Fişa medicală de externare a 
reclamantului din CRN la 29 noiembrie 2005 a repetat diagnoza dată la 9 noiembrie 2005, adăugînd 
diagnoza de abces la prostată. Printre recomandările făcute de CRN a fost tratamentul cu OHB la 
fiecare două zile. La 30 noiembrie 2005, instanţa de judecată a dispus transferul reclamantului la 
Spitalul Clinic Republican („SCR”) pe un termen de zece zile, pentru a primi tratament cu OHB. După 
şedinţa de judecată, reclamantul şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost dus cu ambulanţa la Spitalul Clinic 
Municipal („SCM”), cu suspiciunea de insuficienţă miocardică. Ca rezultat, instanţa de judecată şi-a 
modificat încheierea sa din aceeaşi zi şi a dispus ca reclamantul să fie tratat la SCM.  

42. Într-o scrisoare din 12 februarie 2007, reclamantul a prezentat Curţii un certificat care menţiona 
că, la 20 iunie 2006, el a fost recunoscut ca invalid de gradul II. 

43. La 11 martie 2008, Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei comisii medicale pentru a stabili 
starea sănătăţii reclamantului în perioada între 21 septembrie şi 30 noiembrie 2005. Comisia a stabilit 
că, în timpul aflării în detenţie în spitalul penitenciar, reclamantului i-a fost acordat tot tratamentul 
prescris de CRN. În continuare, ea a constatat că tratamentul cu OHB nu a fost necesar în cazul 
reclamantului şi că era doar tratament suplimentar pentru diabet şi complicaţiile date de acesta. 
Întreruperea tratamentului reclamantului cu OHB nu a afectat starea sănătăţii sale, după cum s-a 
dovedit prin nivelul stabil al zahărului în sînge pînă şi după întrerupere.  

C. Cererile habeas corpus ale reclamantului 

… 
53. La 15 decembrie 2005, arestarea reclamantului a fost schimbată cu obligaţia de a nu părăsi 

localitatea. 

D. Măsurile provizorii indicate de Curte 

54. În seara zilei de joi, 10 noiembrie 2005, Curtea a indicat printr-un fax trimis Guvernului 
Republicii Moldova o măsură interimară în temeiul articolului 39 al Regulamentului Curţii, care 
prevedea că „reclamantul nu ar trebui transferat de la [CRN]. Această măsură provizorie este valabilă 
pînă cînd Curtea va avea posibilitatea de a examina cazul, adică pînă la 29 noiembrie 2005 cel tîrziu.” 
Acelaşi mesaj a fost expediat prin fax de cîteva ori în dimineaţa zilei de vineri, 11 noiembrie 2005. La 
11 noiembrie 2005, Grefierul Adjunct al Secţiunii a Patra a telefonat de cîteva ori la numerele de 
telefon indicate de Agentul Guvernamental, însă nu a primit niciun răspuns.  

55. În dimineaţa zilei de vineri, 11 noiembrie 2005, avocatul reclamantului a cerut instanţei de 
judecată care judeca cauza să suspende executarea încheierii sale din 10 noiembrie 2005 şi să 
împiedice transferarea reclamantului de la CRN. El a prezentat o copie a faxului primit de la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului cu privire la măsurile provizorii. Judecătoria Centru nu a ţinut o 
şedinţă judecătorească şi nu a răspuns la această cerere. În aceeaşi zi, reclamantul a fost transferat la 
spitalul penitenciar.  

56. La 14 noiembrie 2005, avocatul reclamantului l-a informat pe preşedintele Consiliului Superior 
al Magistraturii despre omisiunea judecătorului L.V., preşedintele Judecătoriei Centru, de a examina 
cererea lui din 11 noiembrie 2005 şi a cerut întreprinderea unor acţiuni urgente pentru a asigura 
conformarea cu măsurile provizorii dispuse de Curte. În aceeaşi zi, avocatul a prezentat o cerere 
similară Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curte şi Procuraturii Generale, notînd că 
procurorul responsabil de cauza reclamantului a susţinut cererea acestuia de a continua tratamentul la 



CRN. De asemenea, el a notat că încheierea de a-l transfera pe reclamant la spitalul penitenciar nu a 
fost executată pînă la ora 10:00, atunci cînd el a depus cererea sa la Judecătoria Centru. 

57. La aceeaşi dată, ca urmare a cererii Agentului Guvernamental, Judecătoria Centru a dispus 
transferarea reclamantului la CRN pînă la 29 noiembrie 2005. Evenimentele ulterioare sunt disputate 
de către părţi. Potrivit reclamantului, el a fost adus la CRN la ora 18:30, însă conducerea spitalului a 
refuzat să-l interneze timp de 6 ore. Atunci cînd reclamantul a început să se simtă rău, conducerea l-a 
internat după miezul nopţii. Potrivit Guvernului, reclamantul a fost internat în ziua cînd Judecătoria 
Centru a dispus internarea sa, iar întîrzierea a fost cauzată de părerile medicilor că reclamantul nu 
necesita continuarea tratamentului la CRN. Agentul Guvernamental a supravegheat personal 
executarea indicaţiei.  

58. Reclamantul a prezentat o copie a unui reportaj de ştiri difuzat de canalul de televiziune PRO 
TV, care a arătat evenimentele de la CRN. Reporterul a susţinut că reclamantul a fost nevoit să aştepte 
o decizie timp de şase ore şi că, în final, a fost internat după miezul nopţii. Medicii l-au informat pe 
reporter că ei au refuzat iniţial să-l interneze pe reclamant din cauza lipsei fişei medicale a acestuia şi 
că ei l-au internat doar după ce le-a fost adusă fişa medicală. Într-un interviu acordat aceluiaşi reporter, 
Agentul Guvernamental a declarat că motivul pentru întîrzierea internării reclamantului au fost 
„anumite chestiuni tehnice, organizatorice”. Acest lucru a fost confirmat de o declaraţie a directorului-
adjunct al Departamentului Instituţiilor Penitenciare.  

59. La 12 decembrie 2005, Consiliul Superior al Magistraturii l-a informat pe avocatul 
reclamantului în răspuns la scrisoarea acestuia din ziua de luni, 14 noiembrie 2005, că Judecătoria 
Centru a fost informată, în mod oficial, la 14 noiembrie 2005, la ora 14:19, prin fax, de Agentul 
Guvernamental cu privire la măsurile provizorii indicate de Curtea Europeană. Ca urmare a unei 
şedinţe judecătoreşti urgente, instanţa de judecată a dispus transferul reclamantului la CRN.  

II. DREPTUL ŞI PRACTICA RELEVANTĂ 
… 

B. Jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie  

62. În hotărîrea sa în cauza LaGrand (hotărîre din 27 iunie 2001, ICJ Reports 2001, §§ 111-115), 
Curtea Internaţională de Justiţie a decis că: 

„111. În ceea ce priveşte chestiunea dacă Statele Unite s-au conformat obligaţiei care le-a fost impusă prin 
Ordonanţa din 3 martie 1999, Curtea observă că Ordonanţa a indicat două măsuri provizorii, prima dintre care 
este:  

Statele Unite ale Americii ar trebui să ia toate măsurile pe care le au la dispoziţie pentru a asigura că Walter 
LaGrand nu va fi executat pînă la decizia finală în cadrul acestor proceduri, şi că trebuie să informeze Curtea cu 
privire la toate măsurile pe care le-au luat pentru implementarea acestei Ordonanţe.” 

A doua măsură a cerut Guvernului Statelor Unite să „transmită această Ordonanţă Guvernatorului Statului 
Arizona”. ... Departamentul de Stat i-a transmis Guvernatorului Statului Arizona o copie a Ordonanţei Curţii. ... 

Astfel, autorităţile Statelor Unite s-au limitat la simpla transmitere Guvernatorului Statului Arizona a textului 
Ordonanţei. Acest lucru desigur a respectat cerinţa celei de-a doua din cele două măsuri indicate. În ceea ce 
priveşte prima măsură, Curtea notează că aceasta nu a creat o obligaţie de rezultat, însă Statelor Unite li s-a 
cerut să „ia toate măsurile pe care le au la dispoziţie pentru a asigura că Walter LaGrand nu va fi executat pînă 
la decizia finală în cadrul acestor proceduri”. Curtea este de acord cu faptul că datorită prezentării extrem de 
tîrzii a cererii pentru măsuri provizorii, autorităţile Statelor Unite au avut desigur foarte puţin timp pentru a 
acţiona.  

112. Cu toate acestea, Curtea observă că simpla transmitere a Ordonanţei sale Guvernatorului Statului 
Arizona fără vreun comentariu, în special, fără măcar o cerere de suspendare temporară şi o explicaţie că nu 
există o înţelegere generală cu privire la poziţia Statelor Unite că ordonanţele Curţii Internaţionale de Justiţie cu 
privire la măsurile provizorii nu sunt obligatorii, a fost, în mod sigur, mai puţin decît ceea ce s-ar fi putut face 
chiar şi în perioada scurtă de timp care a fost disponibilă. ... 

113. Este important faptul că Guvernatorul Statului Arizona, căruia i-a fost transmisă Ordonanţa Curţii, a 
decis să nu o execute, chiar dacă Comisia de Graţiere din Arizona a recomandat suspendarea executării lui 
Walter LaGrand. 

114. In fine, Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite a respins o cerere separată din partea Germaniei 
pentru suspendarea executării, „avînd în vedere depunerea tîrzie a cererilor şi barierele jurisdicţionale pe care 
acestea le implică”. Totuşi, Curtea Supremă de Justiţie putea, după cum a susţinut unul din membrii săi, să 
dispună o suspendare preliminară, care i-ar fi acordat „timp pentru a examina, după consultări cu toate părţile 
interesate, chestiunile de jurisdicţie şi drept internaţional implicate. ...” (Federal Republic of Germany et al. 
v. United States et al., Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite ale Americii, 3 martie 1999). 



115. Examinarea măsurilor de mai sus luate de autorităţile Statelor Unite cu privire la Ordonanţa Curţii 
Internaţionale de Justiţie din 3 martie 1999 indică faptul că diferite autorităţi competente din Statele Unite nu au 
luat toate măsurile pe care ele le-ar fi putut lua pentru a executa Ordonanţa Curţii. Ordonanţa nu a cerut Statelor 
Unite să exercite competenţe pe care nu le au: însă aceasta le-a impus obligaţia „să ia toate măsurile pe care le 
au la dispoziţie pentru a asigura că Walter LaGrand nu va fi executat pînă la decizia finală în cadrul acestor 
proceduri ...”. Curtea constată că Statele Unite nu s-au conformat acestei obligaţii.  

În aceste circumstanţe, Curtea conchide că Statele Unite nu s-au conformat Ordonanţei din 3 martie 1999.” 

ÎN DREPT 
63. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 3 din Convenţie, ca 

rezultat al asistenţei medicale inadecvate pe care el a primit-o în timpul aflării sale în detenţie. 
Articolul 3 prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
… 

67. In fine, reclamantul s-a plîns de neexecutarea măsurilor provizorii indicate de Curte. El a 
considerat că acest lucru a constituit o violare a articolului 34 din Convenţie, care prevede următoarele: 

„Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală 
sau de orice grup de particulari care se pretind victimă a unei încălcări, de către una din Înaltele Părţi 
Contractante, a drepturilor recunoscute în Convenţie sau protocoalele sale. Înaltele Părţi Contractante se 
angajează să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul eficace al acestui drept.” 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Hotărîrea Camerei  

68. Camera a constatat, în unanimitate, o violare a articolului 3 din Convenţie, avînd în vedere 
necesitatea necontestată a asistenţei medicale specializate constante şi lipsa sau acordarea limitată a 
unei astfel de asistenţe în timpul detenţiei reclamantului (a se vedea paragrafele 73 pînă la 85 ale 
hotărîrii Camerei). 

B. Argumentele părţilor 

1. Guvernul 

69. Guvernul a susţinut că reclamantul nu suferea de vreo boală incompatibilă cu detenţia sa. În 
timpul detenţiei sale, lui i s-a acordat toată îngrijirea medicală recomandată, cu excepţia tratamentului 
prin terapie cu oxigen hiperbaric (OHB). Totuşi, acest tratament era doar unul adiţional care, nu s-a 
dovedit, în cercetările ştiinţifice, ca avînd vreun efect evident asupra pacienţilor cu o stare a sănătăţii 
similară cu cea a reclamantului. În timpul detenţiei sale, reclamantul a fost examinat de mai mulţi 
medici şi a fost, ulterior, plasat sub supravegherea medicală a medicilor din spitalul penitenciar, care 
au urmat tot tratamentul prescris acestuia de către medicii specialişti. Prin urmare, condiţiile sale de 
detenţie şi tratamenul lui nu au constituit un tratament contrar articolului 3 din Convenţie.  

2. Reclamantul  

70. Reclamantul a susţinut că, în timpul aflării sale în detenţie, el nu a primit asistenţă medicală 
adecvată, după cum a constatat şi Camera. El a prezentat documente care nu au fost în dosarul 
examinat de către Cameră, potrivit cărora el s-a îmbolnăvit grav curînd după refuzul autorităţilor de a 
asigura tratamentul său continuu într-o secţie neurologică. După o jumătate de an, el a fost recunoscut 
oficial ca fiind invalid de gradul doi, ceea ce a fost o consecinţă a bolii care, în timpul detenţiei sale, nu 
a fost tratată în mod adecvat.  

C. Aprecierea Marii Camere 

71. Curtea reiterează că „Statul trebuie să asigure ca persoana să fie deţinută în condiţii care sunt 
compatibile cu respectarea demnităţii sale umane, ca modul şi metoda de executare a pedepsei să nu 
cauzeze persoanei suferinţe sau dureri de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă inerent 
detenţiei şi ca, avînd în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integritatea persoanei să fie în mod 
adecvat asigurate, printre altele, prin acordarea asistenţei medicale necesare (a se vedea Kudla v. 
Poland [GC], nr. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI).  



72. Marea Cameră notează că reclamantul era într-o stare medicală gravă, care a fost confirmată de 
mai mulţi medici specialişti (a se vedea paragrafele 22-43 de mai sus). De asemenea, din faptele cauzei 
rezultă clar că reclamantului nu i s-a acordat asistenţa medicală necesară pentru starea sa, după cum s-a 
detaliat în hotărîrea Camerei (a se vedea hotărîrea Camerei, § § 76-85). Marea Cameră este de acord cu 
Camera că, avînd în vedere starea medicală a reclamantului şi întreaga asistenţă medicală pe care el a 
primit-o în timpul aflării sale în detenţie, tratamentul la care el a fost supus a fost contrar articolului 3 
din Convenţie. 

… 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIE 
78. Articolul 34 din Convenţie, prevede următoarele: 

„Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală 
sau de orice grup de particulari care se pretind victimă a unei încălcări, de către una din Înaltele Părţi 
Contractante, a drepturilor recunoscute în Convenţie sau protocoalele sale. Înaltele Părţi Contractante se 
angajează să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul eficace al acestui drept.” 

A. Hotărîrea Camerei 

79. Camera a constatat, cu şase voturi pentru şi unul împotrivă, că în această cauză a avut loc o 
violare a articolului 34 din Convenţie. În special, ea a declarat următoarele (§§ 97-100). 

„97. Curtea notează derularea evenimentelor după ce ea a indicat Guvernului măsurile provizorii. 
… Se pare că au existat deficienţe serioase la fiecare etapă a procesului de conformare cu măsurile 
provizorii, începînd cu absenţa în biroul agentului guvernamental a funcţionarilor care să răspundă la 
apelurile telefonice urgente de la Grefă şi continuînd cu omisiunea acelui birou de a întreprinde acţiuni 
între dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2005 şi după-amiaza zilei de 14 noiembrie 2005 …, combinate 
cu omisiunea Judecătoriei Centru de a examina urgent chestiunea atunci cînd, la 11 noiembrie 2005, i 
s-a cerut acest lucru de către avocatul reclamantului. In fine, refuzul timp de şase ore de a-l interna pe 
reclamant la CRN, în pofida măsurilor provizorii ale Curţii şi deciziei instanţei judecătoreşti naţionale, 
constituie, de asemenea, o chestiune îngrijorătoare. 

98. Curtea notează că reclamantul era într-o stare gravă, care, după cum rezultă din documentele 
disponibile în perioada relevantă, a constituit un risc imediat şi iremediabil pentru sănătatea sa. Anume 
acest risc a constituit motivul pentru decizia Curţii de a indica măsura provizorie. Din fericire, nu au 
avut loc consecinţe negative pentru viaţa sau sănătatea reclamantului, care să rezulte din întîrzierea de 
a implementa acea măsură. Totuşi, Curtea nu poate accepta că responsabilitatea statului pentru 
omisiunea de a se conforma obligaţiilor lui angajate prin Convenţie ar trebui să depindă de 
circumstanţe imprevizibile, cum ar fi (ne)survenirea unei urgenţe medicale în perioada de 
neconformare cu măsurile provizorii. Ar fi contrar obiectului şi scopului Convenţiei ca Curtea să ceară 
probe nu doar cu privire la un risc de prejudiciere iremediabilă a unuia dintre drepturile fundamentale 
garantate de Convenţie (cum ar fi cele protejate de articolul 3, a se vedea, spre exemplu, Aoulmi 
v. France, nr. 50278/99, § 103, ECHR 2006-I (extracts)), dar şi cu privire la o prejudiciere de fapt 
înainte ca ea să aibă dreptul să constate o încălcare de către un stat a obligaţiei sale de a se conforma 
măsurilor provizorii. 

99. Curtea consideră că omisiunea autorităţilor naţionale de a se conforma urgent cu măsura 
provizorie indicată de Curte a expus prin sine unui risc capacitatea reclamantului de a menţine cererea 
lui la Curte şi, astfel, a fost contrară exigenţelor articolului 34 din Convenţie. Acest lucru a fost 
determinat, în primul rînd, de aparenta lipsă în legislaţia şi practica naţionale a prevederilor clare care 
să ceară unei instanţe judecătoreşti naţionale să examineze urgent o măsură provizorie; şi, în al doilea 
rînd, de deficienţele în organizarea activităţii biroului agentului guvernamental, care au avut ca rezultat 
omisiunea acestuia de a reacţiona prompt la măsura provizorie şi de a asigura ca administraţia 
spitalului să aibă la dispoziţia sa toate documentele medicale necesare. … 

100. În lumina riscului foarte serios la care a fost expus reclamantul ca rezultat al întîrzierii de a se 
conforma cu măsura provizorie, în pofida termenului relativ scurt al acestei întîrzieri, Curtea constată 
că a avut loc o violare a articolului 34 din Convenţie în această cauză.”  



B. Argumentele părţilor 

1. Reclamantul 

80. Reclamantul a cerut Marii Camere să menţină hotărîrea Camerei, care a constatat o violare a 
articolului 34 din Convenţie. El a considerat că, prin transferul său la spitalul penitenciar, Guvernul 
pîrît nu s-a conformat măsurilor provizorii indicate de Curte. Agentul Guvernamental şi instanţa de 
judecată „au ignorat, în mod intenţionat, măsurile provizorii”, la fel au făcut şi autorităţile medicale. 
Există probe suficiente cu privire la neadevărul declaraţiei Agentului că acesta a întreprins acţiuni 
pentru a se conforma măsurilor provizorii chiar în ziua de vineri - 11 noiembrie 2005.  

81. Reclamantul a susţinut că transferul său de la CRN, cu ignorarea vădită a măsurilor provizorii 
indicate de Curte, i-a cauzat sentimente deosebite de stres şi a contribuit la înrăutăţirea sănătăţii sale, 
după cum a fost dovedit prin probe medicale ulterioare. Ca rezultat, el a simţit „anxietate şi 
inferioritate, o stare de disperare şi de teamă că nici măcar măsurile provizorii indicate de Curte nu l-ar 
putea ajuta să obţină asistenţa medicală necesară pentru tratarea bolii sale”. Acest lucru a împiedicat 
exercitarea drepturilor sale garantate de articolul 34 din Convenţie.  

2. Guvernul  

82. Guvernul a declarat că el s-a conformat măsurilor provizorii indicate de Curte. Scurta întîrziere 
de trei zile în implementarea măsurilor, care a inclus două zile de odihnă (sîmbătă şi duminică), s-a 
datorat unor circumstanţe care nu au depins de Guvern. În special, Curtea nu a trimis scrisoarea 
relevantă prin poşta electronică şi prin fax, după cum s-a convenit anterior în ceea ce priveşte toată 
corespondenţa ţinută cu Guvernul. Mai mult, pentru instanţa de judecată a fost imposibil de a aduna 
toate părţile interesate în ziua de vineri – 11 noiembrie 2005, acest lucru fiind făcut în următoarea zi 
lucrătoare, ca urmare a unei cereri urgente a Agentului Guvernamental adresată instanţei de judecată la 
11 noiembrie 2005. Mai mult, transferul reclamantului de la CRN nu a avut ca rezultat întreruperea 
automată a tratamentului său cu OHB, care putea fi efectuat la un alt centru medical la care el putea fi 
escortat. Natura şi esenţa măsurilor provizorii nu s-au referit la internarea imediată a reclamantului în 
spital, însă, mai degrabă, la continuarea tratamentului său cu OHB. Întîrzierea de trei zile în acordarea 
unui astfel de tratament nu a putut şi nici nu a cauzat vreun prejudiciu ireparabil sănătăţii 
reclamantului.  

83. Guvernul a adăugat că el nu a avut nicio intenţie de a ignora măsurile provizorii şi că, într-
adevăr, a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura conformarea cu acestea ca o chestiune de 
urgenţă. Mai mult, scurta întîrziere de a se conforma cu măsurile provizorii nu l-a împiedicat în niciun 
fel pe reclamant să continue procedurile sale în faţa Curţii sau să comunice cu aceasta. De asemenea, 
nu a existat riscul unui prejudiciu ireparabil pentru sănătatea acestuia, astfel încît să lipsească 
procedurile în faţa Curţii de obiect. Existenţa unui astfel de risc a fost, totuşi, o condiţie obligatorie 
pentru constatarea unei violări a articolului 34 din Convenţie. Guvernul s-a bazat pe o ordonanţă a 
Curţii Internaţionale de Justiţie (Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Ordonanţa 
din 13 iulie 2006 cu privire la o cerere de indicare a măsurilor provizorii), susţinînd că acea instanţă la 
fel a luat ca bază, pentru deciziile sale cu privire la conformarea cu măsurile provizorii, existenţa 
riscului unui prejudiciu iremediabil pentru interesele părţilor. 

C. Aprecierea Marii Camere 

1. Principii generale 

84. Articolul 34 din Convenţie cere Statelor Membre să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul 
eficace al dreptului unui reclamant de a sesiza Curtea cu o cerere individuală. După cum Curtea a 
constatat în cauza Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC] (nr. 46827/99 şi 46951/99, § 100, ECHR 
2005-I): 

„… prevederea cu privire la dreptul de a sesiza Curtea cu o cerere individuală (articolul 34, fostul articol 25 
din Convenţie pînă la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11) este una din garanţiile fundamentale ale eficienţei 
sistemului de protecţie a drepturilor omului instituit prin Convenţie. La interpretarea unei astfel de prevederi 
esenţiale, Curtea trebuie să ia în consideraţie caracterul special din Convenţie ca un tratat elaborat pentru 
garantarea colectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Spre deosebire de tratatele internaţionale 
clasice, Convenţia conţine mai mult decît doar angajamente reciproce între Statele Contractante. Ea instituie, pe 



lîngă o multitudine de obligaţii reciproce bilaterale, obligaţii concrete care, potrivit Preambulului, beneficiază de 
„garantare colectivă” (a se vedea mutatis mutandis, Loizidou v. Turkey (preliminary objections), hotărîre din 23 
martie 1995, Seria A nr. 310, p. 26, § 70).”  

85. Curtea a constatat că „obligaţia instituită prin articolul 34 de a nu împiedica exercitarea efectivă 
a dreptului de a sesiza Curtea cu o cerere individuală şi de a o menţine acordă unui reclamant un drept 
procedural – care poate fi invocat în procedurile instituite în temeiul Convenţiei – distinct de drepturile 
materiale prevăzute în Titlul I din Convenţie sau în Protocoalele la aceasta” (a se vedea, spre exemplu, 
Shamayev and Others v. Georgia and Russia, nr. 36378/02, § 470, ECHR 2005-III). 

86. În cauza Mamatkulov (citată mai sus), Curtea a constatat că omisiunea de a se conforma 
măsurilor provizorii indicate în temeiul articolului 39 al Regulamentului Curţii poate duce la o violare 
a articolului 34 din Convenţie:  

„104. Măsurile provizorii au fost indicate doar în domenii limitate. Deşi ea primeşte mai multe cereri de 
măsuri provizorii, în practică, Curtea aplică articolul 39 al Regulamentului Curţii doar dacă există un risc 
iminent al unui prejudiciu ireparabil. În timp ce nu există o prevedere specifică în Convenţie cu privire la 
domeniile cărora articolul 39 al Regulamentului Curţii s-ar aplica, cererile de aplicare a acestuia, de obicei, se 
referă la dreptul la viaţă (articolul 2), dreptul de a nu fi supus torturii sau tratamentului inuman (articolul 3) şi, în 
mod excepţional, la dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (articolul 8) sau la alte drepturi garantate de 
Convenţie. Marea majoritate a cauzelor în care au fost indicate măsuri provizorii s-au referit la procedurile de 
deportare şi extrădare.  

… 
125. … în sistemul Convenţiei, măsurile provizorii, aşa cum acestea au fost, în mod constant, aplicate în 

practică …, joacă un rol vital în evitarea situaţiilor ireversibile care ar împiedica Curtea să examineze cererea în 
mod corespunzător şi, unde este cazul, să asigure reclamantului beneficierea, în mod practic şi efectiv, de 
drepturile garantate prin Convenţie. Prin urmare, în aceste condiţii, omisiunea unui Stat Contractant de a se 
conforma cu măsurile provizorii va submina eficienţa dreptului de a sesiza Curtea cu o cerere individuală, 
garantat de articolul 34, şi angajamentul formal al Statului prevăzut de articolul 1 de a respecta drepturile şi 
libertăţile definite în Convenţie. 

Indicarea măsurilor provizorii de către Curte, ca şi în această cauză, îi permite acesteia nu doar să efectueze 
o examinare eficientă a cererii, dar şi să asigure că protecţia acordată reclamantului prin Convenţie este efectivă; 
astfel de indicaţii mai permit, ulterior, şi Comitetului de Miniştri să supravegheze executarea hotărîrii definitive. 
Prin urmare, astfel de măsuri permit Statului în cauză să-şi execute obligaţia de a se conforma cu hotărîrea 
definitivă a Curţii, care, în virtutea articolului 46 din Convenţie, este, din punct de vedere juridic, obligatorie. 

… 
128. … Omisiunea unui Stat Contractant de a se conforma măsurilor provizorii trebuie considerată o piedică 

pentru Curte de a examina, în mod eficient, cererea reclamantului şi ca o piedică în exercitarea efectivă a 
dreptului acestuia şi, prin urmare, ca o violare a articolului 34.”  

87. Curtea reiterează că obligaţia instituită prin articolul 34 in fine cere Statelor Contractante să se 
abţină nu doar de la exercitarea presiunii asupra reclamanţilor, ci şi de la orice acţiune sau omisiune 
care, prin distrugerea sau înlăturarea obiectului cererii, ar lipsi cererea de sens sau ar împiedica Curtea 
într-un alt mod să o examineze conform procedurii ei obişnuite (ibid., § 102). Este evident din scopul 
acestei norme, care este de a asigura un drept efectiv de a sesiza Curtea cu o cerere individuală (a se 
vedea paragraful 86 de mai sus), că intenţiile sau motivele care au determinat acţiunile sau omisiunile 
în cauză sunt de o importanţă minoră la aprecierea faptului dacă articolul 34 din Convenţie a fost 
respectat (a se vedea paragraful 78 de mai sus). Ceea ce contează este dacă situaţia creată ca rezultat al 
acţiunii sau omisiunii autorităţilor este conformă articolului 34. 

88. Acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte conformarea cu măsurile provizorii prevăzute de 
articolul 39 al Regulamentului Curţii, deoarece astfel de măsuri sunt indicate de Curte cu scopul de a 
asigura eficienţa dreptului de a sesiza Curtea cu o cerere individuală (a se vedea paragraful 86 de mai 
sus). Prin urmare, articolul 34 va fi violat dacă autorităţile unui Stat Contractant nu iau toate măsurile 
care ar putea, în mod rezonabil, fi luate pentru a se conforma cu măsura indicată de Curte. 

89. Mai mult, Curtea ar dori să sublinieze că atunci cînd, în mod plauzibil, se identifică un risc al 
unui prejudiciu ireparabil, pentru ca reclamantul să beneficieze de unul din drepturile esenţiale 
garantate prin Convenţie, scopul unei măsuri provizorii este de a păstra şi proteja drepturile şi 
interesele părţilor, care rezultă dintr-un litigiu examinat de Curte, pînă la hotărîrea definitivă. Din 
însăşi natura măsurilor provizorii rezultă că o decizie cu privire la faptul dacă acestea ar trebui indicate 
într-o anumită cauză va trebui, deseori, luată într-un termen foarte scurt, cu scopul de a împiedica 
cauzarea unei daune potenţiale iminente. Prin urmare, toate faptele cauzei vor rămîne deseori 
nedeterminate pînă la hotărîrea Curţii cu privire la fondul cererii la care se referă măsura. Astfel de 
măsuri sunt indicate anume cu scopul de a păstra posibilitatea pentru Curte de a adopta, după o 



examinare efectivă a cererii, o astfel de hotărîre. Pînă atunci poate fi inevitabil pentru Curte să indice 
măsuri provizorii în baza faptelor care, deşi pledează prima facie în favoarea unor astfel de măsuri, 
sunt ulterior invocate sau contestate la examinarea justificării măsurilor. 

Din aceleaşi motive, faptul că prejudiciul pe care măsura provizorie urma să-l prevină nu survine 
ulterior, în pofida omisiunii Statului de a acţiona în deplină conformitate cu măsura provizorie, este, în 
egală măsură, irelevant pentru aprecierea faptului dacă acest Stat şi-a onorat obligaţiile sale în temeiul 
articolului 34. 

90. Prin urmare, la verificarea faptului dacă a existat sau nu un risc real al unui prejudiciu imediat 
şi ireparabil pentru reclamant, în momentul cînd a fost indicată măsura provizorie, un Stat Contractant 
nu poate să substituie aprecierea Curţii cu propria sa apreciere. De asemenea, autorităţile naţionale nu 
pot decide cu privire la perioada de timp pentru conformarea cu o măsură provizorie sau cu privire la 
măsura în care trebuie să se conformeze cu aceasta. Ţine de competenţa Curţii să verifice conformarea 
cu măsura provizorie, iar un Stat care consideră că deţine materiale care pot convinge Curtea să 
anuleze măsura provizorie ar trebui să informeze Curtea în mod corespunzător (a se vedea, mutatis 
mutandis, Olaechea Cahuas v. Spain, nr. 24668/03, § 70, ECHR 2006-X; Tanrıkulu v. Turkey [GC], 
nr. 23763/94, § 131, ECHR 1999-IV; şi Orhan v. Turkey, nr. 25656/94, § 409, 18 iunie 2002). 

91. Punctul de pornire pentru verificarea faptului dacă Statul pîrît s-a conformat cu măsura este 
însăşi formularea măsurii provizorii (a se vedea, mutatis mutandis, analiza Curţii Internaţionale de 
Justiţie a formulării măsurii sale provizorii şi conformarea cu aceasta în cauza La Grand, citată în 
paragraful 62 de mai sus). Prin urmare, Curtea va examina dacă Statul pîrît s-a conformat textului şi 
spiritului măsurii provizorii care i-a fost indicată. 

92. Astfel, la examinarea unei pretenţii formulate în temeiul articolului 34 cu privire la pretinsa 
omisiune a unui Stat Contractant de a se conforma cu o măsură provizorie, Curtea nu va reexamina 
faptul dacă decizia sa de a aplica măsuri provizorii a fost corectă. Îi revine Guvernului pîrît să 
dovedească Curţii că măsura provizorie a fost respectată, sau, în cazuri excepţionale, că a existat un 
impediment obiectiv care a împiedicat conformarea şi că Guvernul a luat toate măsurile rezonabile 
pentru a înlătura impedimentul şi a informa Curtea despre situaţia respectivă. 

2. Aplicarea principiilor de mai sus în această cauză 

93. Curtea notează că, în această cauză, Guvernul nu a contestat obligaţia sa impusă de articolul 34 
din Convenţie de a se conforma măsurii indicate de Curte. Mai degrabă, el a susţinut că autorităţile 
competente au făcut tot ce le-a fost în puteri pentru a se conforma cu acea măsură. Întîrzierea care a 
avut loc în implementarea măsurii s-a limitat şi s-a datorat în întregime mai multor circumstanţe 
nefericite şi obiective aflate în afara controlului autorităţilor. În orice caz, întîrzierea nu a cauzat un 
prejudiciu ireparabil sănătăţii reclamantului şi nu l-a împiedicat pe acesta să-şi menţină cererea în faţa 
Curţii; din aceste motive, ea nu poate constitui o violare a articolului 34 din Convenţie. 

Curtea va trece la examinarea faptului dacă autorităţile naţionale s-au conformat obligaţiilor lor 
prevăzute de articolul 34. 

(a) Dacă a avut loc o omisiune de a se conforma cu măsura provizorie 

94. Curtea notează că măsura provizorie dispusă în ziua de joi, 10 noiembrie 2005, a prevăzut 
indicaţii date autorităţilor de a se abţine de la o acţiune, şi anume de la transferarea reclamantului de la 
Centrul Neurologic. Totuşi, deşi au aflat despre măsura provizorie cel tîrziu în dimineaţa zilei de 
vineri, 11 noiembrie 2005 (a se vedea paragraful 54 de mai sus), autorităţile nu au împiedicat transferul 
reclamantului în acea zi. Trebuie notat faptul că cererea avocatului reclamantului prezentată, în baza 
măsurii provizorii indicate de Curte, instanţei de judecată în dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2005 a 
menţionat, în mod expres, faptul că reclamantul putea fi transferat în orice moment de la Centrul 
Neurologic şi a cerut o intervenţie urgentă pentru a împiedica acest transfer (a se vedea paragrafele 55 
şi 56 de mai sus). În pofida declaraţiei sale că reclamantul a fost transferat de la Centrul Neurologic la 
10 noiembrie 2005, Guvernul nu a prezentat nicio probă în acest sens. În acelaşi timp, Guvernul a 
prezentat un document care confirma că tratamentul reclamantului în Spitalul Penitenciar a început la 
11 noiembrie 2005. Avînd în vedere cerinţele stricte cu privire la înregistrarea internărilor în această 
instituţie, care este un spital penitenciar, data exactă a sosirii reclamantului ar fi trebuit, în mod 
necesar, să fi fost înregistrată. Totuşi, Guvernul a ales să nu prezinte o astfel de înregistrare în 



susţinerea declaraţiei sale că reclamantul a fost transferat la o dată anterioară. Prin urmare, Curtea nu 
poate constata ca fiind stabilit faptul că reclamantul a fost transferat la spitalul penitenciar înainte ca 
Guvernul să afle despre măsura provizorie indicată de Curte. 

Astfel, rezultă că măsura provizorie nu a fost respectată. 

(b) Dacă au existat impedimente obiective pentru a se conforma măsurii provizorii 

95. Guvernul a mai susţinut că i-a fost imposibil de a se conforma măsurii provizorii pînă în seara 
zilei de luni, 14 noiembrie 2005, cînd măsura a fost, de fapt, implementată. O decizie cu privire la 
locul detenţiei reclamantului după trimiterea cauzei în judecată putea fi luată doar de instanţa de 
judecată, iar Direcţia Agent Guvernamental i-a scris acelei instanţe vineri, 11 noiembrie 2005, în ziua 
în care ea a aflat despre măsura provizorie. Instanţa a încercat să citeze toate părţile în acea zi, însă, 
cînd acest lucru s-a dovedit a fi imposibil într-un termen atît de restrîns, ea a avut o şedinţă în 
următoarea zi lucrătoare, la 14 noiembrie 2005. In fine, Guvernul a susţinut că direcţia Agentului său a 
întreprins acţiuni imediate pentru a asigura conformarea cu măsura provizorie prin adresarea la 11 
noiembrie 2005 a unei scrisori instanţei judecătoreşti care examina cauza. 

96. Curtea notează răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii dat avocatului reclamantului (a 
se vedea paragraful 59 de mai sus), din care rezultă că scrisoarea a ajuns la instanţa de judecată în 
după-amiaza zilei de luni, 14 noiembrie 2005. Deoarece ea a fost trimisă prin fax, ea putea fi cu greu 
trimisă în ziua de vineri, 11 noiembrie 2005, după cum o dovedeşte însăşi scrisoarea, care are ştampila 
de intrare de la Judecătoria Centru cu data de 14 noiembrie 2005. Potrivit încheierii adoptate de 
instanţă la acea dată, o cerere de a se conforma cu măsura provizorie a fost prezentată instanţei de către 
Agentul Guvernamental în aceeaşi zi. Chiar dacă se presupune faptul că scrisoarea a fost într-adevăr 
semnată la 11 noiembrie 2005, însă expediată la 14 noiembrie 2005, sau că ea a fost trimisă la 11 
noiembrie 2005 prin poşta obişnuită şi, astfel, a ajuns cu întîrziere la instanţa de judecată, acest lucru ar 
fi constituit o neglijenţă incompatibilă cu cerinţa de a lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura 
conformarea imediată cu măsura provizorie. 

97. O asemenea neglijenţă rezultă şi din faptul că în ziua de vineri, 11 noiembrie 2005, o zi 
lucrătoare în Republica Moldova, nu era nimeni în Direcţia Agent Guvernamental care să răspundă la 
apelurile telefonice urgente ale Grefei. Curtea consideră acest lucru deranjant, deoarece, indiferent de 
urgenţa şi gravitatea oricărei chestiuni care ar putea fi obiectul măsurilor provizorii, în ziua de joi, 10 
noiembrie 2005, autorităţile naţionale au dat dovadă de lipsă de disponibilitate de a asista Curtea în 
prevenirea comiterii unui prejudiciu ireparabil. Carenţele de acest gen sunt incompatibile cu obligaţiile 
care revin Statelor Contractante în temeiul articolului 34 cu privire la capacitatea acestora de a se 
conforma măsurilor provizorii cu promptitudinea cerută. 

98. În ceea ce priveşte acţiunile instanţei judecătoreşti naţionale, Curtea reiterează că conformarea 
cu măsurile provizorii reprezintă o chestiune de urgenţă (a se vedea paragraful 86 de mai sus). În 
legătură cu aceasta, ea observă că nu există nimic în dosar care să susţină argumentul Guvernului că 
instanţa de judecată a încercat să citeze părţile, în procedurile intentate împotriva reclamantului, în ziua 
de vineri, 11 noiembrie 2005. De fapt, în acele proceduri erau doar două părţi: reclamantul şi acuzarea. 
Reclamantul şi avocatul său erau, în mod evident, gata să participe. Curtea are îndoieli cu privire la 
faptul că a fost imposibil pentru procuratură să trimită un procuror la o şedinţă urgentă convocată de 
către instanţa de judecată. Şedinţa nu se referea la fondul cauzei penale pornite împotriva 
reclamantului, ci la o chestiune procedurală cu privire la continuarea deţinerii acestuia în instituţia 
medicală în care el era deja deţinut. Nu s-a pretins faptul că tratamentul continuu al reclamantului la 
Centrul Neurologic crea vreun pericol pentru desfăşurarea urmăririi penale sau pentru ordinea publică. 
Prin urmare, nu era strict necesar de a asigura prezenţa procurorului responsabil de cauza penală a 
reclamantului, putînd fi citat orice alt procuror. 

99. În orice caz, chiar dacă se presupune faptul că instanţa de judecată a considerat că prezenţa 
unui anumit procuror a fost necesară şi că acel procuror nu putea fi găsit sau că exista un alt 
impediment pentru desfăşurarea şedinţei, instanţa de judecată era obligată, în temeiul articolului 246 al 
Codului de procedură penală (a se vedea paragraful 60 de mai sus), să adopte o încheiere motivată. 
Totuşi, în ziua de vineri, 11 noiembrie 2005, instanţa nu a adoptat nicio încheiere şi nu a reacţionat în 
niciun fel la cererea avocatului reclamantului depusă în acea zi. 



Curtea notează că, spre deosebire de aceste evenimente, în ziua de luni, 14 noiembrie 2005, aceeaşi 
instanţă de judecată a putut să decidă în cîteva ore cu privire la o cerere de schimbare a locului unde 
reclamantul putea primi tratamentul său medical (a se vedea paragraful 41 de mai sus). O situaţie 
similară a avut loc la 29 noiembrie 2005 (a se vedea paragraful 57 de mai sus). Acest lucru confirmă 
faptul că a fost posibil ca instanţa de judecată să reacţioneze rapid la evoluţii importante. Totuşi, din 
motive inexplicabile, instanţa de judecată nu a reacţionat în acelaşi mod la cererea de a se conforma cu 
măsura provizorie. 

100. Chiar dacă se presupune faptul că instanţa de judecată a fost împiedicată în vreun fel să 
examineze cererea avocatului reclamantului în ziua de vineri, 11 noiembrie 2005, ea ar fi putut 
examina cererea mult mai devreme decît a făcut-o. Potrivit unei practici constante (a se vedea 
paragraful 61 de mai sus), judecătoriile de sector sunt obligate să desemneze judecători de serviciu, 
care să reacţioneze la orice cereri urgente depuse în timpul zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică) şi în 
zilele de sărbători oficiale. Judecătorul responsabil de cauza reclamantului, căruia cererea din 11 
noiembrie 2005 i-a fost adresată personal, era chiar preşedintele Judecătoriei Centru. Prin urmare, el 
nu putea să nu ştie de faptul că un judecător era de serviciu şi că, prin urmare, măsura provizorie 
indicată de Curte putea fi examinată în timpul zilelor de odihnă (sîmbătă sau duminică). 

101. Le revine instanţelor judecătoreşti naţionale să aprecieze probele prezentate lor, inclusiv 
probele unilaterale de la un reclamant sau reprezentantul acestuia cu privire la existenţa unei măsuri 
provizorii indicate de Curte. Făcînd acest lucru, ele vor avea deseori nevoie de o notificare oficială din 
partea autorităţii de stat competente, cum ar fi Agentul Guvernamental. În această cauză, atunci cînd 
Judecătoria Centru a primit o copie a scrisorii Curţii trimisă prin fax avocatului reclamantului, ea nu a 
exprimat niciun dubiu cu privire la autenticitatea scrisorii. De asemenea, ea nu a convocat o şedinţă de 
urgenţă pentru a verifica autenticitatea măsurii provizorii în lumina argumentelor părţilor. In fine, 
instanţa de judecată a reacţionat doar după ce a primit scrisoarea de la Agentul Guvernamental prin fax 
(a se vedea paragraful 59 de mai sus) în ziua de luni, 14 noiembrie 2005, la ora 14:19. 

102. În lumina tuturor celor expuse mai sus, Curtea conchide că Guvernul nu a dovedit faptul că au 
existat impedimente obiective pentru conformarea cu măsura provizorie indicată Guvernului pîrît în 
această cauză. 

(c) Dacă starea medicală a reclamantului ar trebui luată în consideraţie la aprecierea faptului 
conformării cu articolul 34 

103. În observaţiile sale prezentate Marii Camere, Guvernul, pentru prima dată, a prezentat 
argumente şi probe medicale pentru a dovedi că riscul pentru reclamant nu a fost atît de serios precum 
se credea anterior şi, în special, că terapia cu oxigen hiperbaric nu era esenţială pentru tratarea vreunei 
boli a reclamantului. Astfel, el a susţinut că faptul că autorităţile s-au conformat măsurii provizorii 
după trei zile de la informarea lor despre aceasta nu a afectat posibilitatea reclamantului de a-şi 
menţine cererea sa la Curte şi nu l-a expus la un risc de prejudiciu ireparabil. Prin urmare, articolul 34 
nu a fost violat. 

104. Totuşi, Curtea a constatat de multe ori o violare a articolului 34, stabilind că autorităţile 
naţionale au luat măsuri cu scopul de a descuraja un reclamant sau de a împiedica Curtea să 
examineze, în mod corespunzător, cauza chiar dacă, în ultimă instanţă, astfel de eforturi au fost lipsite 
de succes (a se vedea, mutatis mutandis, Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], 
nr. 48787/99, § 482, ECHR 2004-VII, şi Shtukaturov v. Russia, nr. 44009/05, § 148, 27 martie 2008). 
Din dosarul în această cauză reiese că autorităţile Republicii Moldova nu cunoşteau nimic despre 
pretinsa lipsă a unui risc pentru viaţa şi sănătatea reclamantului atît în perioada desfăşurării 
evenimentelor, cît şi mult mai tîrziu. Acestea nu au informat Curtea despre orice probe pe care le-ar fi 
putut avea care să pună la îndoială starea sănătăţii reclamantului sau necesitatea unui tratament anume. 
În astfel de circumstanţe, nu a existat nicio explicaţie în acel moment pentru omisiunea lor de a 
întreprinde acţiuni imediate cu scopul de a se conforma măsurii provizorii şi de a reduce riscul 
prezumat pentru reclamant. O astfel de omisiune trebuie considerată drept cel puţin o acceptare 
neglijentă a continuării unei situaţii care, după cum se ştia în perioada relevantă, ar fi putut duce la un 
prejudiciu ireparabil pentru reclamant şi, astfel, ar fi putut lipsi procedurile de obiectul lor. Faptul că, 
în ultimă instanţă, riscul nu s-a materializat şi că informaţia obţinută ulterior sugerează că riscul ar fi 



putut fi exagerat, nu influenţează faptul că atitudinea şi lipsa de acţiune din partea autorităţilor au fost 
incompatibile cu obligaţiile lor prevăzute de articolul 34 din Convenţie. 

(d) Concluzie 

105. Curtea conchide că autorităţile naţionale nu şi-au onorat obligaţia de a se conforma măsurii 
provizorii în cauză şi că, în circumstanţele acestei cauze, nu a existat nimic care să le exonereze de 
această obligaţie. 

106. Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 34 din Convenţie. 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul 

108. Reclamantul nu a pretins nicio compensaţie decît cea acordată de Cameră, adică 2,080 euro 
(EUR) cu titlu de prejudiciu material şi EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral. 

109. Guvernul a cerut Curţii să reducă suma acordată de Cameră cu titlu de prejudiciu moral, dacă 
ea va constata că în această cauză nu a avut loc o violare a articolului 34 din Convenţie. 

110. Curtea face referire la constatarea sa cu privire la violarea articolului 34 (a se vedea paragraful 
106 de mai sus) şi la menţinerea tuturor celorlalte constatări ale Camerei în această cauză. Ea nu 
consideră necesar de a modifica în vreun fel suma acordată de Cameră cu titlu de prejudiciu moral. 

B. Costuri şi cheltuieli 

111. Reclamantul a mai pretins, suplimentar la cei EUR 4,000 acordaţi deja de Cameră, EUR 3,759 
cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în legătură cu participarea reprezentanţilor săi în procedurile la 
audierea în faţa Marii Camere. 

112. Guvernul a considerat această pretenţie exagerată. Reprezentantul reclamantului a reiterat în 
mare măsură argumentele sale anterioare prezentate Camerei. Mai mult, dacă Marea Cameră nu va 
constata o violare a articolului 34 în această cauză, nu ar trebui acordată vreo compensaţie pentru 
reprezentarea reclamantului atît în faţa Camerei, cît şi în faţa Marii Camere cu privire la această 
chestiune. In fine, în ceea ce priveşte cheltuielile de călătorie şi cazare legate de audierea în faţa Marii 
Camere, reclamantul nu a cerut Curţii să-i acorde asistenţă judiciară. Prin urmare, el nu putea să le 
pretindă de la Guvern.  

113. Curtea reaminteşte că ea a menţinut în întregime hotărîrea Camerei. De asemenea, ea menţine 
suma acordată de către Cameră, care urmează a fi mărită în baza costurilor şi cheltuielilor adiţionale 
legate de procedurile în faţa Marii Camere. Avînd în vedere cele de mai sus şi hotărînd în mod 
echitabil, Curtea acordă reclamantului EUR 7,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.  

… 

 DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA 
1. Hotărăşte, cu cincisprezece voturi pentru şi două împotrivă, că a avut loc o violare a articolului 

3 din Convenţie; 
… 
4. Hotărăşte, cu nouă voturi pentru şi opt împotrivă, că a avut loc o violare a articolului 34 din 

Convenţie; 
5. Hotărăşte, cu cincisprezece voturi pentru şi două împotrivă,  
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, următoarele sume, care 

să fie convertite în valuta naţională a statului pîrît la rata aplicabilă la data executării hotărîrii: 
(i) EUR 2,080 (două mii optzeci euro) cu titlu de prejudiciu material, plus orice taxă care poate fi 

percepută;  
(ii) EUR 15,000 (cincisprezece mii euro) cu titlu de prejudiciu moral, plus orice taxă care poate fi 

percepută; 
(iii) EUR 7,000 (şapte mii euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus orice taxă care poate fi 

percepută la reclamant; 
… 



 

În conformitate cu articolul 45 § 2 din Convenţie şi articolul 74 § 2 al Regulamentului Curţii, 
următoarele opinii separate sunt anexate la această hotărîre: 

(a) Opinia parţial disidentă a Judecătorului Costa; 
(b) Opinia parţial disidentă a Judecătorului Šikuta; 
(c) Opinia parţial disidentă a Judecătorului Malinverni, la care s-au alăturat Judecătorii Costa, 

Jungwiert, Myjer, Sajó, Lazarova Trajkovska şi Karakaş; 
(d) Opinia disidentă comună a Judecătorilor Myjer şi Sajó; 
(e) Opinia disidentă a Judecătorului Sajó. 
… 

OPINIA PARŢIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI COSTA 
(Traducere) 
Eu nu consider că Republica Moldova a violat articolul 34 din Convenţie în această cauză, 

deoarece ea nu a împiedicat exercitarea efectivă a dreptului dlui Paladi de a sesiza Curtea cu o cerere 
individuală. Eu admit faptul că ar fi fost preferabil ca autorităţile să se fi conformat mai prompt cu 
măsura provizorie indicată de Curtea noastră. Totuşi, o atitudine prea rigidă mi se pare că pleacă prea 
departe şi nu ia în consideraţie toate circumstanţele fiecărui caz. Eu nu sunt convins de o asemenea 
abordare.  

Pentru mai multe motive detaliate de ce am votat astfel, eu m-aş referi la remarcile făcute de 
Judecătorul Malinverni în opinia sa, la care s-au alăturat cîţiva dintre colegii noştri şi cu care eu sunt 
de acord. 

OPINIA PARŢIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI ŠIKUTA 
Spre marele meu regret, eu nu pot împărtăşi opinia majorităţii cu privire la constatarea unei violări 

a articolului 34 din Convenţie. Eu doresc să explic pe scurt principalele mele motive pentru care nu 
sunt de acord.  

Din cîte înţeleg, în această cauză a avut loc o neconcordanţă în timp între executarea încheierii 
Judecătoriei Centru din 10 noiembrie 2005, prin care s-a dispus transferul reclamantului de la CRN la 
spitalul penitenciar, şi măsura provizorie emisă de Curtea noastră în seara aceleiaşi zile. Aceasta din 
urmă, din motive practice, a ajuns la Guvern în dimineaţa zilei următoare, la 11 noiembrie 2005, 
moment în care încheierea prin care s-a dispus transferul reclamantului de la CRN fusese, cel mai 
probabil, deja executată. În acel caz, singurul mod de a remedia situaţia a fost ca instanţa de judecată 
naţională să adopte o nouă încheiere prin care reclamantul să fie reinternat la CRN. Această 
neconcordanţă în timp între două comunicări diferite, combinată cu lipsa comunicării şi coordonării 
precise între diferiţii actori implicaţi, a dus la o mică întîrziere în implementarea măsurii provizorii. 

1. După cum a declarat Curtea în cauza Mamatkulov: „… prin articolul 34 din Convenţie, Înaltele 
Părţi Contractante se angajează să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul eficace al dreptului unui 
reclamant de a sesiza Curtea cu o cerere individuală. Omisiunea unui Stat Contractant de a se 
conforma măsurilor provizorii trebuie considerată o piedică pentru Curte de a examina, în mod 
eficient, cererea reclamantului şi ca o piedică în exercitarea efectivă a dreptului acestuia şi, prin 
urmare, ca o violare a articolului 34” (a se vedea Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nr. 
46827/99 şi 46951/99, § 128, ECHR 2005-I). 

Eu nu împărtăşesc opinia că în această cauză au fost întrunite toate condiţiile şi criteriile cerute de 
articolul 34 din Convenţie, în special, că (a) Guvernul a omis să se conformeze măsurilor provizorii 
indicate de Curte şi că (b) Guvernul a împiedicat exercitarea efectivă a dreptului reclamantului de a 
sesiza Curtea cu o cerere individuală. 

(a) Guvernul a recunoscut că în seara zilei de 10 noiembrie 2005 (joi) el a primit prin fax de la 
Curte două scrisori, însă a subliniat că Grefa Curţii nu a expediat scrisorile relevante şi prin poşta 
electronică, aşa cum s-a convenit anterior să se facă în general cu corespondenţa. Primind prin fax 
scrisoarea, în dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2005 (vineri), Agentul Guvernamental, dl V. Pîrlog, a 
întreprins măsuri imediate pentru a se conforma măsurii provizorii indicate. El nu era competent să ia 
o decizie cu privire la această chestiune singur şi, pentru a implementa măsura provizorie indicată de 
Curte, trebuia să coopereze cu justiţia naţională. În special, în aceeaşi zi (vineri), Agentul a scris o 



scrisoare preşedintelui instanţei care judeca această cauză. Justiţia naţională avea responsabilitatea de a 
garanta şi asigura respectarea dreptului la un proces echitabil şi prezenţa tuturor părţilor implicate. În 
acest sens, este contestabil faptul dacă instanţa care judeca această cauză ar fi putut, în practică, să 
citeze toate părţile din cauză pentru după-amiaza zilei de vineri, deoarece acest proces, care presupune 
respectarea normelor procedurale, poate, în mod rezonabil, cere ceva timp. Deoarece a fost imposibil 
de a convoca într-o şedinţă, în aceeaşi zi, toate părţile, instanţa le-a citat pentru următoarea zi 
lucrătoare, 14 noiembrie 2005 (luni). În acea zi, reclamantul a fost transferat înapoi la CRN. 

Prin urmare, eu sunt de opinia că, în general şi avînd în vedere timpul disponibil şi circumstanţele 
cauzei, au fost luate toate măsurile rezonabile pentru conformarea cu măsura provizorie. 

(b) Deşi au existat unele probleme în comunicarea dintre instituţiile implicate la nivel naţional, 
precum şi anumite întîrzieri, spre exemplu, la internarea reclamantului în spital la 14 noiembrie 2005, 
în opinia mea, nu înseamnă, în mod automat, că o întîrziere de orice fel constituie o ignorare a măsurii 
provizorii; în opinia mea, nu a existat o ignorare a măsurii provizorii, şi nicio intenţie din partea 
autorităţilor naţionale de a o ignora, care, odată ce au aflat de aplicarea articolului 39 al 
Regulamentului Curţii, au încercat să se conformeze indicaţiilor Curţii prin transferul reclamantului 
înapoi la CRN. 

Prin urmare, eu nu văd vreo împiedicare a exercitării efective a dreptului de a sesiza Curtea cu o 
cerere individuală, în sensul articolului 34 din Convenţie. În această privinţă, cauza este foarte diferită 
de cele în care transferul unui reclamant dintr-o ţară are consecinţe inevitabile pentru viaţa sau 
tratamentul persoanei în cauză. 

2. Însuşi scopul aplicării măsurilor provizorii este de a evita riscul cauzării unui prejudiciu 
ireparabil integrităţii fizice sau psihice, sau sănătăţii unui reclamant ca rezultat al acţiunilor propuse. 

Următoarele sunt, de asemenea, elemente sau indicii importante la aprecierea faptului dacă a 
existat un prejudiciu ireparabil sau un risc de prejudiciu:  

(a) scrisoarea CRN datată din 9 noiembrie 2005, potrivit căreia starea reclamantului s-a 
stabilizat;  

(b) constatările comisiei medicale formată de Ministerul Sănătăţii la 11 martie 2008, cu scopul de 
a stabili starea sănătăţii reclamantului pe parcursul perioadei de la 21 septembrie pînă la 30 noiembrie 
2005, care a stabilit că, în timpul aflării în detenţie în spitalul penitenciar, reclamantului i s-a acordat 
tot tratamentul prescris de către CRN. Întreruperea tratamentului reclamantului cu OHB nu a afectat 
starea sănătăţii lui, după cum a fost dovedit prin nivelul stabil de zahăr în sînge înainte şi după 
întrerupere;  

(c) tratamentul cu OHB nu a fost prescris, ci pur şi simplu a fost recomandat de către medici, după 
cum a confirmat reprezentantul reclamantului la audierea în faţa Marii Camere, care a avut loc la 14 
mai 2008. Avînd în vedere acestea, eu nu împărtăşesc opinia că această întîrziere scurtă ar fi putut 
cauza un risc rezonabil al unui prejudiciu ireparabil pentru reclamant şi un risc grav pentru viaţa sau 
sănătatea acestuia. 

În baza tuturor consideraţiunilor de mai sus, eu am ajuns la concluzia că Guvernul nu a acţionat 
într-un mod contrar scopului articolului 34 din Convenţie şi că, prin urmare, nu a avut loc o violare a 
articolului 34 din Convenţie. 

OPINIA PARŢIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI MALINVERNI, LA 
CARE S-AU ALĂTURAT JUDECĂTORII COSTA, JUNGWIERT, MYJER, 
SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA ŞI KARAKAŞ 

Spre marele meu regret, eu nu pot împărtăşi opinia majorităţii că în această cauză a avut loc o 
violare a articolului 34 din Convenţie, din următoarele trei motive: 

În primul rînd, în opinia mea, reclamantul nu a fost într-o situaţie în care el a suferit un prejudiciu 
ireparabil şi nici Curtea nu a fost împiedicată să examineze cauza.  

În al doilea rînd, nu există nimic care să sugereze că autorităţile naţionale nu au dorit să se 
conformeze măsurii provizorii care le-a fost indicată sau că acestea au acţionat cu rea-credinţă. 

În al treilea rînd, conformarea cu măsura provizorie a fost întîrziată cu doar trei zile. O asemenea 
întîrziere nu poate fi considerată că ar fi împiedicat exercitarea efectivă a dreptului reclamantului de a 
sesiza Curtea cu o cerere individuală (articolul 34 din Convenţie). 



1. Însuşi scopul aplicării măsurilor provizorii este prevenirea unui risc iminent de cauzare a unui 
prejudiciu ireparabil pentru integritatea fizică sau psihică, sau sănătatea reclamanţilor, în timp ce 
pretenţiile lor cu privire la o violare a drepturilor esenţiale garantate de Convenţie se examinează de 
către Curte (a se vedea Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nr. 46827/99 şi 46951/99, §§ 104 şi 
108, ECHR 2005-I).20 Bineînţeles, Curtea ar fi putut constata o violare a articolului 34 din Convenţie 
dacă s-ar fi dovedit faptul că în timpul perioadei de ne-conformare reclamantul a fost supus unui risc 
de cauzare a unui prejudiciu ireparabil vieţii sau sănătăţii sale capabil să lipsească procedurile de 
obiectul lor. Totuşi, în opinia mea, starea sănătăţii reclamantului, deşi gravă, nu a fost expusă unui risc 
ca rezultat al transferului său la spitalul penitenciar, unde personal medical calificat putea să-i 
administreze tot tratamentul care i-a fost prescris. În aceste circumstanţe, eu conchid că reclamantul nu 
a fost expus unui risc de cauzare a unui prejudiciu ireparabil capabil să lipsească procedurile de 
obiectul lor şi că Curtea nu a fost împiedicată să examineze cauza. 

2. În al doilea rînd, în opinia mea, Guvernul pîrît a luat – ce-i drept cu o anumită întîrziere – toate 
măsurile pentru a asigura conformarea cu bună-credinţă cu măsura provizorie indicată de Curte. Atunci 
cînd Agentul Guvernamental i-a cerut instanţei de judecată să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura conformarea cu măsura provizorie, instanţa a examinat acea cerere pe cît de curînd posibil, 
dispunînd transferul imediat al reclamantului înapoi la Centrul Neurologic la 14 noiembrie 2005. Nu 
există nimic care să sugereze că autorităţile naţionale nu au dorit să se conformeze cu măsura 
provizorie care le-a fost indicată. Deşi o neînţelegere iniţială între diferitele autorităţi naţionale şi o 
anumită lipsă de organizare în lucrul Direcţiei Agent Guvernamental au avut ca rezultat o întîrziere 
regretabilă în asigurarea continuării tratamentului reclamantului la Centrul Neurologic, toate măsurile 
necesare au fost luate în timpul următoarei zile lucrătoare, la sfîrşitul căreia el a fost internat înapoi la 
centru. 

3. Reclamantul a fost transferat de la Centrul Neurologic la spitalul penitenciar în ziua de vineri, 11 
noiembrie 2005. În ziua de luni, 14 noiembrie 2005, următoarea zi lucrătoare, el a fost transferat înapoi 
la Centrul Neurologic. Prin urmare, rezultă că conformarea cu măsura provizorie a fost întîrziată doar 
cu trei zile. Avînd în vedere faptele specifice ale acestei cauze, eu nu pot constata că întîrzierea în 
implementarea măsurii provizorii poate fi considerată că a împiedicat exercitarea efectivă a dreptului 
reclamantului de a sesiza Curtea cu o cerere individuală, în sensul articolului 34 din Convenţie. În 
această privinţă, cauza este foarte diferită de cele în care transferul unui reclamant dintr-o ţară cu 
ignorarea unei indicaţii date în temeiul articolului 39 al Regulamentului Curţii are drept consecinţă 
inevitabilă zădărnicirea exercitării dreptului prin împiedicarea Curţii să efectueze o examinare efectivă 
a cererii formulate în temeiul Convenţiei şi, în ultimă instanţă, să protejeze reclamantul împotriva 
potenţialelor încălcări ale drepturilor garantate de Convenţie, care au fost invocate. 

Eu sunt de acord cu majoritatea că o întîrziere în conformarea cu o măsură provizorie ar putea, în 
unele cazuri, să expună reclamantul unui risc real şi să constituie o împiedicare a exercitării efective a 
drepturilor garantate prin Convenţie. Totuşi, în circumstanţele acestei cauze şi avînd în vedere, în 
special, faptul că s-a constatat că starea reclamantului s-a stabilizat înainte ca el să fi fost externat de la 
Centrul Neurologic la 10 noiembrie 2005 şi transferat la spitalul penitenciar, eu consider că întîrzierea 
relativ scurtă pînă cînd reclamantul a fost reinternat în acel centru şi a putut să finalizeze cursul său de 
terapie cu OHB nu l-a expus la un risc imediat sau deosebit de grav pentru viaţa sau sănătatea sa. 

OPINIA DISIDENTĂ COMUNĂ A JUDECĂTORILOR MYJER ŞI SAJÓ ÎN 
CEEA CE PRIVEŞTE PRETENŢIA FORMULATĂ ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

Noi am votat împotriva constatării unei violări a articolului 3. 
Fără îndoială, reclamantul era într-o stare medicală gravă. 
Noi, pur şi simplu, nu suntem de acord cu faptul că – în timp ce se afla în detenţie – reclamantului 

nu i s-a acordat asistenţa medicală necesară pentru starea lui. 
Din faptele cauzei (paragrafele 22-43) rezultă clar că, în timpul detenţiei sale, el a fost examinat de 

multe ori de diferiţi medici şi că lui i s-au acordat diferite tipuri de asistenţă medicală specializată. El 

                                                 
20 A se vedea, de asemenea, CIJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentine v. Uruguay), Ordonanţa din 13 iulie 2006, §§ 
62 şi 73. 



nu numai că a fost transferat la spitalul penitenciar atunci cînd, din punct de vedere medical, acest 
lucru a fost considerat necesar, dar chiar i s-a permis să efectueze tratamentul cu „oxigen hiperbaric” 
(OHB), care i-a fost recomandat, într-o secţie neurologică specializată din afara închisorii. 

Nu ţine de competenţa noastră să ne pronunţăm asupra necesităţii medicale a acestui tratament 
special. 

Deoarece noi am votat, de asemenea, împotriva unei constatări cu privire la o violare a articolului 
34 – şi, în cazul Judecătorului Sajó, împotriva unei violări a articolului 5 § 1 –, noi nu am votat pentru 
acordarea vreunei compensaţii reclamantului.  

OPINIA DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI SAJÓ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
PRETENŢIA FORMULATĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 5 § 1 DIN 
CONVENŢIE 

Fără îndoială, constatarea Curţii cu privire la violarea articolului 5 § 1 este corectă. Motivul pentru 
care eu nu am votat împreună cu majoritatea a fost de a sublinia cît de abuzive sunt multe din 
pretenţiile reclamantului, care pot cădea sub incidenţa situaţiei prevăzute de articolul 17 din Convenţie. 
În această privinţă, a se vedea, de asemenea, opinia mea disidentă cu privire la pretenţiile 
reclamantului formulate în temeiul articolului 3. 



Pădureţ v. Moldova, 
Cererea nr. 33134/03, 5 Ianuarie 2010  

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 33134/03) contra Republicii Moldova, depusă la 25 

august 2003, adresată Curţii în conformitate cu Articolul 34 din Convenţia privind Apărarea 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl 
Aurel Pădureţ (“reclamant”)  

… 
3. Reclamantul, în special, a pretins precum că dînsul a fost supus relelor tratamente în timpul 

detenţiei şi precum că autorităţile nu au efectuat o investigaţie efectivă a maltratărilor acestuia într-un 
timp rezonabil, astfel determinînd eschivarea de la răspundere penală a făptaşilor.  

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
5. Reclamantul s-a născut în 1979 şi locuieşte în Bozieni.  
6. Circumstanţele speţei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor.  
7. În timpul evenimentelor, reclamantul a fost student la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu 

sediul în Chişinău.  

1. Arestul reclamantului şi pretinse rele tratamente  

8. La 03 februarie 2000 dl P. a sesizat Comisariatul de poliţie sectorului Centru din Chişinău 
precum că el a fost jefuit la 27 decembrie 1999 de trei persoane neidentificate. El a presupus că 
reclamantul a fost unul din aceşti făptaşi.  

9. A fost iniţiată urmărirea penală. La 31 martie 2000, aproximativ la orele 7.30 dimineaţa, un 
student de la Academia de poliţie, A.P., a bătut la uşa reclamantului. După ce a deschis uşa 
reclamantul a fost condus de A.P. afară şi forţat să intre în maşina ce aparţinea lui P. Un alt student de 
la Academia de poliţie s-a aflat deja în autovehicul.  

10. Potrivit reclamantului, dînsul a fost bătut de A.P. şi A.R. in tot timpul deplasării pînă la 
Comisariatul de poliţie sectorul Centru. La sosirea în Comisariat reclamantul a fost ridicat în biroul nr. 
508. Reclamantul a susţinut precum că în acel birou a fost supus maltratărilor din partea lui A.P. şi 
A.R., precum şi din partea altei persoane îmbrăcate în civil, identitatea căruia el nu a cunoscut-o la 
momentul respectiv. Reclamantul a sesizat procuratura.  

11. Reclamantul a fost solicitat să recunoască că l-a jefuit pe P. Atunci cînd reclamantul a refuzat, 
A.P. şi A.R. i-au încătuşat împreună mîinile şi picioarele la spate şi l-au suspendat pe o bară metalică 
plasată între două mese (poziţia denumită „rîndunica” asemănătoare cu „Spînzurătoarea 
palesteniană”). După aceasta, reclamantului i s-au aplicat lovituri cu bastonul asupra tălpilor, în acelaşi 
timp el fiind bătut în diferite părţi ale corpului. O mască antigaz i-a fost îmbrăcată pe cap şi fumul de 
ţigară a fost suflat în tubul de acces, cauzîndu-i sufocări. Mai tîrziu acest tub a fost plasat asupra 
penisului. Cei care l-au reţinut, de asemenea i-au introdus de trei ori în orificiul anal o sticlă. Odată 
reclamantul şi-a pierdut conştiinţa.  

12. Ulterior, în aceiaşi zi, reclamantul a fost condus la procuratură. Observînd semne vizibile de 
rele tratamente asupra corpului reclamantului, procurorul a dispus examinarea medico-legală a acestuia 
întru constatarea dacă reclamantul a fost supus maltratărilor.  

13. Potrivit reclamantului, anchetatorul responsabil de investigaţia plîngerilor lui P. a fost 
colaboratorul de poliţie O. Anchetatorul niciodată nu a însărcinat pe nimeni din colaboratori de poliţie 
să reţină reclamantul, inclusiv nu au fost însărcinaţi nici ofiţerii C. A.P. şi A.R.  

14. La 13 aprilie 2000 reclamantul a fost examinat de o comisie de experţi medici-legişti care au 
constatat existenţa leziunilor corporale. În particular, asupra reclamantului s-au depistat o echimoză 
sub ochi şi echimoze de mărimea 10 pe 7 cm în regiunea cutiei toracice, dînsul a suferit comoţie 



cerebrală şi leziunile orificiului anal. Doctorii au exclus posibilitatea cauzării leziunilor prin cădere 
proprie. Mai tîrziu reclamantul a fost internat în spital cu diagnosticul comoţie cerebrală.  

15. În aceiaşi zi ancheta penală în privinţa reclamantului a fost încetată, dat s-a pretins că el nu a 
fost informat despre aceasta decît cu o lună mai tîrziu, într-o zi nespecificată.  

16. În mărturiile făcute la 12 Aprilie 2000 A.P. a specificat, inter alia, precum că în timpul cît 
reclamantul a fost chestionat a fost prezentă o persoană, R.B., care nu face parte din rîndurile 
colaboratorilor de poliţie. Nici o violenţă nu a fost aplicată în privinţa reclamantului, care a fost reţinut 
conform indicaţiilor anchetatorului C.  

2. Investigaţia relelor tratamente aplicate reclamantului şi judecarea lui A.P. şi A.R.  

17. La 15 iunie 2000 o investigaţie penală a fost iniţiată împotriva lui A.P. şi A.R.  
18. Reclamantul a fost supus la două examinări medico-legale, la 28 iunie şi 24 iulie 2000, care au 

confirmat existenţa leziunilor corporale. Ultima examinare a statuat că nu este exclusă cauzarea 
leziunilor prin automutilare.  

19. La 21 septembrie 2000 un anchetator a dispus clasarea cazului împotriva lui A.P. şi A.R. din 
cauza de lipsă de probe. La 29 noiembrie 2000 reclamantul a contestat clasarea către procuror, 
specificînd precum că nu a fost informat despre soluţie pină cînd personal nu a insistat la 21 noiembrie 
2000 asupra evoluţiei cazului. La 01 decembrie 2000 procurorul a anulat ordonanţa anchetatorului.  

20. Conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne din 26 august 1999, studenţii Academiei 
A.P. şi A.R. au fost temporar autorizaţi să activeze în calitate de inspectori de poliţie pînă la 01 martie 
2000. La 25 decembrie 2000, colaboratorul C. a fost admonestat pentru indicaţiile formulate lui A.P. şi 
A.R. întru reţinerea reclamantului la 31 martie 2000, necătînd la faptul că a cunoscut că aceştia nu mai 
aveau calitatea de inspectori de poliţie, şi acţiunile cărora au rezultat în lezarea integrităţii corporale a 
reclamantului.  

21. La 30 decembrie 2000 procurorul a clasat cauza penală împotriva lui A.P. şi A.R. iniţiată întru 
comiterea faptei prevăzute de articolul 185 alin.(2) din Codul penal (abuz de serviciu, a se vedea mai 
jos § 41), motivînd prin lipsa probelor, şi totodată a pornit un alt dosar penal conform prevederilor 
articolului 116 alin.(2) din Codul penal pentru privarea ilegală a reclamantului de libertate (a se vedea 
mai jos § 41).  

22. La 20 februarie 2001 procurorul a dispus clasarea dosarului penal iniţiat împotriva lui A.P. şi 
A.R., conform prevederilor articolului 116 alin.(2) din Cod penal, şi a pornit o procedură 
administrativă împotriva lor pentru cauzarea de leziuni corporale uşoare reclamantului. La 23 martie 
2001 Judecătoria sectorului Centru a anulat această ordonanţă şi a trimis cauza procurorului pentru 
recalificarea faptelor comise de A.P. şi A.R. conform prevederilor Codului penal.  

23. La 11 aprilie 2001 procurorul a anulat propria ordonanţă din 30 decembrie 2000 şi a trimis 
cauza penală pentru o investigare suplimentară.  

24. La 28 aprilie 2001 procurorul a considerat că acţiunile lui A.P. şi A.R. urmează a fi calificate 
sub aspectul articolelor 101 şi 207 din Codul penal (bătăi şi alte violenţe şi depăşirea atribuţiilor de 
serviciu, a se vedea mai jos paragraful 41). La 08 mai 2001 reclamantul s-a adresat Procuraturii 
Generale în sensul recalificării faptelor imputate din „bătăi şi alte violenţe” în „tortură”, după cum 
stipulează Articolul 101/1 din Codul penal (a se vedea mai jos paragraful 41). Reclamantul a accentuat 
precum că scopul suferinţelor sale a fost de al impune să autodenunţe în comiterea infracţiunii pe care 
nu a comis-o. Aceste fapte pot fi calificate exclusiv sub aspectul torturii. La 14 mai 2001 reclamantul a 
formulat o plîngere faţă de procuror care efectua urmărirea penală.  

25. A.P. şi A.R., precum şi avocaţii acestora nu s-au prezentat în şedinţă de judecată din 28 mai 
2001. La următoarea şedinţă din 04 iunie 2001, avocatul reclamantului s-a adresat instanţei să 
recalifice actele comise de A.P. şi A.R. din „bătăi şi alte violenţe” în fapte de „tortură”. Acest demers a 
fost respins din momentul în care doar partea acuzării este competentă să procedeze la recalificarea 
faptelor.  

26. Şedinţe ulterioare a avut loc la 13 şi 20 iunie, 09, 17 şi 20 iulie, 17 şi 26 septembrie 2001. După 
şedinţa de judecată din 26 septembrie 2001 reclamantul a fost reţinut de poliţie la indicaţiile ofiţerului 
Adajii, care a fost martorul apărării în dosarul întru acuzarea lui A.P. şi A.R. Reclamantul a depus o 
altă plîngere adresată Curţii cu privire la reţinerea sa. Reclamantul a susţinut că dînsul a fost în mod 



deschis insultat şi intimidat în instanţă de mai mulţi colaboratori de poliţie, precum şi de A.P. şi A.R., 
care deseori se prezenta înarmat în instanţă.  

27. La 08 octombrie 2001, în cadrul procesului penal, reclamantul a formulat o acţiune civilă 
împotriva lui A.P. şi A.R.  

28. La 27 noiembrie 2001, dl R.B. a fost citat în şedinţă pentru a fi audiat în calitate de martor al 
apărării. Reclamantul l-a identificat pe R.B. drept persoana îmbrăcată în civil, care l-a maltratat în 
oficiu nr.508 împreună cu A.P. şi A.R. Reclamantul a solicitat procurorului şi instanţei acuzarea lui 
R.B. de comiterea infracţiunii de tortură, împreună cu A.P. şi A.R. La 29 noiembrie 2001 avocatul 
reclamantului a formulat un demers similar. Avocatul s-a plîns că anchetatorii nu au întrepins 
suficiente eforturi pentru verificarea implicării celei de a treia persoană în rele tratamente aplicate 
reclamantului, referindu-se la declaraţiile consistente ale reclamantului menţinute pe parcursul 
întregului proces începînd din momentul adresării primei plîngeri, în care s-a menţionat despre 
participarea a trei persoane la incident. Dînşii nu au recepţionat nici un răspuns şi nici o investigaţie nu 
a fost iniţiată în privinţa lui R.B.  

29. La 22 aprilie 2002 Judecătoria sectorului Centru a recunoscut culpabili pe A.P. şi A.R. pe toate 
capete de acuzaţie şi le-a condamnat la doi ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei pe un termen de doi ani de zile. Reclamantul a fost compensat cu 1,235 lei (echivalent a 102 
EURO) suma percepută din contul lui A.P. şi A.R.  

30. La 14 mai 2002 Ministerul Afacerilor Interne, în răspuns la demersul din partea Comitetului 
Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, a confirmat precum că A.P. şi A.R. nu au fost 
suspendaţi din funcţii pe parcursul urmăririi penale iniţiate în privinţa lor, luîndu-se în consideraţie 
prezumţia nevinovăţiei de care beneficiază.  

31. Reclamantul şi condamnaţii au depus apel asupra sentinţei. La 29 octombrie 2002 Tribunalul 
Chişinău a admis apelul reclamantului şi a dispus achitarea în folosul acestuia a sumei de 11 058 lei 
(826 EURO) cu titlu de compensare a prejudiciului material şi moral. Reclamantul şi condamnaţii au 
contestat cu recurs.  

32. La 26 decembrie 2002 şi 16, 30 ianuarie 2003 avocatul apărării nu a s-a prezentat în instanţă. 
De fiecare dată şedinţele au fost amînate.  

33. La 06 februarie 2003 Curtea de Apel a casat hotărîrile instanţelor inferioare şi a trimis cauza la 
o nouă reexaminare în prima instanţă, constatînd că acuzaţii nu pot fi judecaţi pentru exces de putere.  

34. Şedinţele de judecată au fost fixate la 20 martie, 14 şi 29 aprilie, 13 mai, 1 şi 23 iunie, 5, 20 şi 
27 iulie şi 2 august 2003. Toate şedinţe, exceptînd una, au fost amînate din cauza lipsei fie a 
procurorului, fie a avocatului apărării.  

35. La 26 martie 2003 Judecătoria sectorului Centru a restituit cauza procurorului pentru 
recalificare a faptelor comise de inculpaţi. Potrivit reclamantului, dînsul nu a fost informat despre 
mersul procedurilor după acea dată.  

36. La 07 aprilie 2003 avocatul reclamantului a solicitat procuraturii să califice actele imputate 
inculpaţilor drept infracţiunea de tortură. Fără a recepţiona vreun răspuns, avocatul şi-a repetat 
demersul la 25 august 2003 şi ulterior, în lipsa vreunui răspuns de la procuratură, a constatat la 
Judecătoria sectorului Centru omisiunea de al informa. La 18 septembrie 2003 o cerere similară 
adresată aceiaşi instanţe de judecată a fost formulat. La 08 octombrie 2003 Judecătoria sectorului 
Centru a constata precum că procuratura a omis să răspundă demersurilor avocatului reclamantului, 
fără a exista vreo explicaţie asupra acestei omisiuni. Instanţa a obligat procuratura să răspundă 
reclamantului.  

37. În august 2004 A.R. a decedat. Reclamantul a făcut numeroase încercări de a avea acces la 
materialele dosarului penal, dar fără vre-un succes. Dînsul nu a fost informat despre mersul acestor 
proceduri.  

38. La 10 iunie 2005 judecătoria sectorului Centru l-a achitat pe A.P. asupra acuzaţiilor de 
comitere a depăşirii atribuţiilor de serviciu. Acuzatul a fost atras la răspundere administrativă şi 
sancţionat totuşi cu o amendă administrativă în valoare de 1000 lei (65 EURO). Reclamantul a fost 
compensat cu 2 263 lei (147 EURO) pentru prejudicii.  

39. La 08 decembrie 2005 Curtea de Apel Chişinău parţial a casat această sentinţă. Instanţa l-a 
găsit culpabil pe A.P. de comiterea infracţiunii prevăzute de articolul 101 din Codul penal ( a se vedea 
mai jos § 41), dar l-a eliberat de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripţie 



aplicabil în cauză. Instanţa a dispus achitarea compensaţiilor în beneficiu reclamantului în valoare de 
15 000 lei (997 EURO).  

40. Decizia respectivă a fost menţinută de Curtea supremă de Justiţie la 30 mai 2006. Aceasta din 
urmă decizie judecătorească este definitivă.  

II. DREPTUL NAŢIONAL ŞI ALTE MATERIALE RELEVANTE  
… 

2. Alte acte relevante  

43. La cea a treizecia sesiune (08-09 mai 2003) organizată întru consideraţiunea rapoartelor 
prezentate de Statele Părţi la Convenţie Împotriva Torturii şi altor tratamente crude şi inumane, 
precum şi a pedepselor, Comitetul Împotriva Torturii din cadrul Naţiunilor Unite a examinat raportul 
iniţial prezentat de Republica Moldova (document CAT/C/32/Add.4 30 August 2002).  

În paragraful 72 al acelui raport Autorităţile Moldoveneşti a statuat:  
“Un alt exemplu al acţiunilor ilegale constituie cazul cetăţeanului Pădureţ – un student de la Universitatea din 

Tiraspol, cu sediul în Chişinău - care a fost reţinut de colaboratorii de poliţie a Comisariatului de poliţie 
sectorului Centru sub bănuială de comitere a unei infracţiunii. Dînsul a fost maltratat, torturat şi după aceasta 
eliberat. O cauză penală a fost iniţiată de organele procuraturii dar aceasta a fost soluţionată şi încetată fără a 
informa reclamantul. Comitetul Helsinki a formulat o plîngere către Procuratura Generală şi cauza a fost 
redeschisă, dar expedierea dosarului în instanţa de judecată este întîrziată.”  

44. Partea relevantă a raportului CPT cu privire la vizita în Moldova de la 10 pînă la 22 iunie 2001 
conţin următoare:  

“25. Aşa cum a fost indicat în paragraful 13 mai sus, în legătură cu deteriorarea situaţiei, delegaţia a invocat 
articolul 8 paragraful 5 al Convenţiei, cerînd autorităţilor moldave să ducă, fără întîrziere, o anchetă aprofundată 
şi independentă asupra metodelor utilizate de serviciile operative ale poliţiei în toată ţara în timpul 
interogatoriilor persoanelor deţinute. În scrisoarea lor din 5 noiembrie 2001, autorităţile moldave aduc simplu la 
cunoştinţă că “Ministerul de Interne declară că nu i s-au adus la cunoştinţă cazuri concrete de recurgere la 
metode inumane de interogare a persoanelor deţinute de către poliţie” şi readuc aminte procedurile în vigoare în 
caz de plîngeri pentru maltratări. Aşa o poziţie, după părerea Comitetului, este sigur neapărată, ţinînd cont de 
totalitatea informaţiilor culese în timpul vizitei din 2001. Conform articolului 3 al Convenţiei, CPT încurajează 
autorităţile moldave de a duce fără întîrziere ancheta sus menţionată şi să informeze Comitetul, în decurs de trei 
luni din ziua transmiterii raportului referitor la vizita efectuată în 2001 şi de rezultatele acesteia.”  

45. Partea relevantă a replicii Guvernului Republicii Moldova prezentată la 26 iunie 2002 în adresa 
CPT asupra raportului comitetului din 2001, conţine următoarele:  

“28. CPT a solicitat comentarii de la autorităţile Moldovei referitoare la evoluţia metodelor moderne de 
investigare.  

În acest sens, regretabil, progrese nu au fost obţinute.  
29. CPT a cerut informaţii cu privire la progrese în elaborarea Codului Deontologic al colaboratorului de 

poliţie.  
Spre regretul nostru, nu au fost înregistrate progrese în acest sens.”  

ÎN DREPT  
46. Reclamantul s-a plîns conform Articolului 3 din Convenţie despre aplicarea relelor tratamente 

în timpul detenţiei şi asupra omisiunii autorităţilor de a efectua o investigaţie adecvată, precum şi de 
sancţiona corespunzător responsabilii de rele tratamente.  

Articolul 3 declară după cum urmează:  
“ Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.”  

… 
48. La fel reclamantul s-a plîns asupra duratei excesive a procedurilor iniţiate împotriva lui A.P. şi 

A.R., cu nerespectarea Articolului 6 din Convenţie. Partea relevantă a Articolului 6 declară după cum 
urmează:  

“ Orice persoană are dreptul la judecarea … într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă …, 
care va hotărî …asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa…”  

49. Reclamantul în final s-a plîns conform Articolului 13 din Convenţie, contestînd compensaţia 
nesatisfăcător de mică, omisiunea autorităţilor de a asigura o investigaţie promptă şi pedepsirea lui 
A.P. şi A.R., precum şi omisiunea legislaţiei după iunie 2003 de a sancţiona actele de tortură. Articolul 
13 stipulează după cum urmează:  



“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au 
acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”  

I. ADMISIBILITATEA  
50. Curtea notează că reclamantul iniţial s-a plîns asupra pretinselor violări ale drepturilor sale 

garantate de Articolele 5, 6 şi 13 din Convenţie. Oricum, observaţiile sale ulterioare reclamantul nu s-a 
referit asupra acestor capete de plîngeri. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că nu este necesar de 
a examina aceste pretenţii.  

51. Guvernul a susţinut precum că reclamantul a abuzat de dreptul său la plîngere individuală prin 
neinformarea Curţii despre hotărîrea judecătorească din 08 decembrie 2005, prin care în beneficiul 
acestuia i s-a dispus achitarea a 15 000 lei cu titlu de compensaţii. Cu toate acestea reclamantul nu mai 
poate pretinde să pretindă a fi victima unei violări a drepturilor sale garantate de Convenţie avînd în 
vedere compensaţii acordate şi inculparea şi condamnarea făptaşilor.  

52. Reclamantul nu a fost de acord, declarînd că momentan nu a obţinut întreaga sumă dispusă spre 
achitare, din momentul în care executorul judecătoresc a permis lui A.P. să achite în rate sumele în 
cauză prin transferul în favoarea reclamantului a 25% din salariul lunar, pînă la rambursarea totală. La 
26 aprilie 2007 executorul judecătoresc a considerat necesar să solicite Ministerului Afacerilor Interne, 
angajatorul lui A.P., să execute hotărîrea împotriva ultimului. Nu a existat nici o menţiune în demersul 
executorului despre încercările de identifica proprietăţile lui A.P.. La 25 iunie 2007 acest demers a fost 
expediat Ministerului. Reclamantul a recepţionat prima tranşă în octombrie 2007, după un an şi 
jumătate de la ultima hotărîre judecătorească de acordare a compensaţiilor. Mai mult de cît atît, 
datorită tergiversării investigaţiei şi a procedurilor împotriva lui A.P:, autorităţile i-au permis efectiv să 
se eschiveze de la răspundere. În final, reclamantul a susţinut precum că a informat Curtea la 
momentul potrivit despre hotărîrea judecătorească din 08 decembrie 2005. Această informare a izvorît 
însuşi din circumstanţele de fapt, în care s-au specificat două decizii ale Curţii Supreme de Justiţie, 
prin una din care s-a menţinut alta (a se vedea mai sus §§ 39 şi 40).  

53. Curtea notează precum că reclamantul a informat Instanţa despre evoluţii relevante a 
procedurilor, care au şi fost menţionate în Expunere de fapte comunicate Guvernului respondent. Prin 
urmare obiecţia referitoare la pretinsul abuzul de drept este respinsă.  

54. În ce priveşte obiecţia referitoare la pierdere a statului de victimă, Czrtea consideră că această 
excepţie ridică aspecte strîns legate de fondul plîngerilor sub aspectul Articolului 3 din Convenţie. 
Respectiv Curtea va examina această excepţie preliminară în comun cu fondul cauzei.  

55. Curtea consideră că cererea reclamantului formulată sub aspectul Articolului 3 din Convenţie 
ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor depinde de 
examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin 
urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În conformitate cu decizia sa de examinare a 
fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia (Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai 
sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului acestor plîngeri.  

II. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE  

A. Declaraţiile părţilor  

56. Reclamantul a susţinut precum că dînsul a fost supus relelor tratamente de colaboratorii A.R. şi 
A.P., precum şi de un al treilea poliţist care a rămas neidentificat. Urmare a tergiversării investigaţiei şi 
a procedurilor judecătoreşti, precum şi urmare a aplicării incorecte a termenului de prescripţie contrar 
prevederilor legale, autorităţile i-au permis eschivarea de la răspundere penală a lui A.P. La fel, 
reclamantul nu a obţinut o compensaţie corespunzătoare şi în continuare poate pretinde de a fi victima 
violării Articolului 3 din Convenţie. Mai mult decît atît, procuratura şi instanţele de judecată au 
întreprins toate măsurile posibile pentru a tergiversa procedurile şi de a proteja colaboratorii de poliţie 
de la răspundere. Reclamantul a pretins precum că a fost ameninţat de persoane anonime întru 
retragerea plîngerii sale. La fel s-a pretins precum că reţinerea lui din 26 septembrie 2001 a avut loc 
urmare a indicaţiilor ofiţerului de poliţie Adajii, care a fost chemat în procesul judiciar drept martor 
întru apărarea lui A.R. şi A.P.  



57. Nimeni din făptaşi nu a fost suspendat din funcţie pe parcursul procedurilor şi A.P. în 
continuare activează în poliţie. Efectul preventiv a pedepsei prin urmare nici nu a existat, din 
momentul în care A.P. nu a fost împiedicat să-şi continue activitatea în poliţie, precum şi deoarece 
cauza respectivă a servit un exemplu a modului de sancţionare pentru rele tratamente aplicate în 
poliţie. Compensaţia oferită reclamantului a fost nu numai minoră în comparaţie cu seriozitatea 
încălcării drepturilor sale, dar şi reclamantul a recepţionat doar o mică parte din tranşele sumelor 
dispuse spre achitare, care nici nu au acoperit cheltuieli de tratament medical şi plăţile pentru serviciile 
avocatului.  

58. Guvernul a susţinut precum că rele tratamente ale reclamantului au fost obiectul unei 
investigaţii multilaterale care finalmente a rezultat în identificarea şi pedepsirea făptaşilor. Pedepsele 
aplicate colaboratorilor de poliţie au fost proporţionale gravităţii infracţiunilor comise de aceştia. La 
fel, legislaţia Moldovei face o distincţie dintre infracţiuni uşoare, mai puţin grave, precum şi grave, 
deosebit şi excepţional de grave. Din momentul în care fapta imputabilă colaboratorilor de poliţie a 
fost calificată parte din prima categorie, o pedeapsă de doi ani de zile închisoare aplicată la 22 aprilie 
2002 a constituit o sancţiune potrivită. Casarea acelei sentinţe a rezultat din intenţia instanţelor 
naţionale de a urmări respectarea drepturilor acuzaţiilor potrivit Articolului 6 din Convenţie, întru a le 
asigura cu o hotărîre judecătorească motivată.  

59. Expirarea termenului de prescripţie pentru atragerea la răspundere penală a fost una din cauzele 
încetării procesului în privinţa lui A.P. Totodată, acesta din urmă rămîne actualmente obligat să achite 
15 000 lei drept compensaţie pentru reclamant. Sentinţa adoptată de instanţele naţionale şi-a atins 
scopul educativ în privinţa lui A.P., întru necomiterea pe viitor unor asemenea fapte, precum şi prin 
înştiinţarea societăţii despre intoleranţă faţă de asemenea infracţiuni.  

B. Aprecierea Curţii  

60. După cum a susţinut Curtea cu mai multe ocazii, Articolul 3 din Convenţie consacră una dintre 
cele mai fundamentale valori ale societăţii democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, cum 
ar fi lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice categoric tortura, 
tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Spre deosebire de cea mai mare parte a clauzelor 
fundamentale ale Convenţiei şi a Protocoalelor nr.nr. 1 şi 4, Articolul 3 din Convenţie nu conţine nici o 
prevedere cu privire la excepţii şi nici o derogare de la acesta normă nu este permisă în conformitate cu 
Articolul 15 § 2, chiar şi în cazul unei urgenţe de interes public sub existenţa unui pericol pentru viaţa 
naţiunii (vezi Selmouni v. Franţa [GC], nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and others v. 
Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 93 Culegere de Hotărâri şi Decizii 1998-VIII). 1. Rele tratamente ale 
reclamantului şi obligaţiile pozitive a autorităţilor conform Articolului 3 din Convenţie  

61. Curtea notează că este indiscutabil între părţi că reclamantul la 31 martie 2000 a fost supus 
relelor tratamente de colaboratorii de poliţie A.R. şi A.P. Proceduri penale au fost iniţiate împotriva lui 
A.R. şi A.P., care finalmente a fost încetată în privinţa lui A.R. din cauza decesului acestuia, iar în 
privinţa lui A.P. datorită expirării termenului de prescripţie. Avînd în vedere natura tratamentelor 
aplicate reclamantului şi nivelul de suferinţe la care acesta a fost supus (a se vedea mai sus §§ 11 şi 
14), aceste acţiuni pot fi calificate doar drept acte de tortură în sensul Articolului 3 din Convenţie. 
Încălcarea prevederilor sus-menţionate va fi inevitabil constatată pînă cînd autorităţile nu vor redresa 
deplin prejudiciul cauzat reclamantului şi pînă la momentul îndeplinirii obligaţiilor pozitive conform 
prevederilor Articolului 3 întru investigarea şi sancţionarea celor responsabili pentru rele tratamente.  

(a) Investigaţia relelor tratamente aplicate reclamantului  

62. Curtea observă că în cauza Batı and Others v. Turkey (nos. 33097/96 and 57834/00, ECHR 
2004-IV (extrase) a constatat:  

“133. ... Cînd o persoană are o plîngere argumentată precum că a fost torturată în timpul în care se afla în 
miînele agenţilor de stat, noţiunea unui „remediu efectiv”, pe lîngă plata unei compensaţii corespunzătoare cu 
prejudiciul cauzat şi fără a afecta alte remedii naţionale disponibile, totodată include şi o investigaţie 
multilaterală şi eficientă. Felul investigaţiei care va corespunde acelor cerinţe va depinde de mai multe 
circumstanţe. Oricum, indiferent de metoda de investigare, autorităţile urmează să acţiooneze cît de repede 
posibil după ce plîngerea a fost depusă. Chiar dacă, strict vorbind, nici o plîngere nu a fost făcută, investigaţia 
urmează să înceapă din momentul în care există indici suficienţi de clari că tortura sau rele tratamente au fost 
aplicate. ( a se vedea printre alte imperative, Özbey v. Turkey (dec.), no. 31883/96, 8 martie 2001). Autorităţile 
urmează să ea în consideraţie specificul situaţiei vulnerabile a victimelor torturii şi faptul că persoanele care au 



suferit urmare a gravelor rele tratamente de obicei nu sunt dispuşi sau dornici să formuleze o plîngere (a se vedea 
Aksoy v. Turkey[, hotărîrea din 18 decembrie 1996, Culegere de Hotărîri şi Decizii 1996-VI,] pp. 2286-87, §§ 97-
98).  

...  

136. Este incontestabilă condiţia promptitudinii şi urgenţei rezonabile care se implică în acest context. O 
reacţie promptă a autorităţilor prin investigarea alegaţiilor de rele tratamente poate fi, în general, considerată 
drept esenţială întru menţinerea încrederii publice în faptul respectării de către autorităţi a normelor de drept şi 
prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. (a se vedea printre alte 
imperative Indelicato v. Italy, no. 31143/96, § 37, 18 Octombrie 2001, şi Özgür Kılıç v. Turkey (dec.), no. 
42591/98, 24 Septembrie 2002). Din momentul în care pot exista obstacole sau dificultăţi care împiedică evoluţia 
investigaţiei într-un caz particular, în general poate fi considerată drept esenţială începerea promptă a unei 
investigaţii în scopul de a menţine încrederea publică în faptul respectării de către autorităţi a normelor de drept 
şi prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. ( a se vedea , mutatis 
mutandis, Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 72, ECHR 2002-II).”  

63. Revenind la circumstanţele prezentei cauze, Curtea notează precum că procurorul a dispus 
efectuarea examinării medico-legale a reclamantului în ziua în care acesta a fost maltratat, şi anume la 
31 martie 2000 (a se vedea mai sus § 12). Ignorînd la aceste indicaţii, reclamantul a fost adus la medic-
legist doar la 03 aprilie 2000 (a se vedea § 14). Nici autorităţile naţionale, nici Guvernul nu a oferit nici o 
explicaţie cu privire la întîrzierea respectivă. Aceasta este incompatibilă cu obligaţia unei investigaţii 
prompte deoarece există riscul că dovada relelor tratamente să dispară din cauza vindecării leziunilor şi 
încetării acestora în timp.  

64. Mai mult decît atît, după ce rele tratamente aplicate reclamantului au fost confirmate de expertul 
medic-legist la 03 aprilie 2000, urmărirea penală nu a fost totuşi iniţiată împotriva lui A.R. şi A.P. decît la 
15 iunie 2000 (a se vedea mai § 17). De asemenea, nici o explicaţie a acestei tergiversări mai mult de două 
luni, la fel nu a fost adusă.  

65. Potrivit reclamantului încă o persoană, al cărei identitate iniţial nu a fost cunoscută, a participat 
la maltratările lui din 31 martie 2000. A.P. personal a confirmat într-o declaraţie că o altă persoană a 
fost prezentă la „chestionarea” reclamantului. (a se vedea mai sus § 16). Ulterior, reclamantul l-a 
recunoscut pe R.B. ca fiind acea a treia persoană care l-a maltratat pe 31 martie 2000 şi, respectiv, 
reclamantul a solicitat punerea acestuia sub acuzaţie. Oricum, reclamantul nu a beneficiat de nici o 
reacţie la solicitarea sa şi nici o investigaţie nu a fost iniţiată (a se vedea mai sus § 28).  

66. Suplimentar, reclamantul nu a fost în permanenţă informat despre cursul investigaţiei împotriva 
lui A.R. şi A.P. De exemplu, dînsul nu a fost prompt informat despre încetarea acestor proceduri, care 
a avut loc la 21 septembrie 2000 şi luat cunoştinţă cu această soluţie doar după propriile sale insistenţe 
şi adresarea din 21 noiembrie 2000 (a se vedea mai sus § 19).  

67. Finalmente, Curtea notează că investigaţia şi procedurile penale împotriva făptaşilor au durat 
aproximativ şase ani de zile între 15 iunie 2000 şi 26 martie 2006.  

68. Prin urmare rezultă că investigaţia în prezenta cauză a fost iniţiată cu o întîrziere nejustificată 
şi, împreună cu proceduri penale, a fost foarte tergiversată; reclamantul nu a fost ţinut să fie informat 
despre mersul acesteia şi nici o investigaţie nu a fost iniţiată asupra încă unei persoane, R.B., care l-a 
maltratat pe reclamant. Curtea consideră fiecare din acele menţionate deficienţe drept fiind 
incompatibile cu obligaţiile procedurale conform Articolului 3 asumate de Statele Membre la 
Convenţie. 69. Reieşind din cele expuse, reclamantul în continuare poate să pretinde să fie victimă 
unei violări a drepturilor sale şi respectiv obiecţia preliminară a Guvernului urmează a fi respinsă.  

(b) Efectul preventiv al interdicţiei relelor tratamente  

70. Curtea accentuează că în cauza Okkalı v. Turkey (no. 52067/99, § 65, ECHR 2006-XII (extrase) 
a constatat:  

“... cerinţa procedurală a Articolului 3 depăşeşte faza preliminară de investigare atunci cînd … investigaţia 
devine o acţiune juridică adusă în faţa instanţelor naţionale: procedurile în întregime, incluzînd şi faza examinării 
judiciare, urmează să corespundă standardelor cu privire la interzicerea torturii stipulate de Articolul 3. Acest 
fapt înseamnă că instanţele naţionale judecătoreşti nici într-un caz nu trebuie să accepte că orice suferinţă fizică 
şi psihică cauzată să rămînă nesancţionată. Respectiva condiţie este esenţială întru susţinerea şi întru menţinerea 
încrederii publice în ordinea de drept, precum şi întru prevenirea oricăror presupuneri de toleranţă şi accepţiune 
tacită a acţiunilor ilicite ( a se vedea, mutatis mutandis, Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 96, ECHR 
2004-XII).”  



71. În prezentă cauză reclamantul a pretins că autorităţile au urmărit să eschiveze făptaşii de la 
răspundere şi au făcut puţin pentru a-l compensa pentru suferinţele cauzate lui.  

72. Curtea notează că nici unul din cele trei persoane acuzate de rele tratamente ale reclamantului 
nu au fost finalmente pedepsite de comiterea acestei infracţiuni. Unul din aceştia a decedat şi prin 
urmare nu putea fi pedepsit, alegaţiile împotriva lui R.B. nu au fost niciodată examinate de procurori şi 
de instanţe, iar A.P. a fost eliberat de orice răspundere datorită prescrierii.  

73. Cu referinţă la ultimul aspect Curtea reiterează jurisprudenţa sa, conform căreia (a se vedea 
Abdülsamet Yaman v. Turkey, no. 32446/96, § 55, 2 noiembrie 2004):  

“ cînd un reprezentant al statului a fost acuzat de infracţiuni prin aplicarea torturii şi relelor tratamente, este 
extrem de important pentru asigurarea unui „remediu eficient” că procedurile penale şi condamnarea acestuia să 
nu fie prescrisă sau să fie pasibilă amnistierii, precum şi graţierea să nu fie admisibilă. Curtea de asemenea 
subliniază importanţa suspendării din funcţie a reprezentantului statului în timpul investigaţiei şi judecării cauzei 
sale, precum şi destituirea acestuia din funcţie din momentul în care acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea 
infracţiunii imputate (a se vedea Concluzii şi Recomandări al Comitetului ONU împotriva torturii: Turcia, 27 mai 
2003, CAT/C/CR/30/5).”  

74. În prezenta cauză instanţele naţionale au constatat că reclamantul a fost supus relelor 
tratamente, şi Guvernul, în propriul său raport către Comitetul Naţiunilor Unite împotriva Torturii, le-a 
caracterizat drept o tortură (a se vedea mai sus § 43). Concluziile medico-legale au confirmat cauzarea 
leziunilor anale şi traume ale capului reclamantului, care corespundeau întru totul cu declaraţiile 
acestuia despre maltratările aplicate lui şi violarea cu o sticlă. Toate acţiunile respective au fost comise 
întru obţinerea unor declaraţii de autodenunţare. Pentru Curte aceste fapte pot fi calificate exclusiv sub 
aspectul torturii în sensul Articolului 3 din Convenţie. În aceste circumstanţe omisiunea de a iniţia 
urmărirea penală sub aspectul infracţiunii prevăzute de Articolul 101/1 din Codul penal (tortură), fără 
nici o explicaţie fiind aleasă fapta penală mai blîndă (prevăzută de Articolul 101 – cauzarea de leziuni 
corporale), constituie o măsură insuficientă pentru asigurarea efectului preventiv al legislaţiei destinate 
întru reglementarea problemei relelor tratamente.  

Curea crede că efectul preventiv al legii, în special destinate combaterii fenomenului torturii, poate 
fi asigurat doar atunci cînd normele acesteia vor fi aplicate atunci cînd circumstanţele specifice cer 
aplicabilitatea lor, cum şi a fost în prezenta cauză.  

75. Mai mult decît atît, A.P. nu a fost niciodată suspendat din funcţia sa. Investigarea şi procedurile 
în faţa instanţelor au durat mult timp, fapt care a servit principala cauza de intervenţie a termenului de 
prescripţie. La fel, conform prevederilor Articolului 46 din Codul penal (a se vedea mai sus § 41), 
Articolele 101 şi 101/1 se prescriu pentru o perioadă de cinci şi zece ani respectiv. Astfel, prin refuzul 
întru aplicarea Articolului 101/1 din Codul penal asupra circumstanţelor prezentei cauze (a se vedea 
următorul paragraf), autorităţile naţionale prin utilizarea unui termen de prescripţie mai mic au permis 
eschivarea de la răspundere penală a lui A.P.. Indiferent de aceasta nici o prescripţie nu trebuie să fie 
aplicată actelor de rele tratamente din partea unui agent statal (a se vedea mai sus § 73).  

76. Curtea la fel notează asupra poziţiei Ministerului Afacerilor Interne, care deşi a fost informat 
despre rezultatele vizitei CPT, a statuat oricum că „nu a fost în cunoştinţă de cauză despre recurgea la 
alte metode inumane de interogare a persoanelor aflate în detenţia poliţiei” (a se vedea mai sus § 44). 
Curtea de asemenea observă recunoaşterea lipsei de eforturi de a institui metode moderne de 
investigare (a se vedea mai sus § 45) şi o întîrziere suficient de durabilă în adoptarea Codului de etică a 
colaboratorului de poliţie (care a fost adoptat mai mult de patru ani după ce CPT a indicat asupra 
necesităţii elaborării acestuia, a se vedea mai sus § 45).  

77. Curtea notează cu mare îngrijorare consideraţiunea Guvernului precum că în Moldova tortura 
este considerată o „infracţiune medie” în comparaţie cu alte tipuri de infracţiuni, astfel determinînd 
pedepse diminuate (a se vedea mai sus § 58). Această poziţie este absolut incompatibilă cu obligaţiile 
rezultate din Articolul 3 din Convenţie care consideră tortura o crimă extrem de serioasă. Împreună cu 
alte deficienţe menţionate în paragrafele 72-76 supra, aceasta confirmă omisiunea autorităţilor 
Moldovei de a denunţa definitiv practicile de rele tratamente în organele coercitive ale statului şi 
adaugă impresia că legislaţia adoptată întru prevenirea şi pedepsirea actelor de rele tratamente nu îşi 
atinge deplin efectul său preventiv. Concluzia respectivă este susţinută şi de faptul că A.P. continue să 
activeze în organele poliţiei, precum şi de faptul acordării unei compensaţii băneşti neînsemnate pe 
care ultimul urmează să o achite în rate, deşi nu există nici o evidenţă că executorul judecătoresc a 
încercat să identifice careva proprietăţi asupra lui A.P. În esenţă, prezenta cauză nu creează nici o 
impresie de prevenire a unor violări similare pe viitor, dar viceversa constituie un exemplu unei 



veritabile scutiri de pedeapsă pentru rele tratamente în cadrul organelor de ocrotire a normelor de 
drept.  

(c) Concluzie  

78. Curtea găseşte precum că reclamantul nu numai că a fost subiectul torturii în custodia poliţiei, 
dar şi constată că autorităţile au omis să ofere o redresare corespunzătoare prin omisiunea sa de a 
investiga adecvat, într-un termen rezonabil, rele tratamente aplicate reclamantului, precum şi prin 
neasigurînd efectul preventiv a normelor de lege.  

Respectiv obiecţia preliminară a Guvernului cu privire la pretinsa pierdere a statutului de victimă 
din partea reclamantului, urmează a fi respinsă.  

79. Astfel, a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie.  

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  

….  

A. Prejudiciu moral  

81. Reclamantul a pretins 20 000 Euro pentru compensaţia prejudicului moral cauzat. Dînsul a 
pledat precum că a suferit urmare a relelor tratamente şi în continuare are probleme cu sănătatea 
necătînd la vîrsta tînără, precum că nu a beneficiat de o investigaţie eficientă, la fel precum că a fost 
ameninţat de făptaşi şi împiedicat de aceştia să-şi apere interesele în cursul procesului penal. Suma 
acordată lui la nivel naţional (în valoare de 15 000 lei echivalent a 997 Euro la momentul respectiv) a 
fost complet disproporţionată cu suferinţele sale şi tergiversări avute loc, şi acele mici plăţi pe care el 
le-a recepţionat din totalul sumei doar au adăugat în umilirea sa.  

82. Guvernul nu a fost de acord şi insistat asupra lipsei oricărei violări a Articolelor din Convenţie 
şi respectiv reclamantul nu poate pretinde compensarea prejudiciilor. În orice caz sumele solicitate de 
reclamant sunt considerate exagerate şi abuzive. Comparativ cu alte cauze la care reclamantul a făcut 
referinţe, în prezenta speţă instanţele naţionale au găsit violarea drepturilor reclamantului şi i-au oferit 
acestuia compensaţii.  

83. Curtea reiterează constatările sale în sensul nu numai a relelor tratamente aplicate 
reclamantului de colaboratorii de poliţie, dar şi în ce priveşte nerespectarea obligaţiilor pozitive a 
Statului, conform Articolului 3 din Convenţie, vizavi de calitatea investigaţiei relelor tratamente ale 
reclamantului şi omisiunea autorităţilor naţionale de asigurare a efectului interdicţiei legale a relelor 
tratamente. Curtea a constatat că maniera în care autorităţile naţionale l-au tratat pe reclamant în cursul 
şi după procedurile penale împotriva celor doi făptaşi, inclusiv lipsa oricărei investigaţii împotriva 
celui de al treilea colaborator de poliţie, doar au adăugat suferinţe reclamantului. În lumina celor 
expuse Curtea acceptă în totalitate pretenţiile reclamantului cu privire la prejudiciul moral.  

B. Costuri şi cheltuieli  
84. Reclamantul a pretins 3 150 Euro pentru cheltuieli judiciare. Dînsul s-a referit la lista explicită 

a orelor lucrate de cei trei avocaţi în cauza sa, conform căreia dînşii au lucrat asupra cazului 35 de ore 
pentru plata pentru fiecare oră la rata de 90 Euro. La fel reclamantul a inclus şi copia recomandărilor 
Baroului Avocaţilor din Moldova din 29 decembrie 2005, conform căreia plata avocaţilor pentru 
asistenţa acordată în faţa instanţelor internaţionale constituie între 40 Euro şi 150 Euro pentru o oră, 
sau 1000 Euro şi 15 000 pentru cauza în întregime.  

85. Guvernul a susţinut precum că nici o compensaţie pentru costuri şi cheltuieli nu poate fi 
acordată, deoarece reclamantul nu a prezentat copia contractelor cu avocaţii săi. La fel, Guvernul a 
contestat numărul de ore pretinse a fi lucrate asupra cazului şi au considerat rata per oră exagerată.  

86. În prezenta speţă, referindu-se la lista cu descifrarea orelor de lucru, prezentată de reclamant, 
avînd în vedere complexitatea cauzei, Curtea acordă 2 500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli, 
exceptînd 850 Euro pentru asistenţa juridică garantată de Consiliul Europei, împreună cu toate taxele 
care pot fi percepute.  



DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
1. Examinează împreună cu fondul cauzei obiecţia preliminară a Guvernului cu privire la pierderea 

statului de victimă din partea reclamantlui;  
2. Declară admisibile capetele de plîngere sub aspectul Articolului 3 şi respinge obiecţia 

preliminară a Guvernului;  
3. Hotărăşte că a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie;  
4. Hotărăşte  
(a) că Statul reclamat va achita reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care prezenta 

hotărîre va deveni definitivă, potrivit Articolului 44 § 2 din Convenţie, suma de 20 000 Euro (douăzeci 
mii euro) cu titlu de prejudiciu moral şi 1 650 Euro (una mie şi şase sute cincizeci euro) cu titlu de 
costuri şi cheltuieli, sume care urmează să fie convertite în valuta naţională a statului reclamat la rata 
de schimb aplicabilă la data executării, plus orice taxă care poate fi încasată;  
… 



Petru Roşca v. Moldova 
Cererea nr. 2638/05, 6 Octombrie2009 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 2638/05) contra Republicii Moldova, depusă la 29 

noiembrie 2004 la Curte, în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţeanului Republicii Moldova, dl Petru Roşca 
(„reclamantul”)  

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că poliţia excesiv a aplicat forţa în timpul reţinerii şi detenţiei 

sale, şi precum că el a fost recunoscut vinovat de săvîrşirea unei contravenţii administrative, fără a 
avea suficient timp şi facilităţi să-şi pregătească apărarea sau să fie asistat de un avocat. 

… 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1956 şi locuieşte în Cahul. 
6. Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor.  

1. Arestarea reclamantului şi pretinse rele tratamente. 

7. Reclamantul este profesor şcolar cu o experienţă didactică de 25 ani şi este o persoană cu gradul 
trei de invaliditate ca urmare a leziunilor la coloana vertebrală şi picioare. 

8. Potrivit reclamantului, la 9 mai 2004, la aniversarea a 59 de ani de la sfîrşitul celui de-al doilea 
Război Mondial, după cum se sărbătoreşte în Moldova, el era într-un bar împreună cu un prieten. 
Aproximativ la ora 20.30, el a plecat acasă, dar a fost oprit de două persoane îmbrăcate în uniforme de 
poliţişti. Fără a se prezenta sau a da vreo explicaţie, persoanele l-au luat de mîini şi l-au forţat să-i 
urmeze. Reclamantul a protestat, prezentîndu-se şi întrebînd cine erau persoanele şi încotro îl duceau. I 
s-a spus că va afla toate motivele atunci cînd vor ajunge la secţia de poliţie locală. 

9. Reclamantul pretinde că atît pe parcursul reţinerii, cît şi în timp ce era dus la secţia de poliţie, a 
fost lovit de ofiţerii de poliţie. Două femei au intervenit ca să-l apere. Cu toate acestea, el a fost dus la 
secţia de poliţie, unde a mai fost lovit, fiind plasat ulterior într-o cameră de detenţie împreună cu alţi 
patru bărbaţi, care dormeau la podea. După ce s-a plîns de condiţiile de detenţie, reclamantul a fost 
transferat într-o cameră individuală în condiţii mai rele. Reclamantul nu a primit nicio informaţie 
privind motivele arestării sale, nu i s-a permis să telefoneze fiului său de doisprezece ani, rămas singur 
acasă, nici să apeleze un avocat. 

10. A doua zi dimineaţa, aproximativ la ora 8.00, reclamantului i-a fost dat să semneze procesul-
verbal de reţinere, dar nu i s-a permis să-l citească. I-au fost spuse motivele reţinerii, după care el a 
semnat procesul-verbal, notînd că nu este de acord cu acuzaţiile aduse împotriva sa. Procesul-verbal a 
fost datat la 9 mai 2004, indicînd numele şi adresa reclamantului, precum şi descrierea 
comportamentului acestuia contrar articolului 164/1 şi 174/6 din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative („CCA”). Potrivit Guvernului, reclamantul a semnat procesul-verbal la 9 mai 2004. 

11. Doi ofiţeri de poliţie au scris rapoarte şefului organului de poliţie precum că la 9 mai 2004, la 
aproximativ ora 20.30, reclamantul a tulburat ordinea publică insultînd unele persoane publice, printre 
care se numără şi vice-primarul oraşului Cahul. Reclamantul nu a luat în consideraţie cererea 
poliţiştilor de a-i urma la secţia de poliţie şi ei au trebuit să aplice forţa pentru a-l conduce la secţia de 
poliţie, din momentul în care acesta „juca la public”. Pe drum spre secţia de poliţie, reclamantul a 
încercat să fugă, dar unul dintre poliţişti i-a pus piedică şi el a căzut, lovindu-şi faţa de trotuar. El a fost 
reţinut din nou şi dus la secţia de poliţie. 

12. În declaraţiile martorilor O.N. şi N.N., anexate la dosar, este descris faptul că aceştia l-au văzut 
pe reclamant însoţit de doi ofiţeri de poliţie. Atunci cînd el a încercat să scape, unul dintre ofiţeri i-a 
pus piedică şi reclamantul a căzut la pămînt, lovindu-şi faţa. 



13. La 10 mai 2004, la aproximativ ora 10.00, reclamantul a fost adus în faţa unui judecător, care a 
examinat cazul administrativ. Reclamantul susţine că cererea sa privind acordarea asistenţei de către 
un avocat a fost lăsată fără răspuns. Guvernul susţine că nu a fost adresată o astfel de solicitare. 
Judecătorul l-a găsit vinovat pe reclamant de huliganism nu prea grav şi refuzul de a se conforma 
cerinţelor legale ale colaboratorilor de poliţie, în conformitate cu articolele 164/1 şi 174/6 din CCA. 
Instanţa a constatat, în special, că reclamantul a încălcat ordinea publică prin insultarea unor persoane 
din public, precum şi a poliţiei. Reclamantul a fost amendat cu 36 MDL (aproximativ 2.6 euro (EUR)) 
şi eliberat imediat.  

14. Între 10 şi 26 mai 2004, reclamantul nu s-a prezentat la serviciu, medicul său stabilindu-i 
diagnosticul preliminar - „traumă la cap” şi confirmîndu-l mai tîrziu ca diagnostic final.  

15. La 17 mai 2004, reclamantul a fost examinat de un medic legist, la demersul procurorului datat 
cu aceeaşi zi (a se vedea mai jos paragraful 18). Medicul a constatat o echimoză sub ochiul drept al 
reclamantului şi l-a diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, cauzat de un obiect contondent 
aproximativ la data indicată de reclamant (9 mai 2004). În concluziile sale medicul s-a referit la 
constatările făcute de medicul reclamantului la 10 mai 2004, precum şi de medic neuropatologic la 17 
mai 2004. 

16. La 18 mai 2004, reclamantul a contestat hotărîrea din 10 mai 2004. El s-a plîns de rele 
tratamente din partea poliţiei, precum şi asupra faptului că nu i s-a permis să fie reprezentat de un 
avocat, şi că arestarea lui nu a fost înregistrată în seara zilei în care fost reţinut, contrar prevederilor 
legii. De asemenea, el s-a referit că a petrecut o noapte fără somn şi, ca rezultat, nu a fost în stare să 
prezinte cazul său în mod corespunzător în faţa judecătorului. El a remarcat că la şedinţă nu a fost 
prezent niciun secretar sau avocat, şi precum că el a fost ameninţat cu noi maltratări din partea 
ofiţerului care i-a aplicat rele tratamente, în cazul în care se va plînge. 

17. La data de 1 iunie 2004, Curtea de Apel Cahul a respins recursul ca nefondat. Curtea a luat act 
de declaraţiile făcute de către O. N. şi N. N., menţionaţi mai sus, considerîndu-le dovezi concludente 
că reclamantul a insultat poliţia. Avînd în vedere că reclamantul însuşi a confirmat faptul că are relaţii 
bune cu ambii martori, acest fapt a exclus orice suspiciune de rea-credinţă din partea lor. În plus, 
reclamantul a confirmat că la 9 mai 2004 a consumat 100 ml de vodcă şi o sticlă de bere. Rapoartele 
scrise de ofiţerii care l-au reţinut erau o dovadă că reclamantul s-a făcut vinovat de insultarea unor 
persoane în public. 

2. Investigarea plîngerii reclamantului privind rele tratamente 

18. La 15 mai 2004, reclamantul a solicitat procuraturii să pornească urmărirea penală împotriva 
celor doi ofiţeri, pentru investigarea pretinselor rele tratamente. La 17 mai 2004, procurorul a dispus 
examinarea reclamantului de un medic legist. La 30 iunie 2004, procurorul a refuzat să înceapă 
urmărirea penală. Referindu-se la declaraţiile făcute de ofiţerii de poliţie, declaraţiile lui O. şi N. şi alţi 
opt martori, declaraţiile reclamantului precum şi la materiale dosarului, procurorul a considerat 
nefondată plîngerea reclamantului. Conţinutul declaraţiilor celor opt martori nu a fost menţionat. 
Procurorul a adăugat că detenţia peste noapte a reclamantului a fost în conformitate cu articolul 249 
din CCA. 

19. La contestaţia reclamantului, la 22 iulie 2004, Judecătoria Cahul a anulat ordonanţa 
procurorului din 30 iunie 2004. Instanţa a constatat că plîngerile reclamantului nu au fost verificate 
detaliat; în special, nu au fost identificaţi şi chestionaţi cei doi martori, care se prezumă că ar fi 
intervenit în apărarea lui cînd acesta era condus la secţia de poliţie şi nici nu exista vreo dovadă în 
dosar că s-au făcut încercări de a fi găsiţi aceşti martrori. În plus, procuratura nu l-a audiat pe N.O. şi 
nu a reuşit să stabilească modul în care au fost cauzate leziunile reclamantului, fie urmare a unei căderi 
sau a unor lovituri. 

20. La 29 octombrie 2004, procurorul a refuzat să înceapă urmărirea penală împotriva celor doi 
ofiţeri. Ordonanţa, în cea mai mare parte, repeta expunerea din ordonanţa adoptată la 30 iunie 2004. 
Elementul nou includea mărturiile a trei martori, potrivit cărora reclamantul a căzut la pămînt şi apoi a 
primit un pumn în faţă şi o lovitură la picior cu bastonul poliţistului. Cu toate acestea, „ei nu au fost 
prezenţi la momentul propriu-zis al reţinerii [reclamantului]”. Aceşti martori noi au confirmat, de 
asemenea, că reclamantul ar fi opus rezistenţă organelor de poliţie. Se pare că declaraţiile făcute de 



către aceşti trei martori nu au fost anexate la dosar şi au fost doar menţionate în ordonanţa 
procurorului. 

21. Reclamantul a depus o contestare împotriva acestei ordonanţe, susţînînd că aceasta din urmă 
era o copie aproape identică a ordonanţei din 30 iunie 2004, cu excepţia declaraţiilor suplimentare ale 
celor trei martori. El s-a referit la încheierea instanţei din 22 iulie 2004, care anterior a anulat decizia 
identică de refuz de a iniţia urmărirea penală. Reclamantul a susţinut că el a identificat trei martori noi, 
şi nu procurorul, care nu au făcut nicio încercare de a găsi martorii. Potrivit lui, aceşti martori au 
confirmat că a fost trîntit la pămînt de către ofiţerii de poliţie şi a fost lovit, şi că acest lucru s-a 
petrecut în apropiere de scuarul unde acesta a fost reţinut, şi nu lîngă un bar, după cum menţionează 
ofiţerii şi martorii O.N. şi N.N. Aceasta a subminat credibilitatea celor doi martori. În plus, O.N. nu a 
fost intervievat de către procuror. În continuare, reclamantul a accentuat faptul că procurorul nu a 
solicitat o examinare medicală nouă, nici nu a întreprins alte măsuri pentru a stabili sursa leziunilor 
sale, în ciuda hotărîrii instanţei de judecată de a face acest lucru. 

22. La 19 noiembrie 2004, Judecătoria Cahul a respins contestaţia reclamantului din motive de 
drept. Instanţa a constatat că reclamantul a fost găsit vinovat de două contravenţii administrative, după 
cum este stabilit în hotărîrea judecătorească definitivă. Acest lucru confirmă faptul că el a comis acte 
de huliganism şi a insultat poliţia, ceea ce, la rîndul său, a permis poliţiei să utilizeze toate mijloacele 
necesare pentru a asigura reţinerea sa. Mai mult decît atît, martorii au confirmat că reclamantul ar fi 
opus rezistenţă poliţiştilor şi dosarul nu conţinea nimic care să confirme alegaţiile sale privind 
ilegalitatea actelor comise de poliţişti. 

23. Reclamantul a solicitat Procuraturii Generale să atace hotărîrea pe cale extraordinară de atac, 
dar cererea reclamantului a fost respinsă ca fiind nefondată. 

… 

ÎN DREPT  
25. Reclamantul s-a plîns, în temeiul Articolului 3 din Convenţie, cu privire la utilizarea excesivă a 

forţei în momentul reţinerii sale şi despre condiţiile de detenţie după reţinerea acestuia. Articolul 3 are 
următorul cuprins: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
… 

I. ADMISIBILITATEA 
29. Reclamantul s-a plîns că condiţiile în care a fost deţinut timp de douăsprezece ore la secţia de 

poliţie Cahul au fost degradante. Curtea consideră că, avînd în vedere lipsa oricărei dovezi pentru a 
susţine pretenţiile reclamantului cu privire la condiţiile sale de detenţie şi avînd în vedere perioada 
scurtă a detenţiei sale, această plîngere este în mod vădit nefondată, în sensul Articolului 35 § 3 din 
Convenţie şi trebuie să fie respinsă ca fiind inadmisibilă, în temeiul articolului 35 § 4 din Convenţie. 

… 
35. Curtea consideră că plîngerile reclamantului în temeiul Articolului 3 (cu excepţia condiţiilor 

sale de detenţie) şi Articolul 6 § 3 din Convenţie ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient 
de serioase încît aprecierea lor depinde de examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea 
acestora drept inadmisibile nu s-au stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste capete de plîngere 
admisibile. În conformitate cu decizia sa de aplicare a Articolului 29 § 3 din Convenţie (a se vedea mai 
sus paragraful 4), Curtea va proceda direct la examinarea fondului. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
36. Reclamantul a susţinut că a fost maltratat în timpul reţinerii sale. El a considerat că poliţia a 

utilizat excesiv forţa. Mai mult, investigaţia cu privire la utilizarea excesivă a forţei nu a fost 
exhaustivă, iar judecătorul care a examinat cauza sa la 10 mai 2004 nu a răspuns plîngerii sale 
referitoare la rele tratamente. 

37. Guvernul a recunoscut că poliţia a utilizat forţa, aceasta fiind provocată de acţiunile proprii ale 
reclamantului. În plus, utilizarea forţei a fost în limitele minimului necesar corespunzător 
circumstanţelor de fapt, şi avînd în vedere că legea permite poliţiei să aplice măsuri mult mai aspre 
pentru a face faţă opunerii de rezistenţă la reţinere. Guvernul a considerat că investigaţia privind 



pretinsul uz excesiv de forţă a fost minuţioasă şi promptă. În plus, reclamantul a avut oportunitatea de 
a se plînge referitor la pretinse rele tratamente şi atunci cînd a semnat procesul-verbal de reţinere, 
precum şi în timpul şedinţei din 10 mai 2004, dar nu a făcut acest lucru. Reclamantul doar s-a adresat 
medicului legist peste şase zile după eliberarea sa, timp suficient pentru a i se cauza eventual leziuni 
care nu au legătură cu arestarea şi detenţia sa. Medicul legist a făcut doar o examinare vizuală a 
reclamantului, şi nu a efectuat o analiză mai aprofundată necesară pentru a ajunge la concluzia că 
reclamantul suferea din cauza traumei la cap. Aceste concluzii ale medicului nu sunt destul de 
suficiente pentru a stabili vina ofiţerilor de poliţie în ceea ce priveşte vătămarea reclamantului.  

1. Referitor la pretinsul tratament degradant  

38. După cum a susţinut Curtea cu mai multe ocazii, Articolul 3 din Convenţie consacră una dintre 
cele mai fundamentale valori ale societăţii democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, cum 
ar fi lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice categoric tortura, 
tratamente ori pedepse inumane sau degradante. Spre deosebire de cea mai mare parte a clauzelor 
fundamentale ale Convenţiei şi a Protocoalelor nr.nr. 1 şi 4, Articolul 3 din Convenţie nu conţine nici o 
prevedere cu privire la excepţii şi nici o derogare de la acesta normă nu este permisă în conformitate cu 
Articolul 15 § 2, chiar şi în cazul unei urgenţe de interes public sub existenţa unui pericol pentru viaţa 
naţiunii (vezi Selmouni v. Franţa [GC], nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. 
Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 93 Culegere de Hotărîri şi Decizii 1998-VIII). 

39. În cazul în care o persoană a suferit leziuni corporale în timpul detenţiei sau sub controlul 
poliţiei, oricare vătămare corporală va duce la apariţia unei prezumţii puternice că persoana a fost 
maltratată (a se vedea Bursuc v. România, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Este sarcina 
statului să ofere o explicaţie plauzibilă cum au fost cauzate leziunile, în lipsa căreia se pune o 
problemă în sensul Articolului 3 din Convenţie (Selmouni v. Franţa, citată anterior, § 87). 

40. În aprecierea probelor, Curtea, de obicei, aplică standardul probaţiunii "dincolo de orice dubiu 
rezonabil" (a se vedea Irlanda v. Regatul Unit al Marii Britanii, 18 ianuarie 1978, § 161, Seria A, nr. 
25). Cu toate acestea, o astfel de probă derivă din coexistenţa suficient de perseverentă, clară şi 
concordantă a raţionamentelor sau din prezumţii de fapt similare care nu pot fi puse la îndoială. Cînd 
evenimentele în litigiu se află în întregime, sau în mare parte, în cunoştinţă exclusivă de cauză a 
autorităţilor, cum este şi cazul persoanelor care se află în custodie sub controlul acestor autorităţi, se 
nasc prezumţii puternice în ce priveşte leziunile apărute în timpul detenţiei. Fără îndoială, sarcina 
probării urmează să cadă pe seama autorităţilor în sensul de a oferi o explicaţie convingătoare şi 
satisfăcătoare (a se vedea Salman v. Turcia [GC], nr. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

41. Curtea constată că în prezenta cauză părţile nu sunt de acord cu privire la modul în care 
reclamantului i-au fost cauzate leziuni, în special, echimoza la ochi şi trauma capului. Spre deosebire 
de cazurile în care o persoană este vătămată în timpul aflării sale în detenţie, reclamantul a fost 
maltratat în timpul reţinerii sale şi incidentul în întregime a fost urmărit de către persoane din public (a 
se vedea Rehbock v. Slovenia, no. 29462/95, § 71, ECHR 2000-XII). Mai mulţi martori au confirmat 
faptul că reclamantul a căzut la pămînt după ce a încercat să scape de poliţie şi după ce i-a fost pusă 
piedică de către un ofiţer. Pe de altă parte, alţi martori au afirmat că reclamantul a fost lovit de către 
ofiţerii după ce a căzut la pămînt (a se vedea mai sus paragraful 20). 

42. Curtea, din punctul său de vedere şi în baza probelor de care dispune, găseşte imposibil să 
stabilească faptul dacă leziunile reclamantului au fost cauzate după cum se pretinde. Dovezile 
menţionate mai sus susţin atît poziţia reclamantului, cît şi poziţia cea a Guvernului. Cu toate acestea, în 
acelaşi timp merită să fie observat, că dificultatea de a stabili dacă există o explicaţie plauzibilă pentru 
leziunile reclamantului sau dacă există oarecare suport în alegaţiile reclamantului referioare la rele 
tratamente rezultă în omisiunea autorităţilor de a investiga în modul corespunzător plîngerilor sale (a 
se vedea Veznedaroğlu v. Turkey, no. 32357/96, § 31, 11 Aprilie 2000). Curtea va examina în 
continuare acest aspect. 

2. Investigarea pretinsului aplicări excesive a forţei  

43. Curtea reaminteşte, atunci cînd o persoană face o declaraţie credibilă precum, aflîndu-se în 
custodia poliţiei sau altor agenţi similari ai statului, a suferit un tratament cu încălcarea Articolului 3, 
norma respectivă, luată în conexiune cu obligaţia generală a statelor conform Articolului 1 din 



Convenţie de a garanta “oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite…” 
în Convenţie, implică necesitatea unei investigaţii oficiale eficiente. Cum este în cazul investigaţiei 
desfăşurate în sensul Articolului 2, o astfel de anchetă trebuie să fie capabilă să conducă la 
identificarea şi pedepsirea celor vinovaţi. În caz contrar, interdicţia legală şi principală a torturii şi 
tratamentelor sau pedepselor inumane şi degradante, necătînd la importanţa sa fundamentală, ar fi 
ineficientă în practică şi, în unele cazuri, ar exista posibilitatea pentru agenţii statului să încalce 
drepturile persoanelor aflate sub controlul lor, cu o responsabilitate potenţială (a se vedea, printre alte 
imperative, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV, and Boicenco v. Moldova, no. 
41088/05, § 120, 11 July 2006). 

44. Investigaţia alegaţilor temeinice cu privire la maltratare urmează a fi minuţioasă. Acesta 
înseamnă că autorităţile, mereu, urmează să întreprindă măsuri pentru a constata ce s-a întîmplat în 
fapt şi nu ar trebui să se bazeze pe concluzii pripite şi nefondate în adoptarea deciziilor sale în vederea 
încetării investigaţiilor (a se vedea Assenov and others, citată anterior, § 103). Autorităţile trebuie să 
efectueze toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a obţine dovezi cu privire la evenimente, 
inclusiv, inter alia, declaraţiile martorilor oculari şi constatări medico-legale (a se vedea Tanrıkulu v. 
Turcia [GC], nr. 23763/94, § 104, ECHR 1999-IV, şi Gül v. Turcia, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 
2000). Orice deficienţă a investigaţiei care subminează capacitatea de a stabili sursa leziunilor 
corporale sau identitatea persoanelor responsabile, riscă să nu corespundă acestui standard. 

45. În prezenta cauză, Curtea constată că, în urma plîngerii reclamantului, procuratura a efectuat o 
evaluare iniţială şi a decis să nu iniţieze urmărire penală (a se vedea mai sus paragraful 18). La 22 iulie 
2004, Judecătoria Cahul a anulat această decizie, constatînd că investigaţia nu a fost deplină, odată ce 
trei martori, menţionaţi de către reclamant, nu au fost identificaţi şi audiaţi. Martorul N.O. la fel nu a 
fost audiat, şi modalitatea în care au fost cauzate leziunile reclamantului nu au fost stabilite. 

46. Curtea observă, că în urma acestei hotărîri, procurorul la 29 octombrie 2004 a refuzat din nou 
să iniţieze urmărirea penală, şi nouă refuzare a fost formulată, practic, în termeni identici cu cele 
precedente. Într-adevăr, singurele informaţii noi, cuprinse în această ordonanţă, ţin de declaraţiile 
făcute de martorii care confirmă afirmaţia reclamantului potrivit căruia el a fost lovit de către poliţie în 
timp ce era la pămînt. Cu toate acestea, aceeaşi instanţă, care a anulat orodnanţa anterioară a 
procurorului din cauza lipsei unei anchete minuţioase, a acceptat ordonanţa din 29 octombrie 2004. 

47. Curtea consideră că a fost dificil, dacă în general posibil, pentru procuror de a constatata, în 
absenţa unei examinări mediacale minuţioase, modul în care reclamantului i-au fost cauzate leziunile. 
Curea notează totuşi că din orodnanţa procurorului reiese că nu a fost ordonată nicio expertiză 
medicală suplimentară şi nici nu a fost efectuată vreo altă măsură pentru a afla modul în care au fost 
provocate leziunile, în ciuda unei indicaţii exprese în conţinutul hotărîrii instanţei de judecată naţionale 
din 22 iulie 2004. 

Mai mult decît atît, cealaltă indicaţie a instanţei privind identificarea celor doi martori menţionaţi 
de către reclamant nu a fost la fel reflectată în ordonanţa procurorului, precum şi nu s-a făcut nici o 
menţiune în privinţa audierii lui N.O. Deoarece doar aceste trei elemente au fost specificate de instanţă 
în hotărîrea sa din 22 iulie 2004 şi careu au condus la concluzia despre lipsa unei investigaţii 
minuţioase, nu este clar cum aceeaşi instanţă ar putea ajunge la o altă concluzie cîteva luni mai tîrziu, 
în lipsa oricărei clarificări a acelor trei aspecte. În plus, noile dovezi menţionat de procuror au venit în 
sprijinul versiunii prezentate de reclamant cu privire la desfăşurarea evenimentelor. În observaţiile 
prezentate Curţii, Guvernul a insistat că în lipsa unei examinări amănunţite efectuate de către medicul 
legist nu se poate face o concluzie definitivă în ceea ce priveşte vinovăţia colaboratorilor de poliţie. Cu 
toate acestea, după hotărîrea judecăţii din 22 iulie 2004 era evident necesară o examinare medicală 
aprofundată şi aceasta constituia unul dintre elementele esenţiale pentru investigarea minuţioasă a 
cazului. Examinarea însă nu a fost efectuată, la fel cum şi nici o altă încercare reală de a verifica 
limitele în care o persoană cu vîrsta de patruzeci şi opt de ani, cu invaliditate de gradul III, ar fi putut 
opune o rezistenţă serioasă celor doi ofiţeri mai tineri, instruiţi special pentru a face faţă oricărei 
rezistenţe. 

48. În afară de aceasta, remarcabil este faptul că atunci cînd reclamantul a fost adus la secţia de 
poliţie Cahul, dînsul nu a fost supus unei examinări medicale, în ciuda faptului că ofiţerii de poliţie 
care l-au reţinut au recunoascut că el a căzut şi s-a lovit cu faţa de pămînt. Această examinare nu 
numai că ar fi înlăturat orice îndoială referitor la natura şi gravitatea leziunilor provocate reclamantului 



în timpul reţinerii sale, dar ar fi clarificat necesitatea acordării asistenţei medicală în timpul detenţiei (a 
se vedea Abdülsamet Yaman v. Turkey, no. 32446/96, § 45, 2 Noiembrie 2004), indiferent că leziunile 
au fost cauzate urmare a acţiunilor proprii ale reclamantului (a se vedea Ribitsch v. Austria, 4 
Decembrie 1995, § 38, Series A no. 336). Acest lucru a fost cu atît mai important cu cît reclamntul a 
informat poliţia, în timpul reţinerii sale, despre faptul că este invalid.  

49. Referitor la argumentele Guvernului potrivit cărora reclamantul nu s-a plîns iniţial despre 
pretinsele tratamente degradante asupra sa şi s-a adresat medicului legist doar şase zile mai tîrziu, 
Curtea constată că reclamantul a fost examinat de un medic nu mai tîrziu de 10 mai 2004 – ziua în care 
a fost eliberat – şi a fost iniţial diagnosticat cu traumă craniană, un diagnostic confirmat ulterior de 
către acelaşi medic (a se vedea mai sus paragraful 14). Medicul legist s-a referit, în parte, la această 
examinare iniţială (a se vedea mai sus paragraful 15). În plus, ofiţerii de poliţie, instanţele de judecată 
şi Guvernul în observaţiile sale, nu au negat faptul că a fost utilizată forţa asupra reclamantului. 

50. Avînd în vedere deficienţele menţionate mai sus, Curtea consideră că autorităţile naţionale nu 
au făcut o încercare serioasă de a investiga plîngerile reclamantului privind utilizarea excesivă a forţei. 
Respectiv, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenţie, în acest sens. 

… 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul 
60. Reclamantul a pretins 9.000 EUR în vederea compensării prejudiciului moral rezultat din 

încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţie. El a susţinut că în oraşul Cahul este o persoană 
notorie şi reţinerea şi sancţiunea aplicată lui a prejudiciat grav reputaţia sa, precum şi naşterea unor 
sentimente de frustrare. 

61. Guvernul a considerat că nu se cuvin despăgubiri în absenţa vreunei încălcări a drepturilor 
reclamantului, prevăzute de Convenţie, şi oricum suma solicitată este excesivă. 

62. Curtea consideră că reclamantului urma să-i fi fost cauzat un anumit volum de stres şi frustrare 
în urma omisiunii din partea autorităţilor de a investiga în modul corespunzător alegaţiile cu privire la 
forţă utilizată excesiv împotriva lui şi prin faptul că nu i s-a acordat timp şi facilităţi pentru a-şi pregăti 
apărarea. Cu toate acestea, suma solicitată este excesivă. Bazîndu-se pe principii echitabile, Curtea 
acordă reclamantului 2.500 EUR, în vederea compensării prejudiciului moral. 

B. Costuri si cheltuieli 
63. Reclamantul a pretins, de asemenea, suma de 2.500 EUR în vederea compensării costurilor şi 

cheltuielilor suportate în faţa Curţii. Avocatul a lucrat douăzeci şi cinci de ore asupra cazului. 
64. Guvernul a considerat pretenţiile reclamantului drept exagerate şi nefondate. 
65. Curtea acordă 1.000 EUR pentru costuri şi cheltuieli. 
… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Declară admisibile plîngerile în temeiul Articolului 3 din Convenţie (cu excepţia celor cu 

privire la condiţiile de detenţie) şi Articolului 6 § 1 în conexitate cu Articolul 6 § 3 litera (c) şi (d) din 
Convenţie, iar restul cererii inadmisibilă; 

2. Hotărăşte că a avut loc încălcarea Articolului 3 din Convenţie; 
… 
4. Hotărăşte: 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă, potrivit Articolului 44 § 2 din Convenţie, 2.500 EUR (două mii cinci 
sute euro) cu titlu de prejudiciu moral şi 1.000 EUR (una mie euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, 
sume care urmează să fie convertite în valuta naţională a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă 
la data executării, plus orice taxă care poate fi încasată; 



Popovici v. Moldova 
Cererile nr. 289/04 şi 41194/04, 27 Noiembrie 2007 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află două cereri (nr. 289/04 şi 41194/04) introduse împotriva Republicii 

Moldova la Curte potrivit articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale (“Convenţia”), de Petru Popovici (“reclamantul”), la 28 noiembrie 2003 şi 
12 octombrie 2004.  

… 
3. În particular, reclamantul a pretins că a avut loc încălcarea articolului 3 din Convenţie pe 

motivul condiţiilor inumane şi degradante de detenţie; încălcarea articolului 5 pe motivul arestării 
preventive nemotivate; încălcarea articolului 13 pe motivul lipsei unor căi de recurs efective în 
legătură cu condiţiile inumane şi degradante de detenţie; încălcarea articolului 6 pe motivul proceselor 
penale neechitabile; şi încălcarea prezumţiei de nevinovăţie.  

… 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
5. Reclamantul, dl Petru Popovici, cunoscut drept Micu (“reclamantul”), este cetăţean al Republicii 

Moldova care s-a născut în 1962. În prezent, el ispăşeşte o pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă în 
închisoarea din Rezina.  

1. Istoricul cauzei  

6. În 2000 şi 2001, reclamantul şi un grup din alte zece persoane au fost învinuiţi de faptul că erau 
membri ai unei organizaţii criminale şi că au comis mai multe infracţiuni, inclusiv zece omoruri şi 
treisprezece tentative de omor. Reclamantul a fost reţinut şi plasat în detenţie la 12 noiembrie 2001.  

7. La 22 octombrie 2002 şapte membri ai organizaţiei au fost condamnaţi definitiv de către Curtea 
Supremă de Justiţie la pedepse cu închisoarea variind între zece ani şi detenţiune pe viaţă. Reclamantul 
şi alţi trei coacuzaţi (R., S. şi G.D.) au fost judecaţi separat.  

8. Reclamantul a fost învinuit de înfiinţarea şi conducerea unei organizaţii criminale. În calitatea sa 
de organizator şi conducător al unei organizaţii criminale a fost acuzat de tentativă de omor a cinci 
persoane; uciderea a trei persoane; lipsirea de libertate în mod ilegal a trei persoane şi deţinerea 
armelor de foc. De asemenea, el a fost acuzat personal de utilizarea documentelor false, deţinerea şi 
utilizarea armelor de foc; şantaj; furt şi deţinerea de droguri.  

9. Pe durata proceselor în faţa instanţei de fond, procuratura a renunţat la acuzaţiile referitoare la 
cele două tentative de omor.  

… 

4. Reţinerea administrativă şi detenţia reclamantului    

13. La aceeaşi dată, 7 octombrie 2003 reclamantul a fost reţinut la uşa instanţei de judecată de către 
poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate a Ministerului Afacerilor 
Interne (“DGCCO”) şi plasat în detenţie.  

… 

5. Arestarea preventivă continuă a reclamantului  

17. La 6 noiembrie 2003, după expirarea duratei arestului administrativ de treizeci de zile, 
reclamantul nu a fost eliberat, ci reţinut din nou în temeiul unei noi acuzaţii de şantaj.  

18. La 9 noiembrie 2003, judecătoria Buiucani a eliberat un mandat de arest în privinţa 
reclamantului pe un termen de zece zile.  

… 



II. MATERIALE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  
… 

B. Materiale ale CPT 

36. Constatările pertinente ale CPT (traducere neoficială) sunt următoarele: 
Vizita în Moldova din 20-30 septembrie 2004  
“ 
4. Condiţiile de detenţie. 
a. Instituţiile Ministerului Afacerilor Interne 
41. Din 1998, cînd a vizitat prima dată Moldova, CPT a avut îngrijorări serioase referitoare la condiţiile de 

detenţie existente în instituţiile Ministerului Afacerilor Interne.  
CPT notează că în 32 din 39 IDP-uri au fost efectuate reparaţii “cosmetice” şi că în 30 au fost create locuri 

pentru plimbări zilnice. Totuşi, vizita din 2004 nu a permis înlăturarea îngrijorărilor Comitetului. De fapt, cele 
mai multe recomandări făcute nu au fost implementate.  

42. În timp ce unele se referă la secţiile de poliţie sau IDP-urile vizitate, condiţiile de detenţie sunt supuse 
aceloraşi critici ca şi în trecut. Celulele de detenţie nu au acces la lumina zilei sau au un acces foarte limitat; 
lumina artificială – cu puţine excepţii – era mediocră. Persoanele obligate să petreacă noaptea în detenţie nu 
primesc saltele şi pături, chiar şi cei deţinuţi perioade mai lungi. Cei care au avut asemenea bunuri ar fi putut să 
le obţină doar de la rudele lor... 

45. Referitor la mîncare ... în IDP-uri aranjamentele făcute erau aceleaşi ca şi cele criticate în 2001 (a se 
vedea paragraful 57 din raportul acelei vizite): în general, trei ditribuţii modeste de mîncare pe zi, inclusiv ceai şi 
o bucată de pîine dimineaţa, un bol de cereale la amiază şi ceai sau apă caldă seara. Cîteodată era doar o masă 
pe zi. Din fericire, normele cu privire la primirea coletelor cu mîncare au fost îmbunătăţite, ceea ce permitea 
rudelor deţinuţilor să îmbunătăţească considerabil aceste porţii zilnice mici de mîncare.  

... 
47. În concluzie, condiţiile de detenţie rămîn problematice în secţiile de poliţie; ele sunt dezastruoase în IDP-

uri, continuînd la mai multe aspecte să constituie pentru deţinuţi un tratament inuman şi degradant..” 
Vizita în Moldova din 10-22 iunie 2001: 
“B. Instituţiile vizitate  
... - IDP al Comisariatului de Poliţie Chişinău21 
... b. Centrele de detenţie (IDP-uri)  
53. În raportul său referitor la vizita din 1998 (paragraful 56), CPT a concluzionat că condiţiile materiale de 

detenţie în instituţiile de detenţie provizorie (IDP vizitate), se asemănau sub mai multe aspecte cu un tratament 
inuman şi degradant şi, în plus, mai conţineau un risc sanitar pentru persoanele deţinute. Recunoscînd, ca nu era 
posibil de transformat imediat situaţia în aceste instituţii, CPT a recomandat de a lua fără întîrziere un anumit 
număr de măsuri provizorii menite să garanteze condiţii elementare de detenţie, respectînd exigenţele 
fundamentale a existenţei şi a demnităţii umane.  

54. Cu părere de rău, în timpul vizitei din 2001, delegaţia n-a găsit nici o urmă de astfel de măsuri provizorii, 
constatînd însă contrariul. Astfel, renovarea şi reconstrucţia celulelor IDP din Departamentul de combatere a 
crimei organizate şi a corupţiei din Chişinău, (redeschis în 2000) considerate îmbunătăţite urmare a 
recomandărilor făcute în 1998 de către CPT, s-au dovedit a fi opuse. S-au repetat aproape identic toate 
neajunsurile de concepţie şi de organizare care cîndva au fost scoase în evidenţă de către CPT: celulele nu 
dispuneau de nici un acces la lumina naturală, iluminarea artificială era de intensitate slabă şi aprinsă în 
permanenţă, aerisirea insuficientă şi echipamentul celulelor se conţinea în exclusivitate din platforme fără saltea 
(unii deţinuţi dispuneau totuşi de cuverturile proprii). Constatări similare pot fi făcute în ceea ce priveşte noua 
secţie rezervată deţinuţilor sancţionaţi administrativ la IDP din Bălţi.  

55. Cu regret, în cadrul eforturilor consimţite de către autorităţile moldave pentru renovarea acestor locuri – 
eforturi demne de laudă avînd în vedere actuala conjunctură economică - nici o atenţie n-a fost acordată 
recomandărilor CPT. În realitate, această stare de lucruri sugerează că, în afara consideraţiunilor economice, 
problema amenajării condiţiilor materiale în instituţiile de poliţie sunt încă datorate unei concepţii depăşite a 
privării de libertate. 

56. În ceea ce priveşte alte IDP vizitate din toată Moldova, delegaţia a făcut, cu puţine divergenţe, aproape 
peste tot aceleaşi constatări referitor la condiţiile materiale dezastruoase şi insalubre. Se poate de făcut economie 
de o descriere detaliată, totul fiind deja scos în evidenţă în paragrafele 53-55 al raportului despre vizita din 1998. 

 La IDP-ul din Chişinău, aceste condiţii erau dificile prin suprapopularea gravă care domnea acolo. În timpul 
vizitei erau 248 de deţinuţi pentru 80 de locuri, fiind constrînşi ca 9 persoane să se înghesuie într-o celulă de 7 m2 
şi între 11 şi 14 persoane în celule de la 10 la 15 m2.  

57. În IDP vizitate, delegaţia a adunat numeroase plîngeri referitor la cantitatea de hrană.  
Aceasta se compunea, în general, dimineaţa din ceai fără zahăr şi o felie de pîine, la amiază dintr-o fiertură de 

cereale, iar seara din apă caldă. În unele locuri, distribuirea hrănii era făcută numai o dată în zi şi se limita la o 
bucată de pîine şi la o supă. ... 

                                                 
21  Urmăreşte vizita. 



... Cu referinţă la accesul la toaletă la momentul dorit, CPT subliniază că practica care constă în satisfacerea 
necesităţilor fiziologice utilizînd vase în prezenţa altor persoane, în spaţii alăturate aşa ca celulele IDP servind în 
acelaşi timp ca loc pentru viaţă, este ea singură degradantă, nu numai pentru persoana constrînsă să utilizeze 
vasul, dar de asemenea şi pentru spectatorii forţaţi. În consecinţă, CPT recomandă să fie date instrucţiuni clare 
personalului de supraveghere pentru ca deţinuţii plasaţi în celulele, care nu dispun de toaletă, să fie scoşi fără 
întîrziere din celulă, la cererea lor, pentru a se duce la toaletă.  

59. CPT recomandă:  
- de a reduce în timpul cel mai apropiat suprapopularea în IDP din Chişinău şi de 
a respecta nivelul de ocupare fixat; 
- de a veghea ca persoanele deţinute în toate IDP să dispună de saltele şi de 
cuverturi curate ; 
- de a autoriza in toate IDP, ca persoanele deţinute să primească colete de la 
începutul detenţiei lor şi să dispună de lectură. 

 
În lumina anumitor constatări făcute, şi anume în IDP al Comisariatului de poliţie din Chişinău, CPT reia, 

încă o dată, recomandarea de a veghea, în orice circumstanţe, respectul strict al regulii de separare a adulţilor şi 
minorilor.” 

C. Materiale ale instanţelor judecătoreşti germane  
37. Unul dintre coacuzaţi, G.D., care de asemenea a fost condamnat la detenţiune pe viaţă, a fugit 

din Moldova şi în prezent domiciliază în Germania. La o dată nespecificată autorităţile moldoveneşti 
au solicitat autorităţilor germane să-l extrădeze pentru a-şi ispăşi pedeapsa. Cererea de  extrădare a fost 
examinată de instanţele germane, iar decizia definitivă a fost adoptată de Curtea Supremă a landului 
Thuringia printr-o hotărîre din 25 ianuarie 2007. 

Instanţa a decis să respingă cererea de extrădare pe motive de serioasă suspiciune că procesele care 
au condus la condamnarea lui G.D. nu au fost conforme cu normele fundamentale ale echităţii. În 
particular, instanţa a constatat că reclamantul şi un alt coacuzat au fost supuşi torturii şi presiunilor 
pentru a-i determina să-şi recunoască faptele incriminate, sau să incrimineze un alt coacuzat. 
Constatînd cele de mai sus, instanţa s-a bazat pe declaraţiile martorilor precum că G.D. avea urme de 
violenţă pe corpul său pe durata şedinţelor judecătoreşti. Alegaţiile de rele tratamente erau 
corespunzătoare rapoartelor organismelor internaţionale şi germane specializate în protecţia drepturilor 
omului. Instanţa s-a bazat, inter alia, pe un raport al Guvernului Germaniei cu privire la Republica 
Moldova, în care se menţiona că sistemul judiciar din Moldova nu era independent şi că tortura şi 
relele tratamente aplicate de către poliţie era o practică răspîndită în Moldova. De asemenea, instanţa 
s-a bazat pe alte cîteva rapoarte ale Amnesty International, agenţiilor Naţiunilor Unite şi instituţiilor 
Uniunii Europene specializate în prevenirea torturii în cazurile unor alegaţii similare privind Moldova. 
De asemenea, instanţa a notat că judecătorul Curţii de Apel care l-a achitat pe G.D. (a se vedea 
paragraful 10 supra) a fost în consecinţă eliberat din funcţie.  

De asemenea, instanţa şi-a exprimat îngrijorarea referitor la condamnarea lui G.D. de Curtea 
Supremă din Moldova în absenţa acestuia şi doar pe baza materialelor dosarului, şi, a exprimat punctul 
de vedere potrivit căruia, în cazul în care G.D. ar fi extrădat în Moldova ar putea fi supus unui 
tratament inuman şi degradant.   

ÎN DREPT  
38. Reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenţie despre faptul că ar fi fost deţinut în 

condiţii inumane şi degradante de detenţie între 7 octombrie 2003 şi 1 martie 2004. Articolul 3 din 
Convenţie prevede următoarele:  

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.”  
… 

43. În final, reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 13 din Convenţie precum că nu a dispus de 
un recurs intern efectiv în legătură cu pretinsele încălcări ale articolului 3 din Convenţie. Articolul 13 
prevede următoarele:  

“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane 
care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 



I. ADMISIBILITATEA PLÎNGERILOR  
… 

E. Restul plîngerilor  
52. Curtea consideră că restul plîngerilor reclamantului ridică probleme de fapt şi de drept suficient 

de serioase încît aprecierea lor trebuie să depindă de examinarea fondului, iar alte temeiuri pentru a le 
declara inadmisibile nu au fost stabilite. Prin urmare, Curtea declară aceste plîngeri admisibile. Potrivit 
deciziei sale de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea paragraful 4 supra), Curtea va 
examina imediat fondul acestor plîngeri.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE  
53. Reclamantul a susţinut că condiţiile de detenţie, atît în perioada arestului administrativ în 

izolatorul de detenţie provizorie a Ministerului Afacerilor Interne cît şi dîn perioada detenţiei în 
izolatorul de detenţie provizorie a DGCCO au fost inumane şi degradante. Potrivit acestuia, în celule 
era întuneric, deoarece ferestrele erau acoperite cu plăci din metal, iar lumina electrică era tot timpul 
stinsă. Celulele nu aveau sistem de ventilare. Nu existau saltele, perne, pături sau paturi. Deţinuţilor li 
se refuza oportunitatea unei plimbări zilnice. Nu existau mijloace de menţinere a igienei în celulă. Nu 
exista duş şi deţinuţii nu primeau mîncare suficientă. Din cauza imposibilităţii statului de a oferi 
mîncare corespunzătoare, deţinuţilor li se permitea în mod excepţional de a primi mîncare de la 
familiile lor. Totuşi, în cauza reclamantului, dispoziţiile legale erau aplicate foarte strict şi nu i se 
permitea să primească colete de la familia sa. Mai mult decît atît, celula din izolatorul de detenţie 
provizorie a Ministerului Afacerilor Interne era foarte aglomerată.  

În sprijinul susţinerilor sale, reclamantul s-a bazat pe hotărîrea Curţii în cauza Becciev c. Moldovei 
(nr. 9190/03, 4 octombrie 2005), în care a fost constatată o încălcare a articolului 3 în partea ce ţine de 
condiţiile de detenţie din izolatorul de detenţie provizorie a Ministerului Afacerilor Interne. În partea 
ce ţine de condiţiile de detenţie din izolatorul de detenţie provizorie a DGCCO, el s-a bazat pe 
constatările CPT şi pe scrisoarea adjunctului Procurorului General adresată Preşedintelui Republicii 
Moldova (a se vedea paragraful 34 supra). 

54. Guvernul a contestat toate alegaţiile privind condiţiile rele de detenţie din ambele izolatoare de 
detenţie provizorie şi a susţinut că condiţiile de detenţie nu constituiau un tratament inuman şi 
degradant.  

55. Curtea reiterează că principiile generale referitoare la condiţiile de detenţie au fost stabilite în 
cauza Ostrovar c. Moldovei (nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 septembrie 2005).  

56. Ea notează că pe durata arestului administrativ, reclamantul a fost într-adevăr deţinut în acelaşi 
izolator ca şi reclamantul Becciev. Se pare că dl Becciev a fost deţinut acolo în perioada februarie şi 
aprilie 2003, în timp ce reclamantul din prezenta cauză a fost deţinut acolo în perioada octombrie şi 
noiembrie 2003. Din moment ce Curţii nu i-a fost prezentată nici o informaţie de către Guvern în 
privinţa anumitor îmbunătăţiri a condiţiilor de detenţie în perioada aprilie şi octombrie 2003, Curtea va 
considera că condiţiile de detenţie au rămas neschimbate. În continuare, Curtea reiterează că în cauza 
Becciev ea a constatat că condiţiile de detenţie au atins pragul minim de severitate contrar articolului 3 
din Convenţie (a se vedea Becciev, citat supra, § 47). În prezenta cauză, Curtea nu constată nici un 
motiv de a se îndepărta de acea constatare şi, prin urmare, conchide că condiţiile de detenţie pe durata 
arestului administrativ al reclamantului au constituit un tratament inuman şi degradant şi că a existat o 
încălcare a articolului 3 din Convenţie.  

57. În partea ce ţine de condiţiile de detenţie din izolatorul de detenţie provizorie a DGCCO, 
Curtea notează că descrierea acestora de către reclamant corespunde într-o mare măsură cu cea a CPT 
(a se vedea paragraful 35 supra). Mai mult decît atît, ea notează că insuficienţa mîncării din închisorile 
din Moldova a fost confirmată de adjunctul Procurorului General (a se vedea paragraful 35 supra). În 
asemenea circumstanţe şi avînd în vedere faptul că reclamantul a fost deţinut în izolatorul de detenţie 
provizorie a DGCCO timp de aproximativ patru luni, Curtea consideră că condiţiile de detenţie au 
constituit o încălcare a articolului 3 din Convenţie.  

… 



IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE COMBINAT 
CU ARTICOLUL 3 

80. Reclamantul a susţinut că potrivit dreptului intern nu exista un recurs în temeiul căruia ar fi 
putut solicita o încetare imediată a încălcării articolului 3 pe motivul unor condiţii inadecvate de 
detenţie. El a susţinut că, condiţiile rele de detenţie se datorau finanţării insuficiente a sistemului 
penitenciar de către stat şi că nici o instanţă sau procuror nu putea dispune Parlamentului să majoreze 
bugetul.  

81. Guvernul a susţinut că reclamantul putea să depună o plîngere la procuror sau să iniţieze 
procese în instanţă invocînd direct prevederile Convenţiei.  

82. Curtea reiterează că în cauza Ostrovar c. Moldovei (nr. 35207/03, § 112, 13 septembrie 2005), 
ea a constatat o încălcare a articolului 13 pe motiv că nu existau recursuri efective în privinţa 
condiţiilor inumane şi degradante de detenţie din Moldova. Ea notează că perioada detenţiei dlui 
Ostrovar a coincis parţial cu cea a reclamantului din prezenta cauză şi că Guvernul s-a bazat pe 
aceleaşi argumente ca şi-n cauza Ostrovar. În asemenea circumstanţe, Curtea nu consideră posibil de a 
se îndepărta de constatările sale din cauza Ostrovar. În consecinţă, a existat o încălcare a articolului 13 
din Convenţie combinat cu articolul 3 din Convenţie.  

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  
… 

A. Prejudiciul 

84. Reclamantul a pretins 150000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral suferit drept urmare a 
încălcării drepturilor sale garantate de Convenţie. El a susţinut că a suportat anumite suferinţe psihice 
şi fizice, angoasă şi stres. De asemenea, el a solicitat Curţii să ceară Guvernului printr-o măsură 
provizorie eliberarea sa imediată din detenţie.  

85. Guvernul a contestat suma pretinsă de reclamant şi a susţinut că nu existau dovezi precum că el 
a suferit vreun prejudiciu. Guvernul a solicitat Curţii să respingă pretenţia reclamantului.  

86. Ţinînd cont de încălcările constatate supra şi de gravitatea lor, Curtea consideră că acordarea 
unei sume pentru prejudiciul moral în această cauză este justificată. Statuînd pe baze echitabile, Curtea 
acordă reclamantului suma de 8000 euro (EUR).  

87. Referitor la cererea privind eliberarea sa, Curtea consideră că în cazul în care, după cum este şi 
în prezenta cauză, o persoană a fost condamnată urmare a unor proceduri care au antrenat încălcări ale 
exigenţelor articolului 6 din Convenţie, o rejudecare sau redeschidere a cauzei, dacă este cerută, 
reprezintă în principiu o modalitate potrivită de redresare a încălcării (a se vedea Öcalan c. Turciei 
[MC], nr. 46221/99, § 210, CEDO 2005-IV).  

B. Costuri şi cheltuieli  
88. De asemenea, reclamantul a solicitat suma de 10845 euro (EUR) pentru costurile şi cheltuielile 

asumate în faţa Curţii. El a prezentat o descifrare a timpului utilizat de avocatul său asupra cauzei şi o 
listă descifrată cu alte cheltuieli legate de examinarea cauzei. De asemenea, el a prezentat o copie a 
contractului dintre el şi avocatul său şi o chitanţă ce demonstra plata de către reclamant avocatului a 
întregii sume pretinse.  

89. Guvernul nu a fost deacord cu suma pretinsă pentru reprezentare şi a contestat, inter alia, 
numărul de ore petrecut de avocatul reclamantului asupra cauzei şi tariful pe oră solicitat de acesta. De 
asemenea, Guvernul a susţinut că, în lumina situaţiei economice din Moldova, pretenţiile erau 
excesive.  

90. Potrivit jurisprudenţei Curţii, un reclamant este îndreptăţit la rambursarea costurilor şi 
cheltuielilor doar dacă s-a demonstrat că ele au fost în realitate necesare şi realmente asumate, şi că au 
fost rezonabile ca şi cuantum. În prezenta cauză, ţinînd cont de informaţia de care dispune, criteriile de 
mai sus şi de complexitatea cauzei, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantului suma de 7500 
euro (EUR) pentru costuri şi cheltuieli.  

… 



DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
… 
3. Declară restul cererii admisibilă;  
4. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie în partea referitoare la condiţiile 

de detenţie ale reclamantului;  
… 
9. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 13 din Convenţie combinat cu articolul 3 din 

Convenţie;  
10. Hotărăşte 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă potrivit articolului 44 § 2 din Convenţie, suma de 8 000 EUR (opt mii 
euro) cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral şi suma de 7 500 EUR (şapte mii cinci sute euro) 
cu titlu de costuri şi cheltuieli, sume care urmează a fi convertite în valuta naţională a statului reclamat 
la rata aplicabilă la data achitării sumelor respective, plus orice taxă necesară; 



Pruneanu v. Moldova,  
Cererea nr. 6888/03, 16 Ianuarie 2007 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 6888/03) introdusă contra Republicii Moldova la Curte, 

potrivit articolului 34 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale (“Convenţia”), de Ion Pruneanu (“reclamant”), la 24 decembrie 2002. 

… 
3. Reclamantul a susţinut că a fost subiect al relelor tratamente aplicate de poliţie şi că autorităţile 

naţionale au omis să întreprindă careva investigaţii adecvate în acest caz, conform articolului 3 din 
Convenţie. Acesta de asemenea susţine încălcarea articolului 13 din Convenţie.  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
6. Reclamantul s-a născut în 1972 şi locuieşte în satul Şipoteni. Potrivit susţinerilor acestuia, el a 

fost maltratat de poliţie cu două ocazii, în mai 2001 şi în iulie 2002.  

1. Faptele referitoare la primul incident privind pretinsele rele tratamente. 

7. Reclamantul a fost suspectat de furt de animale de la o fermă din satul său. La 10 mai 2001, 
acesta a fost arestat de 6 colaboratori de poliţie (G.A., C.I., C.V.,G.,O., A.U. şi de V. B.) în propria 
casă. Din argumentele prezentate de părţi, nu rezultă faptul că reclamantul a suferit careva leziuni 
corporale înainte de reţinere sau că acesta a fost traumat într-o careva formă pe durata reţinerii sale. 

8. Potrivit reclamantului, acesta a fost dus la postul de poliţie din localitate, în clădirea Consiliului 
Local Şipoteni, unde a fost crunt maltratat de colaboratorii de poliţie A.U. şi V.B. El a fost lovit cu 
pumnii, picioarele şi cu un baston greoi peste corp şi peste cap pînă nu a pierdut conştiinţa. Mai tîrziu, 
acesta a fost dus cu un automobil la secţia de poliţie Călăraşi, unde a fost încătuşat de un radiator. 
După ce reclamantul şi-a recăpătat conştiinţa, el a reuşit să deschidă cătuşele şi să evadeze.  

9. Guvernul a contestat relatarea reclamantului asupra faptelor, susţinînd că după arestul lui, acesta 
a fost dus cu un automobil la secţia de poliţie din Călăraşi. Pe parcursul deplasării, el a sărit din mers 
din automobil, primind astfel traume de la impactul cu suprafaţa şoselei. Ulterior acesta a evadat din 
secţia de poliţie Călăraşi. 

10. Cîteva zile mai tîrziu reclamantul a mers la spital unde a fost internat pentru tratament. 
Raportul medical din 14 mai 2002 a stabilit inter alia că: 

“[Reclamantul] avea o echimoză îngălbenită de 6x5 cm în jurul ochiului stîng; o umflătură a bazei nasului; o 
escoreaţie de 2x1 cm pe partea stîngă a nasului; o escoricţie de 3x5 cm pe obrazul stîng; o rană de 3x0.4 cm pe 
cutia craniană; o echimoză de 20x13 cm pe spate; dureri în piept şi coaste; o escoreaţie de 4x3 cm pe umăr; 
paralizarea părţii stîngi a feţei; traumă la cap şi contuzie la cap; perforarea membranei stîngi a timpanului ca 
rezultat al barotraumei [traumele au fost cauzate în rezultatul schimbărilor rapide de presiune]. Vătămările au 
fost cauzate prin lovituri cu obiecte contondente, probabil la 10 mai 2001. Ele corespund vătămărilor corporale 
uşoare şi a fost recomandată spitalizarea.” 

11. Reclamantul s-a ascuns de poliţie pînă la data de 10 iulie 2002, cînd acesta a fost arestat (a se 
vedea paragraful 23 infra). 

12. La 30 septembrie 2002 reclamantul s-a plîns Avocatului Parlamentar despre relele tratamente şi 
a anexat întru susţinerea alegaţiilor sale o copie a certificatului medical din 14 mai 2001. Plîngerea sa a 
fost expediată către Procuratura Judeţului Ungheni.  

13. La 6 noiembrie 2002 Procuratura Judeţului Ungheni a respins plîngerile fără a efectua careva 
investigaţii. Reclamantul a contestat respingerea plîngerii la Procuratura Generală.  

14. La 22 noiembrie 2002, Procuratura Generală a ordonat reexaminarea plîngerilor reclamantului.  
15. La 28 noiembrie 2002 Procuratura Judeţului Ungheni a interogat colaboratorii de poliţie V.B. şi 

C.I., care au fost implicaţi în arestul reclamantului la 10 mai 2001. 



16. După V.B., care a fost unul din colaboratorii care a fost acuzat de reclamant că l-a maltratat, 
reclamantul s-a împotrivit arestului şi a sărit din automobil în drum spre secţia de poliţie Călăraşi. Între 
timp, nimeni nu l-a lovit pe el, leziunile sale au fost cauzate în timpul arestării lui sau în timp ce acesta 
a sărit din automobil. 

17. După C.I., reclamantul s-a împotrivit arestului după care mai tîrziu a fugit din secţia de poliţie 
Călăraşi. Acesta nu a văzut ca cineva să-l maltrateze pe reclamant. 

18. La 8 decembrie 2002 Procuratura Judeţului Ungheni a respins pretenţiile reclamantului 
referitoare la relele tratamente, constatînd că acesta s-a împotrivit arestului şi a încercat să fugă, sărind 
din automobil. Nimeni nu l-a supus la rele tratamente şi nici o probă nu poate demonstra contrariul. 
Reclamantul a contestat această decizie în faţa Procuraturii Generale. 

19. La 24 ianuarie 2003 Procuratura Generală a anulat decizia din 8 decembrie 2002, pe motiv că 
este neîntemeiată şi că ancheta efectuată a fost superficială şi incompletă. Aceasta a ordonat ca în 
cadrul celei de-a doua anchete să participe toţi colaboratorii de poliţiei care au participat la arestarea 
reclamantului, pentru a fi audiaţi. Reprezentantul reclamantului, rudele acestuia, precum şi alţi co-
deţinuţi trebuiau de asemenea să fie audiaţi în legătură cu plîngerile referitoare la relele tratamente şi 
de asemenea, dacă este necesar şi reclamantul. 

20. În perioada de timp între 11 şi 24 februarie 2003 procurorul a audiat inter alia cinci 
colaboratori de poliţie care au participat la arestarea reclamantului la 10 mai 2001, precum şi pe soţia 
acestuia. Al şaselea colaborator de poliţie G.O., precum şi reclamantul nu au fost audiaţi. 

21. Colaboratorii de poliţie au relatat că după arestare, reclamantul a fost dus primul către secţia 
locală de poliţie, în clădirea Consiliului Local Şipoteni. Toţi colaboratorii au declarat că acesta nu a 
fost subiectul vreunei forme de violenţă, exceptînd doar perioada din timpul arestării, cînd mîinile 
acestuia au fost imobilizate după spate, deoarece, după spusele lui, reclamantul ar fi opus rezistenţă. 
Colaboratorul de poliţie C.I. a relatat că pe durata detenţiei acestuia în clădirea Consiliului Local, 
reclamantul a recunoscut că a comis un furt. 

Între timp în clădirea Consiliului Local, colaboratorii de poliţie au telefonat la secţia de poliţie 
Călăraşi şi au solicitat un automobil de poliţie pentru a-l transporta pe reclamant acolo; după care, dat 
fiind că nici un automobil nu a fost disponibil ei au folosit unul din automobilele lor personale. 

Colaboratorii de poliţie G.A., A.U. şi V.B. au relatat, că reclamantul în automobil a fost însoţit de 
trei colaboratori de poliţie: A.U., V.B. şi G.O., care conducea automobilul. V.B. a fost pe scaunul din 
faţă, reclamantul şi A.U. erau în spate. 

Colaboratorul de poliţie C.V., totuşi, a relatat că reclamantul în automobil a fost însoţit de patru 
colaboratori de poliţie, menţionîndu-i pe G.O., C.I., A.U. şi V.B. 

Unul din cei cinci colaboratori de poliţie care a fost audiat, C.I., a declarat că el nu cunoaşte nimic 
despre transportarea reclamantului către secţia de poliţie din Călăraşi. Ceilalţi patru colaboratori de 
poliţie au relatat că reclamantul a încercat să sară din automobil. Doi din aceştia, G.A. şi C.V., au fost 
informaţi despre acest fapt de colegii lor. 

Colaboratorii de poliţie care au fost acuzaţi de aplicarea relelor tratamente reclamantului, A.U. şi 
V.B., au făcut aproape aceleaşi declaraţii, conform cărora reclamantul a fost plasat pe scaunul din 
spate al automobilului cu A.U. Într-un moment, acesta a izbutit să dezlege mîinile, care au fost 
imobilizate cu centura lui V.B., şi a sărit afară din automobil care se deplasa cu o viteză de 
aproximativ de 70-80 km/oră. Colaboratorii de poliţie au oprit automobilul şi, în timp ce îl imobilizau 
pe reclamant, au constatat că el sîngera în regiunea capului. Ei l-au dus la secţia de poliţie din Călăraşi 
unde a şi fost lăsat. 

Soţia reclamantului a declarat că nimeni nu l-a bătut pe soţul ei în timpul arestării acestuia la ei 
acasă. Ea a contestat metoda prin care colaboratorii de poliţie au intrat în casa lor şi V.B. a lovit-o cu 
pumnul şi cu picioarele, în pofida faptului că aceasta la moment era însărcinată. Ulterior noaptea, pe la 
ora 2 sau 3, soţul ei a strigat-o de afară. El se afla într-o stare gravă, avînd semne de violenţă pe faţă. El 
i-a comunicat soţiei că a fost bătut de A.U. şi V.B. în timpul detenţiei sale în clădirea Consiliului 
Local, după care a evadat. 

 22. La 25 februarie 2003, Procurorul a respins pretenţiile reclamantului cu privire la relele 
tratamente, pe motiv că el a suferit leziunile sale corporale în urma săriturii din automobil şi că nici o 
probă nu demonstrează că el a fost maltratat.  



2. Faptele referitoare la al doilea incident privind pretinsele rele tratamente. 

23. La 10 iulie 2002 între orele 22.00 şi 23.00 reclamantul împreună cu un complice au intrat într-
un apartament care se afla la etajul trei (fiind al doilea de la nivelul pămîntului) într-un bloc cu 
apartamente şi aplicînd forţa, au furat banii de la proprietar. După ce victima a început să cheme în 
ajutor, reclamantul şi complicele acestuia au încercat să fugă sărind afară peste balcon. Complicele 
reclamantului a reuşit să evadeze, dar reclamantul a fost capturat de colaboratorii de poliţie şi dus la 
Comisariatul de poliţie Buiucani. 

24. Potrivit spuselor reclamantului, după căderea de la etajul trei el a simţit o durere în piciorul 
stîng şi prin urmare, nu a putut să fugă. La secţia de poliţie acesta a fost subiect al torturii. În timp ce el 
mărturisea despre furtul care a determinat arestarea sa, colaboratorii de poliţie l-au forţat ca acesta de 
asemenea să recunoască alte 20-30 de furturi pe care el nu le-a comis. El a fost suspendat de o bară 
metalică şi a fost bătut cu un baston peste picioare, corp şi gît.  

25. Guvernul a contestat relatarea reclamantului asupra faptelor şi a susţinut că toate leziunile sale 
au fost cauzate în rezultatul săriturii acestuia de la etajul trei. 

26. La 11 iulie 2002 la ora 12.21 o ambulanţă a fost chemată la Comisariatul de poliţie Buiucani 
care la 14.20 a internat reclamantul în Spitalul de urgenţă. El nu putea singur să se deplaseze şi a fost 
transportat cu targa. Raportul medical din data de 12 iulie 2002 a stabilit inter alia că: 

“[Reclamantul] are o traumă cu o contuzie la cap, o buză perforată, echimoze şi leziuni pe faţă, o traumă la 
piept cu fracturarea coastelor numărul 8, 9 şi 10 pe partea dreaptă, fracturarea tibiei la piciorul stîng, contuzie a 
ţesutelor moi din spatele gîtului, contuzie ale ţesutelor moi ale genunchilor, este fracturat al doilea deget la mîina 
stîngă...” 

27. La 6 august 2002, reclamantul s-a adresat cu o plîngere Procuraturii Generale, privind relele 
tratamente aplicate contra lui la 10-11 iulie 2002. 

28. Plîngerea reclamantului a fost redirecţionată către Procuratura Buiucani. Ultimii au fost audiaţi 
ofiţerii de poliţie R.G şi V.C. care au participat la reţinerea reclamantului din 10 iulie 2002 şi un vecin 
al victimei furtului, comis de reclamant.  

Potrivit ofiţerului de poliţie R.G., reclamantul a sărit de la etajul trei, fracturîndu-şi drept 
consecinţă picioarele, mîina şi gîtul. 

Potrivit ofiţerului de poliţie V.C., reclamantul a sărit de la etajul trei fracturîndu-şi picioarele sale. 
Nicio forţă nu a fost aplicată faţă de reclamant din considerentul că acesta la reţinere şi-a pierdut 
conştiinţa.  

Potrivit depoziţiilor vecinului U.I., reclamantul atîrna de balconul victimei şi nu intenţiona să sară 
deoarece multe persoane îl aşteptau în faţa blocului. După care, U.I a început să-l lovească peste mîini 
pentru a-l determina să sară. În cele din urmă reclamantul a sărit şi a fost prins de poliţie.  

29. La 6 septembrie 2002 Procuratura Buiucani a respins pretenţiile reclamantului referitor la relele 
tratamente, constatînd că leziunile sale au apărut în timpul săriturii acestuia de la etajul trei. 
Reclamantul a contestat decizia dată la Procuratura Generală. 

30. La 12 noiembrie 2002 Procuratura Generală, a anulat decizia din 6 septembrie 2002 şi a 
ordonat efectuarea repetată a investigaţiilor, pe parcursul cărora să fie ascultaţi martorii care au fost 
prezenţi în momentul reţinerii reclamantului. În special, aceasta a ordonat ca martorii să fie audiaţi 
ţinînd cont de toate circumstanţele arestului şi de explicaţiile reclamantului asupra acestor momente. 
Procuratura Generală, de asemenea a indicat la existenţa inconsecvenţelor în decizia din 6 septembrie 
2002. Procuratura a semnalat că, în timp ce s-a constatat că reclamantul a suferit traumele sale în 
noaptea de 10 iulie 2002, cînd acesta a sărit de la etajul trei, o ambulanţă a fost chemată pentru acesta 
numai la data de 11 iulie 2002, ora 12.21. 

31. Între 20 şi 27 noiembrie 2002 un procuror al Procuraturii Buiucani a interogat reclamantul, doi 
ofiţeri de poliţie care au fost prezenţi la momentul arestului, victima furtului comis de reclamant, trei 
vecini ai victimei şi un medic al ambulanţei care l-a internat în spital pe reclamant la data de 11 iulie 
2002. 

Reclamantul a reiterat cele afirmate în pretenţiile sale de rele tratamente, cauzate de colaboratorii 
de poliţie. 

Ofiţerul de poliţie R.G. a susţinut că reclamantul a sărit de la etajul trei după care a fost dus la 
Comisariatul de poliţie Buiucani. Ulterior a fost chemată o ambulanţă şi reclamantul a fost transportat 
la spital. El a negat faptul aplicării sub orice formă a forţei contra reclamantului. 



Colaboratorul de poliţie C.C. a declarat că nu a fost prezent la arestarea reclamantului; totuşi, 
acestuia i s-a adus la cunoştinţă de către colegi că reclamantul a sărit de la etajul trei, după care a 
încercat să fugă. El a fost prins de ofiţerul de poliţie V.C. După reţinerea acestuia, reclamantul a 
petrecut noaptea în incinta Comisariatului de poliţie Buiucani, unde a şi fost interogat. Nimeni nu l-a 
supus la rele tratamente. Dimineaţa, el a relatat ofiţerilor de poliţie că are dureri în picioare, după care 
a fost chemată o ambulanţă. 

Victima furtului, I.T., a afirmat inter alia că reclamantul a încercat să treacă de la balconul acestuia 
către balconul vecinului, dar a căzut jos în clipa în care fereastra de care se ţinea s-a stricat. El l-a văzut 
pe acesta culcat la pămînt, fiind înconjurat de vecinii săi care nu i-au permis să fugă. 

Vecinul victimei, C.J., a mărturisit că l-a văzut pe reclamant căzînd de la etajul trei în timp ce o 
fereastră s-a stricat. Acesta a încercat să fugă, dar a fost oprit de vecinii săi. 

Declaraţii similare au fost făcute şi de un alt vecin, C.E. 
Medicul a afirmat că l-a văzut pe reclamant în jurul orei 12.30. Reclamantul i-a comunicat acestuia 

că el a căzut de la etajul trei şi că are dureri de cap şi dureri în picioare. El nu s-a plîns de faptul că a 
fost bătut şi acesta nu prezenta careva semne vizibile de violenţă pe faţă sau pe corpul său.  

32. Procurorul de asemenea a solicitat o informaţie de la Comisariatul de poliţie Buiucani 
referitoare la ora exactă cînd reclamantul a fost adus acolo. Conform registrelor de reţinere, 
reclamantul a fost adus acolo abia la 11 iulie 2002 la ora 8.10 şi a fost luat de ambulanţă la 12.40 în 
aceeaşi zi. 

33. Într-un final, Procurorul a ordonat investigarea medico-legală a stării reclamantului, în special 
modul în care au fost cauzate leziunile sale corporale. La 2 decembrie 2002, raportul medico-legal a 
fost întocmit de o instituţie specializată a Ministerului Sănătăţii. El menţiona inter alia că: 

“Leziunile [reclamantului] au fost produse prin acţiunea corpurilor contondente... 
Toate leziunile ...ar fi putut fi cauzate în rezultatul căderii de la etajul trei, în caz dacă corpul [reclamantului] 

s-ar fi lovit de obiecte tari.” 
34. La 1 decembrie 2002 Procurorul a respins pretenţiile reclamantului privind aplicarea relelor 

tratamente pe motiv că acesta a suferit leziunile sale după ce a sărit de la etajul trei dintr-un bloc 
locativ. Procurorul s-a bazat în special pe declaraţiile colaboratorilor de poliţie potrivit cărora nicio 
violenţa nu a fost aplicată reclamantului pe parcursul detenţiei acestuia şi pe raportul medico-legal 
datat din 2 decembrie 2002, care în opinia sa, confirma că leziunile reclamantului au fost cauzate de 
cădere. 

 

II. DREPT INTERN RELEVANT 
35. Legislaţia naţională pertinentă a fost menţionată în hotărîrea Corsacov v. Moldova, nr. 

18944/02, §§ 45-48, 4 Aprilie 2006. 

ÎN DREPT 
36. Reclamantul s-a plîns potrivit articolului 3 din Convenţie de faptul că a fost supus la rele 

tratamente de colaboratorii de poliţie la data de 10 mai 2001 şi 10 iulie 2002. El, de asemenea, s-a 
plîns de omisiunea autorităţilor naţionale de a investiga adecvat plîngerile sale referitoare la relele 
tratamente. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
37. Reclamantul s-a plîns de faptul că nu a avut un remediu efectiv în faţa autorităţilor naţionale 

pentru a invoca încălcarea articolului 3 din Convenţie şi a pretins încălcarea articolului 13 care 
prevede:  

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale…” 

I. CONCLUZIILE PRIVIND ADMISIBILITATEA 
38. Curtea consideră că plîngerile reclamantului potrivit articolelor 3 şi 13 ale Convenţiei ridică 

probleme de drept care sunt suficient de serioase, astfel încît aprecierea lor va depinde de o examinare 
a fondului, iar alte temeiuri pentru a le declara inadmisibile nu au fost stabilite. În continuare, Curtea 
declară aceste plîngeri ca fiind admisibile. În conformitate cu decizia sa de a aplica articolul 29 § 3 din 
Convenţie (a se vedea paragraful 4 supra), Curtea va examina imediat fondul acestor plîngeri. 



II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

A. Observaţiile prezentate de către părţi 

1. Referitor la primul pretins incident de aplicare a relelor tratamente  

39. Guvernul nu a contestat autenticitatea raportului medical din 14 mai 2001. Totuşi, Guvernul a 
susţinut că leziunile reclamantului au fost cauzate în urma săriturii acestuia din automobilul care îl 
transporta spre Comisariatul de poliţie Călăraşi. Reclamantul fiind un tînăr, a fost anterior condamnat. 
În pofida faptului că acesta a fost citat pentru a se prezenta la poliţie, el nu s-a conformat ei. În 
consecinţă, exista probabilitatea că dorea să fugă cu orice preţ. În opinia Guvernului, era foarte uşor 
pentru acesta să deschidă uşa automobilului care se deplasa şi să sară din el, în condiţiile în care alături 
de el era numai un colaborator de poliţie. 

Guvernul de asemenea a susţinut că însuşi faptul că reclamantul imediat nu s-a plîns de pretinsele 
rele tratamente, dar numai după ce a fost arestat la data de 10 iulie 2002, demonstrează că pretenţiile 
sale sunt neîntemeiate. Guvernul de asemenea, a susţinut că autorităţile naţionale au efectuat 
investigaţii serioase faţă de pretinsele plîngeri ale reclamantului. 

40. Reclamantul a contestat argumentele Guvernului şi a susţinut că din raportul medical din 14 
mai 2001 rezultă clar, că leziunile sale au fost cauzate în urma unor lovituri cu obiecte contondente şi 
nu în urma impactului direct cu pămîntul. Acesta, de asemenea, a susţinut că explicaţiile care au fost 
date de colaboratorii de poliţie şi care au fost preluate de Guvern nu sunt credibile din considerentul, 
că pentru o persoană care era aşezată alături de un colaborator de poliţie este practic imposibil să 
dezlege braţele sale şi să sară din automobilul care se deplasa cu viteza de 70-80 km pe oră. De 
asemenea reclamantul a susţinut că ancheta care a fost condusă de autorităţile naţionale a fost 
superficială şi ineficientă.  

2. Referitor la al doilea pretins incident de aplicare a unui tratament rău  

41. Guvernul a susţinut că toate leziunile reclamantului au fost cauzate în urma săriturii acestuia de 
la etajul trei. Guvernul s-a referit la un raport medico-legal din 2 decembrie 2002, care, conform 
Guvernului, constată că toate leziunile corporale ar fi putut fi cauzate în urma căderii de la etajul trei 
şi/sau în rezultatul lovirii corpului acestuia cu obiecte contondente. Faptul, loviturii corpului acestuia 
cu obiecte contondente, a fost acceptată de reclamant, care a declarat că după ce a sărit de la etajul trei, 
el a simţit o durere în piciorul stîng.  

42. Reclamantul a susţinut, că numai piciorul său stîng a fost fracturat după ce acesta a sărit de la 
etajul trei. Restul leziunilor corporale au fost cauzate de colaboratorii de poliţie. El a susţinut, că nu era 
posibil ca o persoană care a aterizat pe picioarele sale, în acelaşi timp să aibă dureri în regiunea 
buzelor, coastelor, capului şi gîtului. De asemenea, el a menţionat că raportul medico-legal din 2 
decembrie 2002 este confuz şi că ancheta condusă de autorităţile naţionale a fost superficială şi 
inadecvată. 

B. Evaluarea Curţii 

1. Principiile Generale 

43. După cum a constatat Curtea de nenumărate ori, articolul 3 consfinţeşte una din cele mai 
fundamentale valori ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, aşa cum 
este lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice în termeni absoluţi tortura 
şi tratamentele inumane sau degradante, precum şi pedepsele de acest gen. Spre deosebire de 
majoritatea clauzelor substanţiale din Convenţie şi Protocoalele nr. 1 şi 4, articolul 3 nu conţine 
dispoziţii de excepţie şi nici o derogare de la ceea ce este permis potrivit articolului 15 § 2, chiar şi în 
situaţia unui pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea Selmouni c. Franţei (GC), nr. 
25803/94, § 95, CEDO 1999-V, şi Assenov şi alţii c. Bulgariei, hotărîrea din 28 octombrie 1998, 
Colecţie de hotărîri şi decizii 1998-VIII, p. 3288, § 93).  

44. Cînd o persoană este traumată în timpul detenţiei sau cînd se află în custodia poliţiei, orice tip 
de traumă va da naştere unei puternice prezumţii că acea persoană a fost supusă la rele tratamente (a se 
vedea Bursuc c. României, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Statul are obligaţia să prezinte o 



explicaţie plauzibilă despre modul în care au fost cauzate traumele, omisiune care ridică clar o 
problemă în baza articolului 3 din Convenţie (Selmouni c. Franţei, § 87).  

45. La aprecierea dovezilor, Curtea a aplicat în general principiul probei „dincolo de orice dubiu 
rezonabil” (vezi Irlanda c. Regatul Unit, hotărîrea din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, pp. 64-65, § 
161). Totuşi, o asemenea probă poate fi dedusă din coexistenţa unor concluzii suficient de puternice, 
clare şi concordante sau a unor prezumţii de fapt similare. Cînd evenimentele din speţă se 
fundamentează în întregime sau în mare măsură, pe exclusiva cunoaştere a autorităţilor, aşa cum este 
cazul persoanelor aflate în custodie, vor apărea puternice prezumţii de fapt referitoare la rănile apărute 
în timpul unei asemenea detenţii. Într-adevăr, sarcina probei poate fi privită ca aparţinînd autorităţilor 
de a oferi o explicaţie satisfăcătoare convingătoare (a se vedea Salman c. Turciei, (GC), nr. 21986/93, 
§ 100, CEDO 2000-VII).  

46. Curtea reiterează că atunci cînd un individ face o afirmaţie credibilă că a suferit tratamente care 
încalcă articolul 3 în timp ce se afla în mîinile poliţiei sau a altor agenţi ai statului, acea dispoziţie, 
interpretată împreună cu obligaţia generală a statului potrivit articolului 1 din Convenţie de a „apăra 
oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în Convenţie”, reclamă 
implicit efectuarea unei anchete oficiale efective. Aşa cum este cazul unei anchete desfăşurate potrivit 
articolului 2, o asemenea investigaţie trebuie să conducă la identificarea şi pedepsirea celor 
responsabili. În caz contrar, interzicerea legală generală a torturii, a tratamentelor inumane şi 
degradante şi a unor asemenea pedepse, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi neefectivă în 
practică şi în anumite cazuri pentru agenţii statului ar fi posibil să abuzeze de drepturile celor care se 
află sub controlul lor (a se vedea, printre altele Labita c. Italiei (GC), nr. 26772/95, § 131, CEDO 
2000-IV).  

47. Ancheta privind alegaţiile serioase de rele tratamente trebuie să fie minuţioasă. Aceasta 
înseamnă că autorităţile întotdeauna trebuie să depună un efort serios pentru a afla ce s-a întîmplat şi 
nu trebuie să se bazeze pe concluzii pripite sau insuficient întemeiate pentru a înceta investigaţia sau ca 
fundament pentru deciziile sale (vezi Assenov şi alţii c. Bulgariei, hotărîrea precitată, § 103 şi 
următoarele). Ele trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a asigura 
probele referitoare la incident, inclusiv, inter alia, depoziţiile martorilor şi dovezile medico-legale (a 
se vedea, Tanrikulu c. Turciei (GC), nr. 23763/94, CEDO 1999-IV, § 104 şi următoarele şi Gul c. 
Turciei, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 2000). Orice deficienţă în anchetă care nu relevă abilitatea 
sa de a stabili cauza leziunilor sau identitatea persoanelor responsabile va contraveni acestui principiu.  

2. Primul pretins incident de aplicare a relelor tratamente  

48. Nu se pune la îndoială faptul că reclamantul a suferit leziuni corporale în timp ce se afla în 
custodia poliţiei. Punctul forte al argumentelor Guvernului rezidă în faptul, că leziunile corporale au 
survenit după ce acesta ar fi sărit din automobilul care se deplasa cu 70-80 km pe oră. 

49. Curtea nu s-a lăsat convinsă de argumentele care au fost înaintate de Guvern şi consideră că 
acesta a omis să prezinte careva explicaţii plauzibile care să arate în ce mod au fost cauzate leziunile 
corporale reclamantului.  

50. În prima situaţie, ea menţionează, că nu a existat nici un martor independent care să confirme 
că reclamantul a sărit din automobilul care îl transporta la Comisariatul de poliţie. Constatările de fapt 
făcute de procurori s-au bazat pe relatările colaboratorilor de poliţie care au fost acuzaţi de rele 
tratamente. 

51. Nu numai procurorii naţionali au avut şi au acceptat fără careva rezerve declaraţiile 
colaboratorilor de poliţie, dar şi colaboratorii de poliţie, din omisiune, se pare, că au avut contraziceri 
în declaraţiile lor. Curtea notează, că potrivit declaraţiilor a trei colaboratori de poliţie reclamantul a 
fost condus în automobil de către trei colaboratori de poliţie. Al patrulea colaborator de poliţie, totuşi, 
a declarat că acesta a fost condus de patru colaboratori de poliţie. 

52. Investigaţiile efectuate de autorităţile naţionale, se pare să fi avut alte deficienţe. În special, nu 
toate persoanele care s-au aflat în automobil au fost audiate. Curtea notează că G.O., conducătorul 
automobilului nu a fost niciodată interogat pe durata anchetei şi niciun raţionament nu a fost înaintat 
pentru această omisiune. În particular, este uimitor faptul, că însuşi reclamantul niciodată nu a fost 
interogat. 



53. Autorităţile naţionale pe lîngă acest fapt, se pare că nu au luat în considerare natura leziunilor 
corporale ale reclamantului, care la prima vedere par a fi nepotrivite cu săritul dintr-un automobil, care 
se află în mişcare. Din raportul medical prezentat de părţi, rezultă că reclamantul nu a suferit numai o 
singură echimoză la mîini sau la picioare ca rezultat al săriturii sale. Drept consecinţă, el a suferit opt 
leziuni corporale diferite la cap, cum ar fi echimoze, umflături, răni, barotraumă şi contuzie la cap. 

54. În lumina celor menţionate supra şi în baza tuturor materialelor înaintate, Curtea, consideră că 
Guvernul nu a prezentat o explicaţie plauzibilă faţă de leziunile corporale ale reclamantului şi constată 
că acesta a fost supus la tratament inuman şi degradant în timp ce s-a aflat în custodia poliţiei. Drept 
urmare, a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie.  

55. Luînd în considerare, deficienţele identificate în cadrul anchetei (a se vedea supra), Curtea de 
asemenea conchide, că autorităţile naţionale au omis să efectuieze o anchetă corespunzătoare faţă de 
alegaţiile reclamantului privind relele tratamente. Astfel, de asemenea, a existat o încălcare a 
articolului 3 din Convenţie şi sub aspect procedural.  

3. Al doilea pretins incident de aplicare a relelor tratamente  

56. Nu se pune la îndoială faptul că reclamantul a suferit o parte din leziunile sale în timpul 
săriturii sau în timpul căderii de la etajul trei. Discutabil este faptul, dacă săritura a fost cauza tuturor 
leziunilor sale. 

57. Este un fapt deja stabilit, că reclamantul a sărit sau a căzut de la o înălţime considerabilă înainte 
de sosirea colaboratorilor de poliţie şi că acesta se plîngea pe o durere la piciorul stîng. Reclamantul, 
totuşi, nu a fost examinat de un medic decît după ce a fost dus la spital după 13 sau 14 ore mai tîrziu. 

58. Raportul medical din 12 iulie 2002, întocmit la două zile de la reţinerea reclamantului, a indicat 
că acesta a suferit multiple leziuni corporale mai mult sau mai puţin serioase, pe tot corpul (a se vedea 
paragraful 26 supra), dar nu indica originea acestor leziuni corporale. Însăşi reclamantul a susţinut că 
leziunile corporale au rezultat din relele tratamente aplicate acestuia de colaboratorii de poliţie. 

59. În răspuns la toate aceste alegaţii, Procuratura Generală a ordonat efectuarea unei anchete 
medico-legale pentru a determina originea acestor leziuni corporale. 

60. În baza raportului medical anterior al reclamantului, a fost realizată o anchetă similară, care 
într-un raport final la data de 2 decembrie 2002 a constatat că leziunile corporale ale reclamantului au 
fost cauzate de obiecte contondente. Totuşi, medicul legist de asemenea admitea, că aceste leziuni 
corporale puteau fi cauzate şi în rezultatul căderii de la etajul trei, în caz dacă corpul reclamantului s-ar 
fi lovit de obiecte tari (a se vedea paragraful 33 supra).  

61. Este adevărat, că victima furtului şi vecinul ei au declarat poliţiei că reclamantul atîrna de o 
fereastră care s-a stricat, cauzînd drept consecinţă căderea reclamantului (a se vedea paragraful 31 
supra). Totuşi, această afirmaţie a fost contrazisă de un alt vecin, care a declarat că reclamantul a sărit 
numai după ce a fost lovit peste mîini (a se vedea paragraful 28 supra). În orice caz, în cele din urmă, 
procurorii naţionali nu au conchis şi Guvernul nu a susţinut faptul că reclamantul s-a ciocnit de obiecte 
dure în timpul căderii sau săriturii sale (de exemplu în timpul deschiderii ferestrelor) sau că acesta a 
aterizat pe pămînt pe altceva (cum ar fi de exemplu un copac sau un automobil).  

62. În continuare Curtea, notează, că poliţia a omis să supună reclamantul la un examen medical 
imediat după căderea sau săritura acestuia. Această omisiune a poliţiei s-a datorat omisiunii 
procurorului de a urma instrucţiunile primite de la Procuratura Generală (a se vedea paragraful 30, 
supra) de a audia locatarii blocului de locuit despre modul în care reclamantul s-a traumat în urma 
căderii sau a săriturii. Mai mult decît atît, deşi presupusele leziuni ale reclamantului au fost cauzate 
probabil în noaptea din 10 iulie 2002, Curtea consideră că este un motiv de îngrijorare, faptul că 
autorităţile naţionale au decis că reclamantul ar fi avut nevoie de asistenţă medicală urgentă doar în 
după amiaza zilei următoare. 

63. Reieşind din omisiunea colaboratorilor de poliţie de a supune reclamantul la un examen 
medical imediat după căderea sau săritura lui, Curtea nu poate să determine cu certitudine maniera în 
care au fost cauzate leziunile sale corporale. În acelaşi timp, Curtea nu poate ignora faptul indiscutabil 
că reclamantul a sărit de la o înălţime considerabilă. Reieşind din această constatare şi contrar 
chestiunilor ridicate în paragrafele 61 şi 62, Curtea, este în măsură să concluzioneze că nu a fost 
stabilit în afara unor dubii rezonabile, precum că leziunile corporale suferite de reclamant s-au datorat 
relelor tratamente.  



64. Concluziile de mai sus, totuşi, nu impiedică Curtea de a constata încălcarea articolului 3 din 
Convenţie pe motiv că autorităţile naţionale au omis să efectuieze o anchetă efectivă vis-a-vis de 
plîngerile reclamantului privind relele tratamente (a se vedea paragraful 62 supra). Drept consecinţă, 
în acest sens a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie.   

 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENŢIE 
65. Reclamantul se plînge de faptul că nu a avut un remediu efectiv în faţa autorităţilor naţionale 

pentru a invoca încălcarea articolului 3 din Convenţie şi pretinde încălcarea articolului 13 care 
prevede:  

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale…” 

A. Declaraţiile părţilor  

66. Reclamantul a declarat, inter alia, că datorită rezultatului urmăririi penale cu privire la 
tratamentul rău aplicat în privinţa sa, el nu a putut să înainteze o acţiune civilă de încasare a 
prejudiciului cauzat împotriva ofiţerilor de poliţie.  

67. Guvernul nu a fost de acord cu pretenţiile reclamantului şi a susţinut că nu a existat o încălcare 
a articolului 13. Guvernul a susţinut că, din moment ce vina colaboratorilor de poliţie care l-au supus 
la rele tratamente pe reclamant, nu a fost stabilită, reclamantul nu a cerut careva despăgubiri morale şi 
materiale.  

B. Evaluarea Curţii 

68. După cum s-a constatat mai sus, dreptul reclamantului de a nu fi supus la rele tratamente şi de a 
beneficia de o investigaţie efectivă a plîngerilor sale cu privire la aplicarea de rele tratamente a fost 
încălcat de către stat. Plîngerile reclamantului în această privinţă au fost, prin urmare, relevante în 
sensul articolului 13 (a se vedea Boyle şi Rice v. Marea Britanie, hotărîrea din 27 aprilie 1988, Seria 
A nr. 131, p. 23, § 52). 

69. În conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, în vigoare la momentul în care au avut 
loc evenimentele în cauză (a se vedea paragraful 47 supra), reclamantul ar fi putut pretinde 
compensaţii pentru cauzarea prejudiciului material şi moral, numai dacă prejudiciul ar fi fost cauzat 
prin acţiuni ilegale. Pornind de la faptul că urmărirea penală, desfăşurată de autorităţile naţionale a 
concluzionat că acţiunile ofiţerilor de poliţie au fost legale, orice acţiune civilă înaintată împotriva lor 
ar fi fost neefectivă. Guvernul a confirmat aceasta (a se vedea paragraful 67 supra). 

70. În aceste circumstanţe, Curtea concluzionează că reclamantul nu a avut un remediu efectiv în 
conformitate cu dreptul naţional de a pretinde o compensaţie ca urmare a aplicării în privinţa sa a unui 
tratament rău în circumstanţele care s-au petrecut la 10 mai 2001 (a se vedea hotărîrea Corsacov c. 
Moldovei, precitată, §§ 80-82), şi prin urmare constată o încălcare a articolului 13 din Convenţie în 
ceea ce priveşte plîngerea înaintată de reclamant în conformitate cu articolul 3 din Convenţie. 

 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul moral 

72. Reclamantul a pretins suma de 12 000 EURO în calitate de prejudiciu moral suferit ca rezultat 
al aplicării relelor tratamente şi al omisiunii autorităţilor naţionale de a investiga în mod corespunzător 
cazul său. 

73. Guvernul a declarat, inter alia, că luînd în consideraţie faptul că reclamantul nu a fost supus 
vreunei forme de tratament care să fie contrară prevederilor articolului 3 din Convenţie, el nu este în 
drept să primească vreo compensaţie. În plus, reclamantul nu a prezentat vreo probă care să 
demonstreze că acesta a suferit un prejudiciu moral. 

74. Curtea notează că reclamantul a suferit multiple traume serioase, cum ar fi traumă şi contuzie la 
cap, echimoze, barotraume, coaste fracturate, degete fracturate cauzate de agenţii statului. Curtea 



consideră că încălcările, comise în privinţa reclamantului, i-au cauzat acestuia suferinţe considerabile 
şi acordă acestuia suma de 8 000 EURO. 

B. Costuri şi cheltuieli 

75. Reclamantul a solicitat 2,034.91 EURO în calitate de costuri şi cheltuieli. El a solicitat suma 
dată pentru acoperirea cheltuielilor de traducere şi costurilor pentru reprezentare. El a prezentat o listă 
a tuturor cheltuielilor în conformitate cu care reprezentantul acestuia a petrecut 40 de ore asupra 
acestei cauze la un tarif de 50 de EURO pe oră.  

76. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, susţinînd inter alia că numărul de ore evaluate 
de reprezentantul reclamantului sunt excesive. Pe lîngă aceasta, reprezentantul reclamantului nu a 
redactat cererea iniţială şi incorect a indicat în observaţiile sale numărul cererii al unui alt caz. 

77. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie incluse în suma acordată în 
conformitate cu articolul 41 din Convenţie, trebuie stabilit faptul că acestea au fost suportate în mod 
real şi necesar şi au fost rezonabile ca cuantum (a se vedea, de exemplu, Nilsen şi Johnsen v. Norway 
[GC], nr. 23118/93, § 62, CEDO 1999-VIII).  

78. În această cauză, luîndu-se în consideraţie lista prezentată de către reclamant, criteriile de mai 
sus, Curtea acordă reclamantului 1 400 de EURO în calitate de costuri şi cheltuieli.  

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA  
1. Declară, în unanimitate cererea admisibilă; 
2. Hotărăşte, cu şase voturi contra unu, că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie din 

moment ce reclamantul a fost supus la 10 mai 2001 unui tratament inuman şi degradant; 
3. Hotărăşte,cu şase voturi contra unu, că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie în ceea 

ce priveşte lipsa unei anchete efective referitoare la plîngerile reclamantului despre faptul că a fost 
maltratat de poliţişti la 10 mai 2001; 

4. Hotărăşte, cu patru voturi contra trei, că nu a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie 
referitor la supunerea reclamantului la tratamente inumane şi degradante la data de 10-11 iulie 2002; 

5. Hotărăşte, în unanimitate, că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţie în ceea ce 
priveşte lipsa unei anchete efective referitoare la plîngerile reclamantului despre faptul că a fost 
maltratat de poliţişti la 10-11 iulie 2002; 

6. Hotărăşte, cu şase voturi contra unu, încălcarea articolului 13 din Convenţie ca urmare a lipsei 
unor remedii efective cu privire la plîngerile reclamantului de aplicare a unui tratament rău; 

7. Hotărăşte,, cu şase voturi contra unu 
 ca statul pîrît să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care hotărîrea devine 

definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie 8 000 EURO (opt mii EURO) în calitate de 
prejudiciu moral şi 1 400 EURO (o mie patru sute EURO) în calitate de costuri şi cheltuieli, care să fie 
convertite în valuta naţională a statului pîrît la rata aplicabilă la data executării hotărîrii, plus orice taxă 
care ar putea fi încasată; 

… 
În conformitate cu articolul 45 § 2 din Convenţie şi a articolului 74 § 2 din Regulamentul Curţii, 

următoarele opinii separate sunt anexate la această hotărîre: 
a) opinia concordată a judecătorului Sir Nicolas Bratza; 
b) opinie parţial disidentă a judecătorului Bonello, la care s-au alăturat judecătorul Traja şi 

judecătoarea Mijović; 
c) opinie parţial disidentă a judecătorului Pavlovschi. 



OPINIA CONCORDATĂ A JUDECĂTORULUI SIR NICOLAS BRATZA  
Camera în unanimitate a recunoscut o încălcare procedurală a articolului 3 din Convenţie în 

legătură cu ambele incidente legate de arestul şi detenţia reclamantului şi s-a divizat asupra faptului 
dacă a fost demonstrat suficient că traumele suferite de reclamant în ambele incidente, au rezultat din 
supunerea acestuia la rele tratamente de către colaboratorii de poliţie, ca o încălcare substanţială a 
acestui articol. În comun cu majoritatea Camerei, eu accept viziunea care a fost demonstrată precum 
că, leziunile înregistrate în raportul medical din 14 mai 2001 s-au datorat maltratării reclamantului de 
către colaboratorii de poliţie urmare reţinerii acestuia la data de 10 mai 2001. Acelaşi lucru însă nu 
poate fi spus şi despre leziunile corporale suferite de reclamant la data de 10 iulie 2002, care au fost 
înregistrate în raportul medical din ziua următoare. 

Concluziile diferite la care a ajuns majoritatea Camerei în privinţa celor două incidente decurg din 
principiile care se regăsesc în jurisprudenţa Curţii cu privire la sarcina şi standardele probaţiunii, care 
se referă la alegaţiile cu privire la articolul 3. După cum este menţionat în paragraful 45 al prezentei 
hotărîri, principiul conform căruia reclamantului îi aparţine sarcina de a demonstra „în afara oricărui 
dubiu rezonabil” că el a fost supus la rele tratamente, atingînd pragul de gravitate stipulat în articolul 3, 
a fost susţinut de principiul de bază potrivit căruia asemenea dovezi pot reieşi din coexistenţa unor 
fapte destul de credibile, clare, concordate şi fapte incontestabile. O asemenea presupunere credibilă, 
ridicată în privinţa leziunilor suferite de o persoană pe durata detenţiei sale, a fost interpretată pentru 
prima dată de Curte în cauza Tomasi v. Franţei (hotărîre din 27 august 1992, Seria A nr. 241-A, pp. 
40-41, §§ 108-111) în care Curtea a stabilit că dacă un individ este luat în custodia poliţiei într-o stare 
de sănătate bună, dar la eliberarea sa are careva leziuni corporale, este de datoria statului de a oferi o 
explicaţie plauzibilă care să demonstreze din care considerente acestea au apărut. În lipsa acesteia, 
apare clar o problemă în lumina articolului 3 din Convenţie (a se vedea cu efect similar Ribitsch v. 
Austriei, hotărîre din 4 decembrie 1995, Seria A, Nr. 336, pp. 25-26, § 34; Selmouni v. Franţei [GC], 
nr. 25803/94, § 87, CEDO 1999-V). 

În ceea ce priveşte primul incident, raportul medical din 14 mai 2001 a relatat că reclamantul a 
invocat leziuni corporale relativ mici cauzate de lovituri cu obiecte contondente, posibil pe 10 mai 
2001. Aceste leziuni sunt consecvente cu relatările reclamantului, precum că la data specificată mai 
sus, acesta a fost lovit cu pumnii, cu picioarele şi cu un baston de lemn în oficiul secţiei de poliţie pe 
durata arestului său. Examinarea medicală a fost efectuată peste cîteva zile după ce reclamantul a 
evadat din custodia poliţiei sau în scurt timp după 10 mai 2001. Cu toate acestea, statul pîrît nu a 
susţinut nici la o etapă, faptul că leziunile corporale au fost cauzate după ce reclamantul a evadat şi nu 
a pus la îndoială faptul că ele au fost cauzate pe durata aflării reclamantului în custodia poliţiei. 
Singura explicaţie oferită de Guvern în privinţa leziunilor corporale suferite este că ele ar fi survenit în 
timp ce reclamantul ar fi sărit din automobilul poliţiei în care el era însoţit de trei sau patru 
colaboratori de poliţie şi care, potrivit depoziţiilor a doi colaboratori de poliţie, se deplasa cu o viteză 
de 70-80 km/oră. Totuşi, după cum este specificat în hotărîrea majorităţii Camerei, natura şi gradul 
leziunilor corporale suferite de reclamant, înregistrate în raportul medical, nu sunt consecvente cu 
această relatare şi nici o altă explicaţie plauzibilă nu a fost oferită întru clarificarea faptului cum 
reclamantul s-a ales cu leziunile date. Prin urmare, Guvernul nu şi-a îndeplinit sarcina de a oferi o 
explicaţie satisfăcătoare şi convingătoare privind leziunile suferite. 

Mi se pare totuşi, că în cazul celui de-al doilea incident alte considerente ar trebui să fie aplicate. 
Reclamantul nu pune la îndoială faptul că la 10 iulie 2002, înainte de-a fi reţinut de către colaboratorii 
de poliţie, el a căzut sau a sărit de la fereastra sau balconul unui apartament situat la etajul trei pe care 
el şi complicele lui îl jefuise recent. Pe lîngă aceasta, potrivit propriei relatări, leziunea pe care el a 
suferit-o la piciorul stîng, ca rezultat al căderii, l-a împiedicat să evadeze de la locul faptei. Raportul 
medical din 11 iulie 2002 a înregistrat o serie de leziuni corporale printre care o comoţie, fracturi a trei 
coaste, o fractură a tibiei piciorului stîng şi o fractură a degetului doi a mîinii stîngi. Raportul medico-
legal din 2 decembrie 2002 a confirmat că toate leziunile înregistrate în raportul medical ar fi putut fi 
cauzate în urma unei căderi de la etajul trei, „dacă corpul reclamantului s-a lovit de obiecte dure”. În 
lumina acestei probe, consider că a fost oferită o explicaţie plauzibilă privind leziunile corporale 
suferite de reclamant. În această privinţă, spre deosebire de minoritatea Camerei, eu nu atribui o 
importanţă decisivă utilizării cuvîntului „obiecte” în raportul medico-legal, în care a fost indicată 



părerea expertului, că trebuie să fi existat surse diferite de impact; de asemenea eu nu mă simt destul 
de calificat pentru a afirma că dacă reclamantul ar fi aterizat pe o suprafaţă relativ netedă în urma 
căderii el posibil că nu ar fi suferit leziuni multiple a deferitor părţi ale corpului indicate în raportul 
medical. 

Accept că este un lucru alarmant nu numai faptul că poliţia nu a efectuat o examinare medicală a 
reclamantului imediat după căderea acestuia, în pofida faptului că el a suferit în mod clar leziuni 
corporale, dar şi faptul că autorităţile naţionale ar fi fost de părerea că reclamantul ar fi avut nevoie de 
asistenţă medicală urgentă doar la începutul după-amiezii zilei următoare. 

Privind cel dintîi aspect, în timp ce neefectuarea unui examen medical a unui suspect traumat este 
în mod clar o chestiune inacceptabilă, eu sunt incapabil să deduc din această omitere, că leziunile 
reclamantului n-au fost de fapt suferite pe durata detenţiei sale iniţiale. În privinţa celor din urmă, dacă 
această omisiune de neacordare a asistenţei medicale ar fi făcut parte din alegaţia reclamantului, eu aş 
fi constatat o încălcare în substanţă a articolului 3 prin prisma faptului neacordarii asistenţei medicale 
unui deţinut care are nevoie urgentă de ea, deoarece aceasta în sine constituie un tratament inuman 
conform acestui articol. Oricum, aceasta nu este plîngerea pe care reclamantul a înaintat-o. Unica sa 
invocare se referea la maltratarea de către colaboratorii de poliţie pe durata detenţiei sale. Avînd în 
vedere evenimentele necontestate care au precedat arestarea reclamantului şi detenţia sa în al doilea 
incident, nu sunt capabil să constat că acest caz a fost elucidat suficient.  

OPINIILE PARŢIAL DISIDENTE ALE JUDECĂTORILOR BONELLO, 
TRAJA şi MIJOVIĆ 

1. Curtea în unanimitate a recunoscut o încălcare „procedurală” a articolului 3, cu referire la rele 
tratamente pe care reclamantul susţine că le-a suferit la data de 10 iulie 2002 (al doilea incident) şi 
faptul că autorităţile nu au condus o investigaţie cuvenită privind plîngerile acestuia de supunere la rele 
tratamente din partea colaboratorilor de poliţie. Majoritatea Camerei, totuşi nu a constatat o încălcare 
„în substanţă” a articolului 3, deoarece după părerea lor nu a fost „stabilit în afara oricărui dubiu 
rezonabil că leziunile suferite de reclamant erau cauzate în rezultatul maltratării lui”.  

2. Eu, în mod respectuos, nu sunt de acord cu majoritatea Camerei. Concluzia acestora de 
„neîncălcare”, după părerea mea, este contrară constatărilor de fapt, principiilor legale, precum şi a 
jurisprudenţei stabilite prin hotărîrile Curţii.  

3. Mai întîi de toate, consider necesar să subliniez o neconsistenţă în judecata majorităţii Camerei. 
Curtea a fost de acord în unanimitate că circumstanţele de fapt nu au fost stabilite într-un mod 
satisfăcător. Statul, fiind obligat să conducă o investigaţie cuvenită şi eficientă în privinţa plîngerilor 
reclamantului de aplicare a relelor, a omis să facă acest lucru. Această omisiune a statului a avut ca 
efect imposibilitatea propriu-zisă de a aduce careva dovezi solide cu privire la cazul dat – ceea ce este 
în exclusivitate o greşeală a acestuia. Consider deosebit de nesatisfăcător, faptul, de a lăsa reclamantul 
să sufere urmare a consecinţelor negative, reieşite din omisiunea statului de a prezenta probe conform 
obligaţiilor sale de parte contractantă la Convenţie. Eu nu deduc, desigur, din aceasta automat o 
încălcare „în substanţă” a articolului 3 din Convenţie de fiecare dată cînd un Guvernul nu asigură o 
investigaţie cuvenită, ci doar că Guvernul ar trebui să fie împiedicat de a se baza pe propria greşeală în 
scopul de a-şi susţine apărarea. În ceea ce priveşte sarcina de a prezenta probe sau omisiunea statului 
de a efectua o anchetă efectivă, acestea ar fi putut în circumstanţe cuvenite, să favorizeze o decizie în 
favoarea reclamantului, care mai degrabă este victima neefectuării unei investigaţii eficiente decît o 
decizie în favoarea statului. 

4. Altfel vorbind, majoritatea Camerei l-a penalizat pe reclamant, în baza incapacităţii acestuia de a 
prezenta probe, pentru o greşeală de care, potrivit acordului unanim al Curţii, era vinovat în mod 
evident statul. Greşeala a fost atribuită statului, iar cel care a suferit de pe urma acesteia a fost 
reclamantul. Eu aş fi considerat că este mult mai echitabil, daca Curtea ar fi conchis faptul că, odată ce 
statul a fost responsabil pentru lipsa probelor, o ingerinţă legală ar putea apărea în favoarea plîngerilor 
reclamantului, care impune statului sarcina dovedirii netemeiniciei prin dovezi contrare.  

5. Reclamantul, după cîte îmi dau seama, nu avea nici un motiv de a inventa o acuzaţie de rău 
tratament ce intră în sfera de protecţie a articolului 3 din Convenţie. Persoanele deţinute de poliţie 
primesc un comfort din comunicarea sau chiar şi din „inventarea” relelor tratamente, atunci cînd 
aceştia urmăresc evitarea unei recunoaşteri, susţinînd că aceasta a fost obţinută prin tortură. În cazul 



din faţă reclamantul nu a dorit nici într-un moment să-şi retragă vreo mărturie – de fapt el a continuat 
să-şi admită vinovăţia – astfel încît, fabricarea unui scenariu de maltratare ar fi fost pe atît de 
nerezonabil pe cît era şi de neconsecvent.  

6. În pofida lipsei probelor (datorate omisiunii statului), există mulţi indici importanţi care au fost 
înregistraţi la instrumentarea cazului, care confirmă alegaţiile reclamantului, precum că majoritatea 
traumelor au survenit în urma interogatoriului şi nu în urma căderii acestuia. Fiind supus unui examen 
medical, după ce acesta a fost supus interogatoriului s-a depistat că reclamantul a suferit traume grave 
descrise ca: 

„ o traumă cu o contuzie la cap, o buză perforată, echimoze şi leziuni pe faţă, o traumă la piept cu fracturarea 
coastelor numărul 8, 9 şi 10 pe partea dreaptă, fracturarea tibiei la piciorul stîng, contuzie a ţesutelor moi din 
spatele gîtului, contuzie ale ţesutelor moi ale genunchilor, este fracturat al doilea deget la mîina stîngă...” 

Este cel puţin neconvingător faptul ca o persoană care a suferit astfel de leziuni serioase după o cădere, să 
poată să se ridice şi să o ia la fugă şi că doar reţinerea lui forţată de către vecini a prevenit evadarea acestuia 
(paragraful 31). Aceasta era starea lui după cădere. După interogatoriu reclamantul nu putea nici măcar să se 
mişte şi a trebuit să fie transportat cu targa (paragraful 26).  

7. Raportul medical a stabilit o ierarhie sigură a faptelor după cum urmează: „loviturile au fost 
cauzate cu obiecte contondente” (cert), dar „ar fi putut cauzate în rezultatul unei căderi de la etajul trei 
– dacă corpul reclamantului s-ar lovit de obiecte dure” (posibil).  

8. Medicul legist nu a exclus posibilitatea teoretică ca reclamantul să fi suferit leziunile sale în 
rezultatul unei căderi/sărituri, menţionînd doar că se poate întîmpla aşa în cazul în care corpul 
reclamantului s-ar fi lovit de obiecte dure. Traumele multiple de pe corpul reclamantului sunt 
compatibile doar cu traume avînd ca origine diferite surse de impact. Pare, inadmisibil ca o persoană 
care a aterizat pe o suprafaţă netedă să sufere leziuni corporale diametral opuse, ca de exemplu 
echimoze pe faţă şi, în acelaşi timp, pe partea posterioară a gîtului.  

9. Dacă Guvernul intenţiona să se bazeze pe posibilitatea subsecventă menţionată de medicul 
legist, atunci el trebuia să demonstreze că în timpul căderii acestuia de la balcon, reclamantul s-a lovit 
de obiecte dure. După cum acceptă majoritatea Camerei, nici o dovadă în acest sens, în materialele 
cauzei nu a existat astfel că, probabilitatea că leziunile corporale au fost cauzate reclamantului urmare 
aplicării unor obiecte contondente ar trebui să prevaleze.  

 10. Majoritatea după părerea mea, ar fi trebuit să-şi pună întrebarea şi să răspundă – de ce poliţia a 
chemat o ambulanţă doar după interogatoriu reclamantului şi nu imediat după căderea acestuia. Indică 
oare acest fapt într-un fel sau altul că majoritatea traumelor s-au produs după căderea sa sau în urma 
interogatoriului? 

11. Dacă toate leziunile corporale pe care reclamantul le invocă au survenit în urma căderii/săriturii 
acestuia (şi nu au fost pricinuite de cei care l-au interogat) cum a susţinut Guvernul, atunci oricum ar fi 
fost o încălcare „în substanţă” a articolului 3, pe motiv că autorităţile naţionale au omis să acorde un 
ajutor medical unei persoane care avea nevoie urgentă de el. Căderea a avut loc ora 22.00 sau 23.00, 
iar poliţia l-a predat pe reclamant pentru un control medical abia la ora 12.21 al zilei următoare, după 
finisarea interogatoriului. Automat apare întrebarea, dacă într-adevăr reclamantul se afla într-o stare 
gravă după cădere, de ce poliţia a recurs la interogarea acestuia în loc să cheme de urgenţă o 
ambulanţă. Această neacordarea a ajutorului medical, unei persoane care are nevoie urgent de el a 
constituit în sine o încălcare „în substanţă” a prevederilor articolului 3 din Convenţie (a se vedea spre 
exemplu Sarban v. Moldova, nr. 3456/05, §77, 4 octombrie, 2005 şi, Boicenco v. Moldova, nr. 
41088/05, §§ 112-119, 11 iulie 2006). 

12. Cînd o persoană este traumată înainte sau pe durata reţinerii sale, autorităţile au datoria de a 
supune acea persoană unui examen medical cît de rapid este posibil. Examinarea medicală este 
importantă pentru a se asigura că suspectul nu are nevoie urgentă de tratament medical şi de a vedea 
dacă acesta este în stare să reziste la interogatoriu. Mai mult decît atît, cînd Guvernul omite să asigure 
un astfel de examen medical înainte de a plasa persoana în detenţie, el ar trebui să fie împiedicat de a-
şi folosi propria greşeală pentru a-şi susţine apărarea sa, conform principiului nemo auditur propriam 
turpitudine allegans (a se vedea, mutatis mutandis, Abdulsamet Yaman v. Turkey, nr. 32446/96, § 45, 
2 noiembrie 2004). 

13. Ţinînd cont de situaţia dificilă creată de stat prin inexplicarea cauzei reale de apariţie a 
presupuselor leziuni corporale a unei persoane care se află în custodia sa şi de faptul că reclamantul a 
pus acuzat Guvernul de producerea lor – eu sunt nevoit să deduc o concluzie univocă şi anume că - 
Guvernul a fost departe de a stabili că majoritatea leziunilor corporale ale reclamantului nu au fost 



cauzate prin rele tratamente în timp ce acesta se afla în custodia poliţiei (Ribitsch v. Austria, 4 
decembrie 1995, Seria A nr. 336). 

14. Majoritatea a constatat numai încălcarea articolului 13 în legătură numai cu « primul 
incident ». În lumina constatărilor făcute de mine mai sus, referitoare la cel « de-al doilea incident », 
eu de asemenea era să constat încălcarea articolului 13 referitor la acesta din urmă. 

OPINIE PARŢIAL DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI PAVLOVSCHII 
În primul rînd aş menţiona că nu găsesc deficienţe în a accepta că în prezentul caz este o încălcare 

a articolului 3 şi împărtăşesc opinia majorităţii membrilor cu privire la aceasta.  
Într-adevăr, standardele internaţionale referitoare la eficienţa investigaţiilor în cazurile susceptibile 

de tortură sunt extrem de ridicate şi ca o chestiune de principiu, consider că este foarte dificil, dacă nu 
imposibil, ca statele să le respecte în totalitate.  

În totalitate aceste principii se regăsesc în actul intitulat „Principiile unor investigaţii efective şi 
documentarea torturii şi altor tratamente inumane şi degradante precum şi sancţionarea acestora” 
recomandate în rezoluţia 55/89 a Adunării Generale a ONU din 4 decembrie 2000. 

Principiile stabilite pot fi menţionate după cum urmează:  
 ”1. Scopurile unor investigaţii efective şi documentarea torturii şi altor tratamente inumane şi 

degradante precum şi sancţionarea acestora („numite în continuare torturi şi alte tratamente inumane) 
includ următoarele: 

  a) clarificarea faptelor, stabilirea şi recunoaşterea răspunderii individuale şi statale faţă de 
victimele şi familiile acestora; 

  b) întreprinderea măsurilor necesare în vederea preîntîmpinării apariţiei unor precedente; 
  c) facilitarea anchetei şi/sau în anumite cazuri particulare, sancţionarea disciplinară a persoanelor, 

vinovăţia cărora a fost stabilită pe parcursul anchetei şi indicarea la posibilitatea recuperării totale a 
prejudiciului cauzat de către stat, cu acordarea obligatorie a unor compensaţii băneşti în vederea 
asigurării tratamentului şi reabilitării acestora. 

2. Statele trebuie să asigure o examinare eficientă şi operativă a plîngerilor reclamanţilor cu privire 
la tortura şi alte rele tratamente. Chiar şi în cazul în care nu există o cerere propriu-zisă, oricum trebuie 
să se efectueze o investigare eficientă, dacă există semne clare că au fost aplicate careva acţiuni de 
tortură sau rele tratamente. Persoanele care investighează cazurile, trebuie să fie competente, 
imparţiale şi independente în raport cu persoanele care sunt suspectate de a fi vinovate şi cu instituţiile 
în care aceştia lucrează. Aceştia trebuie să aibă acces, la experţi medicali imparţiali şi la alţi experţi 
specializaţi, precum şi la dreptul de a-i antrena la examinarea cauzei. Metodele utilizate la investigarea 
acestor cauze, trebuie să corespundă celor mai înalte standarde profesionale, iar rezultatele acestora 
trebuie să fie făcute public. 

3. (a) Organul de urmărire penală are dreptul şi obligaţia să solicite toată informaţia necesară în 
vederea efectuării urmării penale. Persoanele care conduc o anchetă trebuie să aibă la dispoziţie toate 
resursele tehnice şi financiare în vederea efectuării efective a unei anchete. Aceştia de asemenea 
trebuie să aibă toate împuternicirile necesare de a obliga toate persoanele care sunt suspectate, că au 
participat la aplicarea de rele tratamente, să depună mărturii. Această prevedere este valabilă şi pentru 
toţi martorii. În acest scop, organul de urmărire este împuternicit de a elibera citaţii în vederea somării 
martorilor sau a altor persoane oficiale, care au fost implicate în asemenea acţiuni, şi de a solicita ca 
aceştia să prezinte careva probe. 

 (b) Presupusele victime ale torturilor sau a tratamentelor inumane, martorii, persoanele care 
investighează cazul, precum şi membrii familiei acestora, trebuie să fie protejate de violenţă, de careva 
ameninţări cu violenţă sau alte careva forme de intimidare, care pot apărea în rezultatul anchetării 
cazului. Persoanele care se află într-o oarecare relaţie interdependentă cu acţiunile de tortură sau alte 
tratamente inumane, trebuie să fie destituiţi din orice funcţie pe care o deţin, în aşa fel încît să fie 
asigurat un control, direct sau indirect, faţă de reclamanţi, martori şi membrii familiilor acestora, 
precum şi faţă de persoanele care conduc acţiuni de investigare. 

4. Presupusele victime ale torturii sau ale relelor tratamente, precum şi reprezentanţii legali ai 
acestora, trebuie să fie informaţi cu referire la vreo audiere şi la orice informaţie, care se referă la 
anchetă. De asemenea aceştia au acces la ele şi dreptul de a prezenta careva alte probe.  



5. (a) În caz dacă procedurile de investigare stabilite nu dau rezultatul scontat din cauza unei lipse 
de competenţă, din cauza unei presupuse parţialităţi sau din cauza unor abuzuri sistematice, sau din 
alte motive verosimile, statul trebuie să asigure efectuarea unei anchete cu sprijinul unei comisii 
independente de investigare în aceleaşi limite stabilite. Membrii acestei comisii trebuie să fie alese 
dintre persoanele cu o reputaţie notorie care sunt renumiţi prin imparţialitate, competenţă şi 
independenţă. În particular, aceştia trebuie să fie independenţi faţă de oricare presupus vinovat, 
organizaţie sau instituţie, în care lucrează aceştia. Comisia are dreptul de a solicita pentru investigarea 
cazului toată informaţia necesară şi trebuie să efectueze investigarea cazului prin prisma principiilor 
existente.  

(b) Într-un termen rezonabil se efectuează un raport în scris, în care trebuie să fie indicate limitele 
investigării, procedurile şi metodele, la care s-a recurs în vederea aprecierii probelor, precum şi 
concluziile şi recomandările formulate în baza faptelor şi a legislaţiei în vigoare. După formularea 
raportului, acesta se face public. În acest raport, de asemenea trebuie să existe date cu privire la fapte 
concrete, care, după cum au fost stabilite au avut loc, dovezi, în temeiul cărora s-au dedus aceste 
raţionamente, precum şi lista numelor martorilor care au depus mărturii, cu excepţia acelora din ei, a 
căror nume nu a fost dat publicităţii în scopul protecţiei lor. Statul trebuie într-un termen rezonabil să 
ia act de raportul expediat şi să comunice în situaţiile necesare ce măsuri vor fi întreprinse urmare a 
acestuia. 

6. Experţii medico-legali, care participă la investigarea cazurilor de tortură şi de aplicare a relelor 
tratamente, în toate cazurile vor acţiona ţinînd cont de cele mai înalte norme etice. Expertiza trebuie să 
corespundă cerinţelor practicii medicinale. În particular, expertiza se efectuează cu uşile închise sub 
controlul expertului medico-legal, în lipsa agenţilor serviciilor de securitate sau a altor oficiali 
guvernamentali. 

(b) Expertul medico-legal, operativ îndeplineşte în scris un raport exact, în care trebuie să fie 
specificate următoarele: 

(i) circumstanţele audierii: numele de familie a acestora şi numele de familie a persoanelor care 
participă la examinare; data şi ora concretă; locul, caracterul şi adresa instituţiei (inclusiv, dacă este 
posibil numărul camerei), unde are loc efectuarea expertizei (de exemplu o instituţie penitenciară, o 
clinică, casă); starea pacientului la momentul efectuării expertizei (de exemplu, caracterul oricăror 
trăsături care sunt aparente la venire şi pe durata efectuării expertizei, asistarea colaboratorilor 
serviciilor de securitate pe durata expertizei, comportamentul persoanelor care însoţesc deţinutul sau 
careva mesaje de ameninţare adresate persoanelor care efectuează expertiza); şi alte aspecte 
importante; 

(ii) retrospectivă: raport detaliat asupra istoriei pacientului, expus pe durata audierii, care să 
includă posibilele metode de tortură sau de rele tratamente, momentul în care au fost aplicate 
presupusele acţiuni de tortură sau rele tratamente şi toate plîngerile referitoare la apariţia unor leziuni 
fizice sau careva simptome psihologice; 

(iii) expertiza psihologică sau cea fizică: un raport care să se refere la toate simptomele fizice sau 
psihologice, depistate în rezultatul examinărilor medicale, investigaţiile diagnostice potrivite şi, în 
măsura posibilităţii, fotografierea coloră a tuturor leziunilor corporale suferite; 

(iv) concluzia: părerea expertului cu privire la existenţa unei legături între simptomele fizice şi 
psihologice cu posibilele acţiuni de tortură şi rele tratamente. Se emite o recomandare cu referire la un 
posibil tratament medical şi psihologic sau a unor examinări diagnostice ulterioare;  

(v) emitentul: în raport clar trebuie să se indice persoanele care au efectuat expertiza şi semnătura 
acestora; 

(c) Raportul poartă un caracter confidenţial şi se aduce la cunoştinţă celui care a fost examinat sau 
reprezentanţilor săi legali. După care sunt solicitate a fi inserată în raport părerea celui care a fost 
examinat sau a reprezentanţilor săi legali despre întregul proces de expertiză. Raportul de asemenea se 
prezintă într-o formă scrisă, în cazurile necesare, organului care este responsabil de examinarea 
acţiunilor de tortură şi rele tratamente. Statul este obligat de a asigura prezentarea în siguranţă a 
raportului dat persoanelor respective. Raportul nu poate fi prezentat altor persoane, numai decît în 
cazul acordului persoanei care a fost examinată sau în baza unei încheieri a unei instanţe, împuternicită 
în a dispune o asemenea acţiune (a se vedea 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2001.62.En?Opendocument) 
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De sigur, eu sunt de acord că autorităţile moldave nu au reuşit să satisfacă cerinţele sus-numite şi, 
în aşa caz, ar trebui să fie recunoscută o încălcare procedurală a articolului 3. În acelaşi timp sunt 
totalmente contra recunoaşterii unei încălcări în substanţă a articolului 3, pentru că aceasta vine în 
contradicţie nu doar cu circumstanţele reale ale cazului, ci şi contra bunului simţ.  

În prezentul caz reclamantul invocă faptul că a fost supus torturilor de către colaboratorii de poliţie 
moldoveneşti în două cazuri: 

la 10 mai 2001 şi 
la 10 iulie 2002.  
Plus la aceasta reclamantul invocă prin prisma articolului 13 faptul că procuratura a omis să 

examineze plîngerile sale cu privire la torturarea sa (a se vedea pagina 4 cu referire la reclamaţiile 
reclamantului).  

Guvernul a propus o descriere proprie a circumstanţelor reale ale cazului bazată pe o verificare 
oficială a acuzaţiilor reclamantului care diferă considerabil de descrierea făcută de reclamant. 

Cît priveşte primul incident (10 mai 2001), reclamantul susţine că a fost bătut de ofiţerii de poliţie 
în urma cărora acesta s-a ales cu „...fracturarea a două coaste, a nasului precum şi traume ale 
capului...” (pagina 3 cu referire la reclamaţiile reclamantului).  

Guvernul susţine că reclamantul s-a traumat, datorită faptului, că acesta a încercat să evadeze din 
automobilul care se afla în mişcare, suferind astfel leziuni corporale în urma impactului direct cu 
pămîntul, în timp ce era transportat dintr-un sat la o secţie de poliţie. În pofida acestui fapt, el a fost 
adus la secţia de poliţie. În aceiaşi zi, fiind în custodia poliţiei, în secţia de poliţie, reclamantul a reuşit 
să evadeze. 

Cît priveşte al doilea incident (10 iulie 2002), reclamantul susţine că el repetat a fost bătut de 
colaboratorii de poliţie în rezultatul căreia acestuia i-au fost fracturate ambele picioare, un deget şi trei 
coaste (a se vedea pagina 3 şi 3 din plîngerea reclamantului). 

Guvernul susţine că leziunile corporale suferite de reclamant sau datorat nu torturării reclamantului 
ci datorită săriturii acestuia, în scopul evitării unui arest, de la etajul trei a unui bloc, după ce acesta era 
prins asupra unui fapt ilicit. 

Astfel, suntem în faţa unei situaţii în care reclamantul şi Guvernul au înaintat două versiuni diferite 
a circumstanţelor de fapt. Sarcina Curţii este de a determina care versiune este demnă de încredere. În 
îndeplinirea acestei sarcini delicate concluziile judecăţii se bazează pe nişte presupuneri total greşite, 
care nu fac faţă nici măcar celei mai simple analize.  

În paragraful 50 se spune că „...nu sunt careva martori independenţi care ar putea confirma că 
reclamantul a sărit din automobil...”. Pentru simplu motiv că în automobil nu era prezent nici un 
„martor independent”, în timp ce reclamantul era transportat la secţia de poliţie, consider că acest 
„argument” este inconsecvent cu circumstanţele faptei. Şi, astfel, ar fi contrar bunului simţ de a acuza 
autorităţile moldave pentru faptul că nu ar fi propus careva „martori independenţi” care pur şi simplu 
nu au existat.  

Urmînd aceeaşi logică, aş fi putut spune de asemenea că nu au existat „martori independenţi” ai 
presupuselor acţiuni de tortură invocate de reclamant. De ce oare în cazul colaboratorilor de poliţie 
acest argument este valabil, iar în cazul reclamantului nu ? 

În continuare, hotărîrea stipulează că „investigarea circumstanţelor cauzei efectuate de procuratură 
sunt fondate în totalitate pe aportul colaboratorilor de poliţie care au fost acuzaţi de rele tratamente ...”.  

Cataloghez acest argument absolut inadmisibil, pentru că este în mod evident contrar principiului 
prezumţiei nevinovăţiei, fapt care dă o dovadă de o ignorare totală a standardelor Convenţiei, fapt care 
după părerea mea, poate fi considerat un fel de eschivare. 

Mai mult ca atît, nici un colaborator de poliţie nu a fost „acuzat” de aplicare a relelor tratamente în 
prezentul caz. A afirma că colaboratorii de poliţie au fost „acuzaţi de aplicare a rele tratamente” 
înseamnă a contrazice circumstanţele de fapt ale cazului. După părerea mea, judecătorii Curţii ar trebui 
să fie mai atenţi la cuvintele şi formulele folosite de ei în hotărîri. 

Recunoscînd o încălcare în substanţă a articolului 3, majoritatea nu a atras atenţia la faptul că 
reclamantul nu a prezentat nici un motiv care să arate de ce colaboratorii de poliţie ar fi aplicat forţa 
ilegală, riscîndu-şi reputaţia profesională şi poate chiar libertatea ? Ar fi avut ei oare vreun motiv 
aparte de a dispreţui atît de mult această persoană încît să o bată ? Ne-a oferit oare reclamantul vreun 
motiv de a crede că ofiţerii de poliţie aveau motive personale de a-l bate ? Răspunsul este desigur – nu 



! Şi, deoarece reclamantul nu a propus nici un raţionament întru susţinerea acuzaţiilor sale, nu este de 
mirare că nici hotărîrea Curţii nu conţine nici un răspuns la întrebările menţionate mai sus.  

Potrivit materialelor de care dispunem, patru colaboratori de poliţie au fost prezenţi în timpul 
reţinerii reclamantului şi doar doi din ei l-ar fi agresat pe reclamant. Ce motive ar avea ceilalţi doi 
colaboratori de poliţie pentru a minţi? Am impresia că hotărîrea este pur şi simplu bazată pe 
presupunerea că toţi colaboratorii de poliţie moldoveni, torturează toţi cetăţenii moldoveni în toate 
cazurile. Dacă am dreptate, atunci regret această prejudecată faţă de poliţia moldovenească. 
Colaboratorii de poliţiei moldoveneşti îşi fac munca foarte dificilă la fel ca şi colaboratorii de poliţie 
din Albania, Malta sau Andora, străduindu-se protejeze societatea de cei ce încalcă legea şi este 
absolut nedrept şi neonest de a-i acuza de aplicarea torturilor doar în baza faptului că ei sunt poliţişti. 
Desigur, activitatea lor profesională nu generează prea multe afecţiune din partea celor care se află de 
partea cealaltă a legii. Dar este oare această „lipsă de afecţiune” un motiv suficient pentru presupuneri 
neîntemeiate ? După părerea mea răspunsul este evident. 

Dacă nu am dreptate şi dacă presupunerile de mai sus sunt fondate nu doar pe simple prejudecăţi aş 
vrea să ştiu care sunt aceste fundamente şi, mai ales, de ce colaboratorii de poliţie modoveneşti au 
decis să aplice forţa ilegală în privinţa reclamantului. În lipsa a unor astfel de motive, cred că 
presupunerea că, declaraţiile ofiţerilor de poliţie nu merită încrederea Curţii, ar trimite un semnal greşit 
lumii din afară. 

Referitor la primul incident au fost implicaţi ofiţerii de poliţie şi reclamantul. Nici un oarecare 
„martor independent” nu a fost prezent. În asemenea condiţii ar fi trebuit să alegem între declaraţiile şi 
evenimentele descrise sau de poliţişti sau de reclamant. O altă opţiune pur şi simplu nu există. Dacă 
cineva doreşte să contrazică circumstanţele de fapt stabilite de investigaţiile autorităţilor naţionale ar 
trebui s-o facă într-o manieră profesionistă şi cu probe destul de elocvente.  

Următorul aşa-numitul argument la care s-a recurs în această hotărîre este „investigaţiile care au 
fost efectuate de autorităţi par să fi avut ... deficienţe (a se vedea paragraful 52 supra). Sunt de acord 
că investigaţiile sunt departe de a fi ideale, din care motiv am şi decis să votez pentru o încălcare 
procedurală a articolului 3 din Convenţie. Dar care este legătura acestui fapt cu „o încălcare în 
substanţă”? Deficienţele anchetei demonstrează că investigarea cazului nu a fost făcută într-o manieră 
„eficientă” ceea ce serveşte drept temei pentru recunoaşterea unei încălcări procedurale a articolului 3. 
Existenţa unor astfel de deficienţe nu poate proba de sinestătător prezenţa unor „fapte ilegale”. Îmi 
pare rău că sunt nevoit să menţionez acest fapt evident, care trebuia fi luat în consideraţie de întreaga 
majoritate.  

Mai mult ca atît, incidentul - tortură sau săritura din automobil – a avut loc la 10 mai 2001, însă 
reclamantul nu a denunţat acest incident timp de pînă la al doilea arest al său, adică pînă la 30 
septembrie 2002, ceea ce constituie mai mult de 1 an şi 14 luni de întîrziere. Desigur, din cauza 
timpului era practic imposibil de a reconstitui ceea ce s-a întîmplat mai mult de un an în urmă.  

Dacă reclamantul ar fi fost torturat, sugerez că, el ar fi raportat acest fapt nu în septembrie 2002 ci 
în mai 2001 cînd ar fi avut loc incidentul. El putea depune o plîngere personal sau prin poştă. El putea 
să se folosească de asistenţa unui avocat. Însă el nu a făcut aceasta; el nu a depus nici o plîngere contra 
autorităţilor moldave. În prezenta hotărîre a Curţii prezentului fapt nu i s-a atras nici o atenţie. În 
viziunea mea, această depunere întîrziată a cererii de anchetare a cazului a făcut investigaţia 
ineficientă. Dacă reclamantul ar fi depus plîngerea sa în luna mai 2001 şi nu în iulie 2002 şi, dacă, 
autorităţile în aşa caz nu ar fi reuşit să efectueze o investigaţie cuvenită, atunci eu aş fi acceptat 
argumentul că „investigaţiile efectuate de autorităţile interne par să fi avut ... deficienţe”, la baza 
judecăţii folosind lipsa voinţei autorităţilor de a investiga incidentul creat. Dar, în condiţiile în care 
reclamantul nu a denunţat autorităţilor pretinsa tortură la timpul cuvenit, mi se pare incorect de a face 
careva speculaţii la acest capitol.  

În paragraful 53 al hotărîrii se menţionează că „autorităţile naţionale nu ...par să fi luat în 
considerare natura leziunilor corporale ale reclamantului...”. Îmi pare foarte rău să spun că nu sunt de 
acord cu aceasta. Dacă o persoană obiectivă şi imparţială ar compara leziunile corporale suferite de 
reclamant şi acuzaţiile sale, atunci această persoană obiectivă şi imparţială ar descoperi că reclamantul 
acuză fracturi a două coaste şi a nasului, pe cînd în raportul medico-legal acest fapt nu este menţionat. 
Acest fapt, dă dovadă de lipsă de sinceritate din partea reclamantului fapt căruia majoritatea nu i-a 
acordat nici o importanţă.  



Descrierea daunei fizice ca şi determinarea posibilelor cauze acestei daune fizice necesită 
cunoştinţe specializate în domeniul medico-legal. Dacă majoritatea are dubii în privinţa originii 
leziunilor corporale, nu există o altă ieşire din această situaţie decît prin a pune o întrebare directă 
experţilor medico-legali, dacă acele leziuni puteau fi provocate sau nu în anumite circumstanţe. 
Nefiind specialişti în medicina legală, noi nu suntem împuterniciţi de a face concluzii ce depăşesc 
cunoştinţele noastre profesionale.  

Cît priveşte evenimentele din 10 iulie 2002, sunt de acord că nu a avut loc o încălcare în substanţă 
a articolului 3.  

Merită a fi menţionat, că reclamantul a ascuns de la cunoştinţa Curţii faptul că acesta a sărit de la 
etajul trei, în timp ce poliţia încerca să-l reţină la locul faptei, invocînd numai faptul că el a fost torturat 
şi bătut, fapt care ca rezultat i-a condiţionat fracturarea picioarelor, coastelor şi a unui deget. Din 
fericire, faptul săriturii sale de la etajul trei, a fost mărturisit chiar şi de „martori independenţi” printre 
care – victima furtului comis de reclamant şi vecinii acestuia.  

Plus la aceasta, un medic de la serviciul de urgenţă fiind interogat a declarat că reclamantul i-a 
mărturisit acestuia că a căzut de la etajul trei.  

Potrivit raportului medico-legal nr. 3129/D „... toate leziunile corporale depistate pe corpul 
reclamantului Pruneanu ar fi putut fi cauzate în urma căderii sale de la înălţimea etajului trei şi a 
impactului corpului reclamantului cu careva obiecte dure...”. 

Menţionez faptele de mai sus, doar pentru a demonstra că veridicitatea declaraţiilor reclamantului 
privind al doilea incident au fost atît de inconsistentă încît să justifice concluzia că „... nu a fost stabilit 
dincolo de orice dubiu rezonabil că leziunile suferite de reclamant s-au datorat în rezultatul maltratării 
acestuia...” (a se vedea paragraful 66). 

Aşadar, se poate spune că în acest caz Curtea a acceptat versiunea cu privire la circumstanţele 
faptelor propuse de Guvern şi nu versiunea propusă de reclamant. Procedînd astfel, după părerea mea, 
Curtea a recunoscut indirect că reclamantul a încercat să o ducă în eroare, pentru că, altfel, Curtea ar fi 
acceptat versiunea propusă de reclamant. 

Dacă această judecată are valoare, atunci nu-mi este clar de ce majoritatea a preferat să nu dea 
crezare versiunii faptelor propuse de Guvern privind primul incident ? 

După părerea mea, faptul că reclamantul: 
a oferit informaţii nu prea exacte despre caracterul traumelor suferite în urma evenimentelor din 10 

mai 2001,  
 nu a înaintat o plîngere contra autorităţilor moldovene în privinţa evenimentelor din 10 mai 2001 

într-un termen rezonabil, 
a înaintat plîngerea sa privind incidentul din 10 mai 2001 doar în septembrie 2002, adică două luni 

după ce a fost reţinut şi 
a ascuns faptul că a sărit de la etajul trei şi a atribuit toate leziunile suferite de el, pe seama 

ofiţerilor de poliţie denotă clar o lipsă de onestitate din partea sa şi atrage o lipsă de încredere faţă de 
declaraţiile sale în privinţa incidentului din 10 mai 2001. În rezultat, declaraţiile sale nu pot fi 
considerate ca avînd o valoare probantă sigură, şi în aşa caz concluzia trebuia să fie similară cu cea 
menţionată în paragraful 66. 

În consecinţă, nu pot accepta că a fost stabilit dincolo de orice dubiu rezonabil faptul aplicării 
ilegale de forţă asupra reclamantului şi în aşa caz, după părerea mea, nu a existat o încălcare în 
substanţă a articolului 3 în primul incident.   

Mai am însă, un dubiu cu această tratare dublă a aceleaşi situaţii.  
În punctul 3 al părţii dispozitive se propune de a găsi o încălcare a articolului 3 în baza „...omiterii 

de a efectua o investigaţie eficientă privind plîngerea reclamantului cu privire la maltratarea de către 
poliţie la 10 mai 2001”.  

În punctul 5, se propune de a recunoaşte şi o încălcare a articolului 3 în baza „omiterii de a 
investiga eficient plîngerea reclamantului referitoare la maltratarea acestuia de către poliţie la 10-11 
iulie 2002”, concluzii cu care sunt de acord. Însă mai apoi se propune a recunoaşte o încălcare a 
articolului 13 din Convenţie în baza lipsei unor remedii eficiente faţă de plîngerile de rele tratamente. 

Aici aş vrea să subliniez că invocînd articolul 13 din Convenţie, reclamantul s-a bazat pe faptul că 
procurorul nu a condus o investigaţie cuvenită a plîngerilor sale şi nu pe pretinsa lipsă a posibilităţii de 
a înainta o plîngere contra ofiţerilor de poliţie, fapt care în hotărîre este considerat a fi o încălcare.  



Consider că ar trebui să examinăm plîngerea reclamantului ca şi cum ar fi fost înaintată. Şi în cazul 
dat, mi se pare incorect de a face o asemenea apreciere dublă. Ancheta penală este, în principiu o 
măsură eficientă în cazuri în care se pretinde o tortură. Acest fapt este unul unanim recunoscut, din 
care cauză înainte de a admite o plîngere Curtea, cere reclamanţilor să epuizeze această cale. Astfel, 
dacă ancheta penală nu este o măsură eficientă, se poate deduce o singură concluzie – nu este necesar 
de a epuiza căile care nu sunt eficiente. Ar fi absolut incorect de a admite aceasta şi de a spune că în 
cazurile în care se pretinde existenţa unei torturi reclamanţii nu ar trebui să înainteze plîngeri din 
motive că ancheta penală nu ar putea fi considerată a fi o măsură eficientă de recurs.  

În concluzie, deoarece nu a fost recunoscută o încălcare a articolului 3, suma acordată pentru 
prejudiciu moral ar trebui să fie nu mai mare de 400 -500 Euro. 

Mai am însă un regret – de a accepta onorariul avocatului care este vădit exagerat.  
Cererea a fost expediată în 2002 de către reclamant, cînd acesta a expediat în adresa Curţii practic 

toate piesele justificative necesare. Avocatul în cazul de faţă a început să reprezinte interesele 
reclamantului abia în 2005. Deci, el a lucrat la acest caz doar un an.  

Părerea mea este că procesele la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu sunt ca Jocurile 
Olimpice despre care se spune că „principalul e nu să cîştigi, ci să participi”. Nu accept că simpla 
participare a avocatului, să poată fi considerată vreo dată, o justificare suficientă pentru acordarea 
sumelor considerabile de bani. Mai mult ca atît, în alte cazuri contra Moldovei în care s-a invocat 
articolul 3, Curtea a acordat cheltuieli pentru asistenţa avocatului sume mult mai rezonabile, de 
exemplu, în cazul Corsacov – 1 000 euro, în cazul Holomiov – 800 euro. Nu trebuie de omis că în 
aceste cazuri reclamanţii au fost reprezentanţi de avocaţii lor pe toată durata procedurilor în faţa Curţii 
Europene. 

În viziunea mea, din considerentul că avocatul n-a făcut practic nimic în cazul dat, din 
considerentul că marea parte a lucrului a fost făcută de reclamant, cheltuielile pentru avocat ar trebui 
să fie nu mai mari de 600 – 700 euro. Acestea sunt principalele dezacorduri ale mele cu majoritatea în 
privinţa cazului dat. 



Sarban v. Moldova 
Cererea nr. 3456/05, 4 Octombrie2005 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 3456/05) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Vladimir 
Şarban („reclamant”), la 19 ianuarie 2005. 

… 
3. În cererea sa, reclamantul s-a plîns de arestarea sa preventivă şi diferite pretinse încălcări în 

legătură cu aceasta: violarea articolului 3 (lipsa accesului la asistenţă medicală); a articolului 5 § 3 
(motive insuficiente invocate de instanţele judecătoreşti la aplicarea arestului preventiv şi hotărîri luate 
de un judecător fără competenţă de a ordona eliberarea sa); a articolului 5 § 4 (durata perioadei de timp 
pentru a răspunde unei cereri habeas corpus şi refuzul de a audia un martor); precum şi a articolului 8 
ale Convenţiei (confidenţialitatea comunicărilor cu avocatul său).  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
6. Reclamantul s-a născut în anul 1957 şi locuieşte în Chişinău. El a deţinut funcţia de secretar al 

Consiliului municipal Chişinău. 

A. Arestarea preventivă a reclamantului 

7. La 8 octombrie 2004, Procuratura Generală a iniţiat urmărirea penală împotriva reclamantului 
pentru pretinsa infracţiune de abuz de putere prevăzută de articolul 327 § 2 al Codului penal, în 
legătură cu cumpărarea a 40 de ambulanţe de către Primăria Chişinău.  

8. La 12 noiembrie 2004, reclamantul a fost arestat de către ofiţerul G.G. de la Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC). La 15 noiembrie 2004, Judecătoria 
Buiucani a emis un mandat de arest al reclamantului pe un termen de 10 zile.  

… 
24. La 16 februarie 2005, Judecătoria Centru a respins o nouă cerere habeas corpus a 

reclamantului, declarînd că „motivele pentru arestul preventiv al reclamantului rămîn valabile”. 

B. Asistenţa medicală acordată reclamantului pe parcursul detenţiei  

25. Reclamantul suferă de „mielopatie22 cervicală progresivă cu deplasarea vertebrelor C5-C6-C7, 
cu tulburări dureroase” şi trebuie să poarte în permanenţă un dispozitiv care să-i imobilizeze gîtul, 
pentru a minimaliza riscul unor răniri fatale ale coloanei sale vertebrale. De asemenea, el suferă de 
gută şi de hipertensiune arterială de gradul doi cu risc mărit de complicaţii cardio-vasculare, toate 
confirmate de certificate medicale. 

26. Plîngerea sa cu privire la lipsa asistenţei medicale suficiente se referă la perioada detenţiei sale 
în Izolatorul de Detenţie Provizorie al CCCEC între 12 noiembrie 2004 şi 18 ianuarie 2005. 

27. Între 12 şi 29 noiembrie 2004 (între 19 şi 29 noiembrie, potrivit Guvernului), reclamantul a 
ţinut greva foamei. La 19 noiembrie 2004 (ziua celui de-al doilea arest al său), el a fost consultat de 
doctorul A.E., care a notat plîngerile reclamantului de dureri de spate şi l-a diagnosticat cu 
hipertensiune arterială esenţială, dîndu-i medicamente pentru scăderea tensiunii sale arteriale. 

28. Potrivit reclamantului, nici medicului său de familie, doctorul G., nici unui alt medic nu li s-a 
permis să-l examineze în perioada detenţiei sale, decît după ce cererea sa a fost comunicată 
Guvernului. El a prezentat copii ale două cereri depuse de medicul său de familie la 22 şi 29 noiembrie 

                                                 
22 Tulburare cauzată de o deteriorare anormală a cartilagiului şi oaselor gâtului însoţită de degenerarea şi depunerea de 
săruri în orificiile dintre vertebre.  



2004, prin care acesta a solicitat permisiunea de a-l examina pe reclamant sau de a se permite 
examinarea acestuia de către orice alt medic calificat. Nici una din cereri nu a fost satisfăcută şi nici un 
răspuns la ele nu a fost primit. 

29. În conformitate cu Susţinerile Guvernului, pe parcursul detenţiei sale, reclamantul nu a depus 
personal nici o cerere pentru a-l vedea pe doctorul G.. 

30. La 29 noiembrie 2004, reclamantul a leşinat în timpul şedinţei de judecată şi a fost de îndată 
transportat la un spital pentru deţinuţi, unde a fost tratat pînă la 20 decembrie 2004. 

31. Potrivit reclamantului, el nu a fost examinat de către un neurolog în timp ce s-a aflat în spital. 
Fişa sa medicală arată că el s-a plîns, de nenumărate ori, de dureri în regiunea cervicală a coloanei sale 
vertebrale şi de amorţire a degetelor şi mîinilor (la 2, 7, 13 şi 15 decembrie 2004). Abia la 15 
decembrie 2004, el a fost vizitat de un neurolog care a constatat că: „se recomandă o examinare de 
către un neurochirurg pentru a determina tratamentul corespunzător”. O astfel de examinare nu a avut 
loc. 

32. La 20 decembrie 2004, reclamantul a fost externat din spital şi dus înapoi în Izolatorul de 
Detenţie Provizorie. În conformitate cu fişa sa de externare, el era „într-o condiţie satisfăcătoare cu 
recomandarea de a fi supravegheat de către un medic terapeut şi un neurolog, de a i se măsura 
tensiunea arterială şi de a i se administra pastile. ...”. 

33. La 20 decembrie 2004, un procuror a admis o cerere a soţiei reclamantului, prin care aceasta a 
solicitat examinarea acestuia de către un neurolog la Izolatorul de Detenţie Provizorie. Totuşi, medicul 
nu a avut acces la reclamant, ca urmare a refuzului administraţiei CCCEC de a permite acest lucru. 

34. Potrivit reclamantului, în Izolatorul de Detenţie Provizorie nu era personal medical. 
35. Potrivit Guvernului, era un medic, R.V., care era terapeut şi care, în mod regulat, a acordat 

reclamantului asistenţă medicală pe întreaga perioadă a detenţiei sale. În caz de urgenţă, deţinuţii 
puteau fi transportaţi la un spital din apropiere. 

36. Potrivit reclamantului, din cauza lipsei asistenţei medicale, el a fost nevoit să folosească 
posibilitatea de a-şi măsura tensiunea arterială printre gratiile cuştii în care el era ţinut pe parcursul 
şedinţelor de judecată. 

37. Guvernul nu a contestat acest lucru, dar a declarat că medicul terapeut de la Izolatorul de 
Detenţie Provizorie a acordat reclamantului asistenţă medicală ori de cîte ori acesta a solicitat-o. 

38. Conform Registrului medical al Izolatorului de Detenţie Provizorie, prezentat de către Guvern, 
pe parcursul perioadei la care se face referire în cererea reclamantului, acesta a fost examinat numai la 
19 noiembrie 2004. Următoarea înregistrare cu privire la reclamant datează din 19 ianuarie 2005. 
Numele medicului R.V. apare pentru prima dată în toate documentele prezentate de Guvern, la 11 
februarie 2005. 

39. Soţia reclamantului a făcut numeroase încercări, însă fără succes (la 16, 17, 20, 22, 26, 27 
noiembrie 2004, şi la 20 şi 21 decembrie 2004) să obţină permisiunea de a verifica starea sănătăţii 
reclamantului şi să-i aducă acestuia diverse lucruri. Atît reclamantul, cît şi soţia sa au solicitat să fie 
adus un monitor pentru tensiunea arterială şi ca instrucţiuni cu privire la folosirea corespunzătoare a 
acestuia să fie cerute de la medicul G.. În cele din urmă, ei i s-a permis să aducă reclamantului diverse 
lucruri. 

C. Rapoartele medicale întocmite după 18 ianuarie 2005 

40. La 19 ianuarie 2005, Judecătoria Centru a acceptat cererea reclamantului de a fi examinat de un 
medic. În aceeaşi zi, el a fost examinat de şeful Secţiei Terapie al Spitalului Pruncul, care a notat în 
Registrul Medical (a se vedea paragraful 38 de mai sus) că reclamantul nu s-a plîns de starea sa de 
sănătate. 

41. Medicul G., care l-a examinat pe reclamant la 26 ianuarie 2005, a conchis că starea sănătăţii 
sale s-a înrăutăţit considerabil din cauza celor trei maladii de care suferă (a se vedea paragraful 25 de 
mai sus). În lipsa tratamentului medical, există riscuri serioase pentru viaţa şi sănătatea reclamantului. 
Omisiunea de a monitoriza permanent şi corect şi de a reacţiona la schimbările tensiunii sale arteriale, 
ale nivelului acidului uric şi alte simptome, poate avea consecinţe serioase, inclusiv un infarct 
miocardic, accidente cerebrale vasculare şi chiar moartea subită. 

42. Profesorului Z., şeful Catedrei de Neurologie de la spitalul „Nicolae Testimiţeanu”, i s-a permis 
să-l vadă pe reclamant în închisoare la 25 ianuarie 2005. Reclamantul s-a plîns de durere şi amorţeală 



în mîini, de dureri de cap şi lipsa unei supravegheri permanente din partea unui medic specializat. În 
raportul său, profesorul Z. s-a referit numai la mielopatia cervicală a reclamantului şi nu a recomandat 
spitalizarea acestuia. El a recomandat tratamentul reclamantului cu medicamente simptomatice, 
limitarea mişcărilor fizice şi purtarea în permanenţă a dispozitivului de fixare a gîtului. În timp ce el nu 
a constatat vreun risc major pentru viaţa pacientului, care să fie cauzat de mielopatie, el a admis că 
există un risc constant de înrăutăţire a condiţiei sistemului său nervos. El a considerat că în cazul 
agravării stării sănătăţii reclamantului, el ar necesita tratament neurochirurgical într-o clinică 
specializată. 

43. Alţi doi medici, S.G. şi M.G., care au examinat fişele medicale ale reclamantului, la sfîrşitul 
lunii ianuarie a anului 2005, referindu-se la mielopatia cervicală a reclamantului, au declarat că această 
maladie poate, în ultimă instanţă, să ducă la pierderea definitivă a capacităţii de mişcare şi la 
consecinţe negative pentru sistemul cardio-vascular. Medicul S.G. a recomandat medicamente, 
gimnastică specială şi consultarea de către un neurochirurg pentru a determina necesitatea unei 
intervenţii micro-neurochirurgicale. De asemenea, el a recomandat purtarea dispozitivului de 
imobilizare a gîtului. Medicul M.G. a declarat că există un risc serios pentru sănătatea reclamantului 
cauzat de mielopatia de care suferea, inclusiv tetraparesis23. El a recomandat spitalizarea 
reclamantului. 

44. O Comisie Medicală de Stat, creată după comunicarea cererii Guvernului, a constatat că 
mielopatia cervicală prezintă un risc pentru sănătatea reclamantului şi că există posibilitatea creşterii 
intensităţii durerii de care suferea. Pacientul are nevoie de „un regim de supraveghere medicală 
adecvată şi tratament în condiţii de ambulatoriu (acasă, la serviciu, în închisoare)”. Printr-o scrisoare 
din 9 februarie 2005, adresată Agentului Guvernamental, Ministerul Sănătăţii a declarat că tensiunea 
arterială înaltă şi guta necesită „un regim psiho-emoţional adecvat şi administrarea medicamentelor 
prescrise de medic”. 

D. Alte chestiuni cu privire la detenţia reclamantului 
45. Potrivit reclamantului, cu excepţia unei ocazii, el întotdeauna a fost adus în faţa instanţei de 

judecată în cătuşe şi plasat într-o cuşcă de metal pe parcursul şedinţelor de judecată. Guvernul nu a 
contestat acest lucru. 

46. Potrivit reclamantului, celula în care el a fost deţinut în Izolatorul de Detenţie Provizorie era 
supraaglomerată, avînd 11 m2 pentru 4 persoane şi în ea era prea cald. 

47. Potrivit Guvernului, reclamantul a fost deţinut într-o celulă împreună cu o altă persoană şi că 
temperatura şi alte condiţii din celulă erau în limite acceptabile. În susţinerea declaraţiilor sale, 
Guvernul a transmis Curţii o copie a raportului din 11 februarie 2005, întocmit de către o inspecţie 
sanitaro-epidemiologică, precum şi fotografii şi o înregistrare video cu imagini ale celulei în care era 
deţinut reclamantul. 

…  

ÎN DREPT 

I. OBIECŢIILE PRELIMINARE ALE GUVERNULUI 

A. Neepuizarea căilor de recurs interne 

57. Guvernul a declarat că reclamantul nu a epuizat toate căile de recurs interne disponibile lui. În 
special, el ar fi putut, dar nu a făcut-o, să invoce prevederile articolului 53 al Constituţiei, ale 
articolului 1405 al Codului civil şi ale Legii nr. 1545 (a se vedea paragrafele 51, 53 şi 54) şi a dat drept 
exemplu cauza Duca (nr. 1579/02), care, în baza Legii nr. 1545, a primit compensaţii la nivel naţional. 

58. Reclamantul a reamintit faptul că el a solicitat de multe ori anularea pe cale judiciară a mai 
multor pretinse violări, şi că de fiecare dată cererile sale au fost respinse. 

59. În ceea ce priveşte Legea nr. 1545 invocată de către Guvern, Curtea notează că dnei Duca, într-
adevăr, i-a fost acordată o compensaţie în baza respectivei legi. Curtea, de asemenea, notează că, în 
conformitate cu articolul 4 al legii respective, aceasta este aplicabilă numai persoanelor care au fost 
achitate sau faţă de care urmărirea penală a fost încetată (a se vedea paragraful 54 de mai sus), ceea ce 

                                                 
23 Slăbiciune musculară care afectează toate cele patru membre. 



nu este cazul reclamantului. În consecinţă, Curtea nu consideră că remediul în baza prevederilor Legii 
nr. 1545 ar fi fost efectiv ca urmare a plîngerilor reclamantului (a se vedea Ostrovar v. Moldova, 
35207/03, (dec.), 22 martie 2005). 

60. Curtea notează că articolele 53 al Constituţiei şi 1405 al Codului civil enunţă principiul 
conform căruia orice victimă a erorilor justiţiei şi a acţiunilor ilegale ale anchetatorilor, procurorilor 
sau instanţelor de judecată, poate pretinde compensaţii. 

61. Este notat faptul că reclamantul s-a adresat instanţelor judecătoreşti naţionale de multe ori, 
plîngîndu-se de fiecare pretinsă violare invocată de către el în faţa Curţii, declarînd încălcarea 
drepturilor sale de către organul de urmărire penală (a se vedea paragrafele 12, 16, 20, 21 şi 50 de mai 
sus). Totuşi, instanţele judecătoreşti naţionale au respins toate plîngerile reclamantului, constatînd că 
nu exista nici o aparenţă a vreunei violări. În astfel de circumstanţe, Curtea nu este convinsă că 
remediile sugerate de Guvern s-ar fi soldat cu succes. În consecinţă, Curtea nu consideră că remediile 
în baza articolului 53 al Constituţiei şi a articolului 1405 al Codului civil au fost efective în cazul 
reclamantului. 

62. Luînd în consideraţie cele menţionate mai sus, Curtea conchide că cererea nu poate fi declarată 
inadmisibilă, ca urmare a neepuizării căilor de recurs interne. Prin urmare, obiecţia Guvernului trebuie 
respinsă. 

B. Pretinsul abuz al reclamantului de dreptul de a depune o cerere 

63. În observaţiile sale cu privire la fondul cauzei, reclamantul a declarat că dosarul penal intentat 
împotriva sa este unul politic şi că unele din argumentele invocate de către Guvern în apărarea poziţiei 
sale sunt similare celor folosite de regimul stalinist. 

64. Guvernul a considerat declaraţiile reclamantului abuzive şi a solicitat radierea cererii de pe 
rolul Curţii. 

65. Curtea reaminteşte că o cerere, în general, nu ar fi respinsă ca fiind abuzivă conform articolului 
35 § 3 din Convenţie în baza faptului că a fost „ofensatoare” sau „defăimătoare”, decît dacă, în mod 
intenţionat, a fost bazată pe fapte care nu sunt adevărate (a se vedea Popov v. Moldova, nr. 74153/01, 
§ 49, 18 ianuarie 2005). 

66. Luînd în consideraţie declaraţiile făcute de reclamant în această cauză, precum şi limbajul 
folosit de el, Curtea nu consideră că acestea constituie un abuz de dreptul de a depune o cerere. În 
consecinţă, această obiecţie este, de asemenea, respinsă. 

C. Concluzii cu privire la admisibilitate  

67. Curtea consideră că pretenţiile reclamantului în temeiul articolului 3, articolului 5 §§ 3 şi 4 şi 
articolului 8 ale Convenţiei ridică întrebări de drept care sunt suficient de serioase, încît determinarea 
lor să depindă de o examinare a fondului şi că nici un alt temei pentru declararea lor inadmisibile nu a 
fost stabilit. Curtea, prin urmare, declară aceste pretenţii admisibile. În conformitate cu decizia sa de a 
aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea paragraful 4 de mai sus), Curtea va trece imediat la 
examinarea fondului acestor pretenţii. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
68. Reclamantul a pretins că lipsa asistenţei medicale în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 

CCCEC în perioada 12 noiembrie 2004 şi 19 ianuarie 2005, constituia un tratament inuman şi 
degradant contrar articolului 3 din Convenţie, care prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

A. Argumentele părţilor 

1. Reclamantul 

69. Reclamantul a declarat că starea sănătăţii sale era suficient de gravă pentru a fi incompatibilă 
cu detenţia prelungită în Izolatorul de Detenţie Provizorie, în care nu era personal medical. În timp ce 
autorităţile erau pe deplin conştiente de condiţia sa fizică, ele nu au permis ca el să fie examinat de 
către medicul său de familie sau de către orice alt medic calificat, decît după depunerea cererii sale la 
Curte. Reclamantul s-a plîns, în special, că deşi el era într-o stare critică, gîtul său fiind imobilizat, el 



nu a fost examinat de un neurolog timp de peste două luni, între 19 noiembrie 2004 şi 25 ianuarie 
2005. El a subliniat că lipsa asistenţei medicale este, de asemenea, contrară articolului 32 § 4 al Legii 
cu privire la arestarea preventivă, care cere ca persoanele care se află în greva foamei să fie 
monitorizate de personal medical.  

70. El a declarat că Guvernul nu a prezentat probe că în cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie 
era angajat un medic pînă la 11 februarie 2005 (cum ar fi o listă a salariaţilor sau a persoanelor 
angajate în cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie). 

71. Conform reclamantului, celula sa era supraaglomerată şi el era umilit în public fiind încătuşat şi 
plasat într-o cuşcă în timpul şedinţelor de judecată. El a prezentat articole din ziar pentru a susţine 
declaraţiile sale cu privire la publicitatea procesului său. 

2. Guvernul 

72. Guvernul a declarat că tratamentul la care a fost supus reclamantul nu a atins pragul minim 
conform articolului 3 din Convenţie. Orice suferinţă pe care el ar fi avut-o nu a depăşit ceea ce era 
inerent detenţiei. Condiţiile din Izolatorul de Detenţie Provizorie erau corespunzătoare, aşa cum rezultă 
clar din documentele prezentate Curţii (a se vedea paragraful 47 de mai sus). În caz de urgenţă, 
reclamantul putea fi transportat la un spital din apropiere. 

73. Guvernul a subliniat că, pe parcursul detenţiei sale, reclamantul a fost tratat în spital după ce s-
a aflat în greva foamei (de la 29 noiembrie pînă la 20 decembrie 2004) şi că a fost vizitat de medici la 
19 şi 25 ianuarie 2005 (de un neurochirurg, la ultima dată menţionată, precum şi ulterior), la 4 şi 9 
februarie 2005 şi, în mod regulat, după această dată. Fiind externat din spital într-o stare a sănătăţii 
satisfăcătoare, la 20 decembrie 2004, nu ar fi fost nerezonabil de a împiedica examinarea sa de către un 
medic în ziua următoare.  

74. Comisia Medicală de Stat a determinat că reclamantul putea fi tratat în închisoare. Accesul 
medicului G. la reclamant trebuia să fie restrictiv, deoarece ei erau prieteni şi medicul ar fi putut să-l 
ajute pe reclamant să-şi prejudicieze sănătatea cu scopul de a pretinde mai tîrziu violarea articolului 3. 

B. Aprecierea Curţii 

1. Principii generale 

75. Curtea reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa sa, maltratarea trebuie să atingă un 
nivel minim de severitate pentru a cădea sub incidenţa articolului 3. Evaluarea acestui nivel minim 
este, prin natura lucrurilor, relativă; el depinde de toate circumstanţele cauzei, precum ar fi durata 
maltratării, consecinţele sale fizice şi mintale şi, în unele cazuri, de sexul, vîrsta şi starea sănătăţii 
victimei (a se vedea Kudla v. Poland (GC), nr. 30210/96, § 91, ECHR 2000-XI, şi Peers v. Greece, nr. 
28524/95, § 67, ECHR 2001-III). Deşi scopul maltratării este un factor care trebuie luat în 
consideraţie, în special dacă a avut intenţia de a umili sau înjosi victima, absenţa unui astfel de scop nu 
duce, în mod inevitabil, la constatarea că nu a avut loc o violare a articolului 3 (a se vedea Peers, citat 
mai sus, § 74). 

76. Mai mult, nu poate fi exclus faptul că detenţia unei persoane care este bolnavă poate ridica 
chestiuni în conformitate cu articolul 3 din Convenţie (a se vedea Mouisel v. France, nr. 67263/01, § 
37, ECHR 2002-IX). 

77. Deşi articolul 3 din Convenţie nu poate fi interpretat ca impunînd o obligaţie generală de a 
elibera deţinuţii pe motive de sănătate, el totuşi impune statului obligaţia de a proteja integritatea fizică 
a persoanelor private de libertate, de exemplu, prin a le acorda asistenţa medicală necesară (a se vedea 
Hurtado v. Switzerland, hotărîre din 28 ianuarie 1994, Seria A nr. 280-A, opinia Comisiei, p. 15-16, § 
79). Curtea, de asemenea, a subliniat dreptul tuturor deţinuţilor la condiţii de detenţie compatibile cu 
demnitatea umană, pentru a asigura că maniera şi metoda de executare a măsurilor impuse nu-i supune 
la suferinţă sau dificultăţi de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă care nu poate fi 
evitată, fiind inerentă detenţiei; în plus, în afara sănătăţii deţinuţilor, bunăstarea lor trebuie să fie 
asigurată în mod adecvat, luînd în consideraţie cerinţele practice ale detenţiei (a se vedea Kudla, citat 
mai sus, § 94). 

2. Aplicarea acestor principii în această cauză 



78. Luînd în consideraţie declaraţiile părţilor cu privire la condiţiile materiale de detenţie a 
reclamantului (a se vedea paragrafele 46 şi 47 de mai sus), Curtea nu este convinsă că ele au depăşit 
nivelul de severitate cerut pentru ridicarea unei chestiuni în temeiul articolului 3 din Convenţie.  

Rămîne să fie determinat dacă reclamantul a avut nevoie de asistenţă medicală regulată, dacă el a 
fost lipsit de o astfel de asistenţă, după cum pretinde, iar, în caz afirmativ, dacă aceasta constituie 
tratament inuman sau degradant contrar articolului 3 din Convenţie (a se vedea cf. Farbtuhs v. Latvia, 
nr. 4672/02, § 53, 2 decembrie 2004).  

79. Probele din diferite surse medicale prezentate de ambele părţi confirmă că reclamantul suferă 
de trei condiţii medicale grave care necesită îngrijire medicală regulată (a se vedea paragrafele 27 şi 
41- 44 de mai sus).  

80. Curtea notează că, în conformitate cu Registrul medical prezentat de Guvern, în perioada 
detenţiei sale în Izolatorul de Detenţie Provizorie, la care se referă reclamantul în plîngerea sa, şi 
anume, între 12 noiembrie şi 29 noiembrie 2004 şi între 20 decembrie 2004 şi 19 ianuarie 2005, el a 
fost examinat doar o singură dată de către un medic în Izolatorul de Detenţie Provizorie, în ziua celui 
de-al doilea arest al său – 19 noiembrie 2004 (a se vedea paragraful 38 de mai sus). 

81. Argumentul Guvernului că medicul R.V. i-a acordat reclamantului asistenţă medicală zilnică, 
în perioada aflării sale în detenţie, nu poate fi acceptat, deoarece Registrul medical nu conţine nici o 
indicaţie în acest sens. Mai mult, numele medicului R.V. apare pentru prima dată în documentele 
prezentate de Guvern, abia la 11 februarie 2005, ceea ce corespunde declaraţiei reclamantului că acest 
medic a fost angajat numai după ce cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului.  

82. Curtea notează, în continuare, că reclamantului nu numai i-a fost refuzată o asistenţă medicală 
adecvată de către administraţia Izolatorului de Detenţie Provizorie, dar, de asemenea, i-a fost negată 
posibilitatea de a primi o astfel de asistenţă din alte surse, precum ar fi medicul său de familie sau 
oricare alţi medici calificaţi (a se vedea paragrafele 28 şi 33 de mai sus).  

Guvernul a declarat că restricţia vizitelor medicului G. a fost justificată de motive de securitate. 
Curtea notează că acest motiv a fost invocat pentru prima dată în timpul procedurilor în faţa ei şi 
trebuie, prin urmare, să fie tratat cu precauţie, mai ales în absenţa oricărei forme de justificare (a se 
vedea Nikolov v. Bulgaria, nr. 38884/97, § 74 et seq., 30 ianuarie 2003). 

Totuşi, nici o explicaţie nu a fost dată cu privire la refuzul de a permite vizite din partea altor 
medici decît medicul G. (a se vedea paragrafele 28 şi 29 de mai sus).  

83. Prin urmare, Curtea consideră că reclamantului nu i-a fost acordată o asistenţă medicală 
suficientă şi că Guvernul nu a prezentat o explicaţie plauzibilă pentru lipsa asistenţei medicale de bază 
în Izolatorul de Detenţie Provizorie şi pentru refuzul de a permite asistenţă medicală din exterior. 
Curtea conchide că reclamantul nu a primit asistenţă medicală suficientă în perioada aflării sale în 
Izolatorul de Detenţie Provizorie.  

84. Este notat faptul că reclamantul s-a aflat timp de trei săptămîni într-un spital pentru deţinuţi, 
între 29 noiembrie şi 20 decembrie 2004. Pe parcursul şederii sale în spital, el s-a plîns de multe ori de 
durere în regiunea cervicală a coloanei vertebrale şi de amorţire a degetelor şi a mîinilor (a se vedea 
paragraful 31 de mai sus). Totuşi, el a fost examinat de un neurolog doar o singură dată (la 15 
decembrie 2004), iar recomandarea neurologului de a fi consultat de un neurochirurg nu a fost urmată.  

85. Rezultă, prin urmare, că reclamantului nu i s-a acordat asistenţă medicală suficientă şi în spital.  
86. Nu a fost înaintată nici o pretenţie că pe parcursul perioadei relevante reclamantul ar fi avut 

vreo urgenţă medicală sau ar fi fost expus unor dureri grave sau prelungite, ca urmare a lipsei asistenţei 
medicale adecvate. Prin urmare, Curtea constată că suferinţa pe care el a suportat-o nu a constituit 
tratament inuman. Totuşi, Curtea va determina dacă suferinţa reclamantului constituie tratament 
degradant în sensul articolului 3 din Convenţie. 

87. În mod clar, reclamantul a suferit datorită consecinţelor stării sale, chiar şi cînd s-a aflat în 
spital (a se vedea paragraful 31 de mai sus). De la început, el a fost bine informat despre starea sa şi 
riscurile în legătură cu aceasta, la fel ca şi despre necesitatea de a menţine un nivel de stabilitate 
psihologică, deja afectată de acuzaţii de comitere a unei infracţiuni grave. El nu putea să nu ştie că 
risca în orice moment o urgenţă medicală cu consecinţe foarte grave şi că o asistenţă medicală imediată 
nu era disponibilă. Acest lucru trebuie să-i fi provocat o îngrijorare considerabilă.  



Faptul că el ar fi putut fi transportat la un spital nu afectează această constatare, deoarece pentru a 
suna şi chema o ambulanţă, era necesar ca administraţia CCCEC să dea permisiunea, o decizie dificil 
de luat în absenţa unui sfat medical profesionist.  

88. Curtea notează cîţiva factori suplimentari. Reclamantul a fost adus în faţa instanţei de judecată 
în cătuşe şi ţinut într-o cuşcă în timpul şedinţelor de judecată, chiar dacă el era în permanenţă păzit şi 
purta un guler chirurgical în jurul gîtului. Medicul său a trebuit să-i măsoare tensiunea arterială printre 
gratiile cuştii în faţa publicului (a se vedea paragrafele 36, 37 şi 45 de mai sus). 

89. Curtea notează, în continuare, absenţa unei condamnări anterioare sau a oricărei probe care să 
dea motive serioase de a avea frică că reclamantul ar fi putut să recurgă la violenţă pe parcursul 
şedinţelor de judecată (a se vedea paragraful 9 de mai sus). Curţii i se pare că măsurile de siguranţă 
menţionate mai sus nu au fost justificate de circumstanţele cauzei şi că ele au contribuit la umilirea 
reclamantului. De asemenea, se ia în consideraţie şi faptul că (a se vedea paragraful 71 de mai sus) 
cauza a fost larg mediatizată şi că acţiunile menţionate mai sus au fost – probabil – atent urmărite de 
public şi mass–media (Mouisel v. France, nr. 67263/01, § 47, ECHR 2002–IX). 

90. În opinia Curţii, omisiunea de a asigura asistenţă medicală de bază reclamantului atunci cînd 
acesta, în mod clar, a necesitat-o şi a solicitat-o, la fel ca şi refuzul de a permite o asistenţă medicală 
specializată independentă, împreună cu alte forme de umilire, aşa precum s-a notat în paragraful 88 de 
mai sus, au constituit tratament degradant în sensul articolului 3 din Convenţie (a se vedea Kudla v. 
Poland, citată mai sus, § 94; Farbtuhs v. Latvia, § 51; Nevmerzhitsky v. Ukraine, nr. 54825/00, § 106, 
5 aprilie 2005).  

91. Prin urmare, a existat o violare a articolului 3 din Convenţie în această privinţă.  
… 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul moral 

133. Reclamantul a pretins 55,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral suferit ca rezultat al 
încălcării drepturilor sale garantate de Convenţie: 20,000 EURO pentru violarea articolului 3; 30,000 
EURO pentru violarea articolului 5 şi 5,000 EURO pentru violarea articolului 8 ale Convenţiei. El a 
citat jurisprudenţa Curţii pentru a dovedi că sume comparabile au fost acordate pentru violări ale 
acestor articole.  

134. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de reclamant, declarînd că este excesivă în 
lumina jurisprudenţei Curţii. Guvernul a declarat că jurisprudenţa citată de reclamant cu privire la 
violări ale articolului 3 se referă la situaţii care nu au nimic în comun cu cauza sa în ceea ce priveşte 
natura şi seriozitatea violărilor pretinse, consecinţele asupra reclamantului şi atitudinea autorităţilor de 
stat. 

Autorităţile au luat toate măsurile de a asigura reclamantului condiţii conforme stării sănătăţii sale 
şi tratamentul său nu a atins pragul minim prevăzut de articolul 3 din Convenţie. Orice constatare a 
unei violări a articolului 5 din Convenţie ar trebui să constituie în sine o satisfacţie echitabilă 
suficientă, deoarece nu sunt probe că reclamantul ar fi fost eliberat, dacă nu ar fi avut loc violări. Orice 
constatare a unei violări a articolului 8 din Convenţie ar trebui să aibă un rezultat similar, în special 
avînd în vedere că reclamantul şi-a retras o parte a pretenţiilor sale în temeiul acestui articol şi al 
omisiunii de a da detalii sau cita jurisprudenţa în această privinţă. 

135. Curtea consideră că reclamantului trebuia să-i fi fost cauzate stări de stres şi îngrijorare, mai 
ales, ca urmare a ignorării evidente a necesităţilor sale medicale de către autorităţi şi insuficienţa 
motivelor pentru a dispune detenţia sa. Ea acordă reclamantului suma totală de 4,000 EURO cu titlu de 
prejudiciu moral. 

B. Costuri şi cheltuieli 

136. Reclamantul a pretins alte 7,808 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli de reprezentare. El a 
prezentat copia unui contract de asistenţă juridică încheiat cu avocatul său, în conformitate cu care 
avocatul urma să fie plătit „conform unui onorariu de 60-100 EURO pe oră, bazat pe un orar al orelor 
efectiv lucrate”. De asemenea, el a anexat o listă a orelor de lucru la pregătirea cauzei (69 ore) şi 



onorariul pe oră pentru fiecare tip de activitate. El a invocat faptul că avocatul său are o experienţă 
largă în domeniul drepturilor omului, cîştigînd cauze extrem de complexe în faţa Curţii, precum Ilaşcu 
şi Alţii c. Moldovei şi Rusiei ([GC], nr. 48787/99, ECHR 2004-…). El a inclus cheltuielile pentru 
poşta rapidă în cererea sa.  

137. Guvernul a considerat aceste pretenţii ca fiind nejustificate. El a declarat faptul că 
reprezentantul reclamantului nu a oferit o explicaţie detaliată cu privire la natura serviciilor prestate 
clientului său sau costul fiecărui serviciu. În timp ce a recunoscut că cauza „a ridicat chestiuni 
complexe de fapt şi de drept”, Guvernul a contestat necesitatea de cercetare a jurisprudenţei Curţii 
timp de 15 ore şi numărul orelor pentru pregătirea observaţiilor reclamantului. Guvernul, de asemenea, 
a arătat că costurile de transmitere a documentelor prin poşta rapidă au fost mai mici decît cele cerute 
de reclamant şi că el şi-a retras cererea sa de aplicare a măsurilor provizorii, ceea ce a făcut ca un 
număr din pretinsele ore de lucru să fie irelevant. Guvernul a solicitat Curţii să respingă cererea 
reclamantului de rambursare a costurilor şi cheltuielilor, aşa cum a fost făcut în cîteva cauze 
anterioare.  

138. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fie rambursate în temeiul articolului 
41, trebuie stabilit dacă ele au fost necesare, realmente angajate şi rezonabile ca mărime (Croitoru v. 
Moldova, nr. 18882/02, § 35, 20 iulie 2004). În conformitate cu articolul 60 § 2 al Regulamentului 
Curţii, o listă detaliată a tuturor pretenţiilor urmează a fi prezentată, în caz contrar, Camera poate 
respinge pretenţia în întregime sau în parte.  

139. În această cauză, luînd în consideraţie lista detaliată prezentată de reclamant, numărul şi 
complexitatea chestiunilor care au fost analizate, dar şi că s-a constatat că nu a existat o violare în 
privinţa a două pretenţii, Curtea acordă reclamantului 3,000 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli de 
reprezentare.  

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Respinge obiecţiile preliminare ale Guvernului;  
2. Hotărăşte că a existat o violare a articolului 3 din Convenţie; 
… 
7. Hotărăşte: 
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care hotărîrea 

devine definitivă, în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, 4,000 EURO cu titlu de prejudiciu 
moral şi 3,000 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie convertite în valuta naţională a statului 
pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii, plus orice taxă care poate fi percepută; 

… 



Stepuleac v. Moldova 
Cererea nr. 8207/06, 6 Noiembrie 2007 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 8207/06) introdusă împotriva Republicii Moldova 

potrivit articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (“Convenţia”), de un cetăţean moldovean, dl Gheorghe Stepuleac (“reclamantul”), la 1 
martie 2006. 

… 
3. Reclamantul a susţinut, în particular, că a fost deţinut în condiţii inumane şi degradante de 

detenţie şi că a fost lipsit de asistenţă medicală, că a fost deţinut ilegal şi că instanţele judecătoreşti nu 
au oferit motive relevante şi suficiente pentru arestarea sa, şi că nu a avut acces la materialele 
pertinente ale dosarului său penal pentru a contesta efectiv arestarea în timpul procesului. 

… 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
5. Reclamantul s-a născut în 1964 şi locuieşte în Chişinău. El este directorul firmei “Tantal” SRL, 

societate ce prestează servicii de securitate. 
6. Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate după cum urmează. 

1. Primul arest al reclamantului  

… 
10. La 29 noiembrie 2005, reclamantul a fost reţinut. Motivul reţinerii a fost că “victima l-a 

identificat pe bănuit ca fiind autorul infracţiunii; există motive de a crede că bănuitul ar putea exercita 
presiuni asupra victimei şi a martorilor”. De la acea dată şi pînă la 9 martie 2006, reclamantul a fost 
deţinut în izolatorul de detenţie a DGCCO, cu excepţia cîtorva zile cînd a fost eliberat pe cauţiune (a se 
vedea mai sus § 11).  

11. Procurorul a solicitat instanţei să-l aresteze pe reclamant, acuzîndu-l că l-a deţinut şi şantajat pe 
G.N. cu scopul de a obţine 1 000 dolari SUA de la el. La 2 decembrie 2005 Judecătoria Buiucani a 
respins acel demers.  

…  

2. Al doilea arest al reclamantului  

…  
15. La 15 decembrie 2005, … reclamantul a fost reţinut, motivele oferite în procesele verbale de 

reţinere fiind că victima l-a identificat expres pe reclamant ca autor al infracţiunii.  
… 
27. La 23 mai 2006, Judecătoria Buiucani a acceptat cererea reclamantului de habeas corpus şi a 

dispus eliberarea lui cu obligarea de a nu părăsi localitatea. ..  

3. Condiţiile de detenţie din izolatorul DGCCO  

28. La 6 şi 7 februarie 2006, avocatul reclamantului s-a plîns la Procuratura Generală despre 
condiţiile de detenţie din izolatorul DGCCO. În particular, bazîndu-se pe articolul 3 din Convenţie, el 
s-a plîns de insuficienţa şi calitatea proastă a mîncării şi de faptul că nu putea să primească zilnic 
mîncare de la soţia sa. De asemenea, el s-a plîns că a fost deţinut de unul singur şi că era vizitat de 
persoane necunoscute în absenţa avocatului său cu scopul de a-l supune unei intimidări psihologice 
pentru a-l determina să renunţe la afacerile sale. El a solicitat să fie transferat din izolatorul DGCCO, 
dat fiind că DGCCO era instituţia care efectua urmărirea penală împotriva sa, într-un izolator din 
subordinea Ministerului Justiţiei, cu scopul de a fi protejat de o asemenea presiune ilegală.  

Nu a fost primit nici un răspuns la nici una din cele două plîngeri. 



29. La 7 februarie 2006, reclamantul a susţinut că starea sa de sănătate s-a înrăutăţit şi a solicitat să 
fie transferat într-un alt izolator unde ar fi putut beneficia de asistenţă medicală, susţinînd că izolatorul 
DGCCO nu avea personal medical.  

30. La o dată necunoscută Şeful DGCCO a răspuns precum că izolatorul din subordinea 
Ministerului Justiţie este suprapopulat şi că este imposibil de a-l transfera pe reclamant acolo. În cazul 
în care reclamantul va avea nevoie, i se va acorda asistenţa medicală necesară.  

31. Într-un recurs împotriva încheierii din 17 februarie 2006 (a se vedea paragraful 24 supra), 
reclamantul s-a plîns, inter alia, de condiţiile sale de detenţie: celula se afla în subsol şi el nu avea 
acces la lumina zilei; lumina artificială de o intensitate mică nu a fost niciodată stinsă; era o umiditate 
foarte ridicată; nu existau saltele pentru a acoperi platforma de lemn ce avea destinaţie de pat; muzica 
cînta la maxim întreaga zi; tavanul era jos pentru a-l împiedica să stea în poziţia drept în celulă; 
accesul la duş era limitat la o singură dată în zece zile şi aceasta a devenit posibil doar după 
numeroasele cereri depuse de avocatul reclamantului; în celulă nu exista veceu iar accesul la veceu era 
limitat la o singură dată pe zi. Nu exista oportunitatea unor plimbări zilnice, iar sistemul de ventilare 
era pornit doar la decizia administraţiei. În izolator nu exista personal medical. De asemenea, 
reclamantul se temea de faptul că s-ar fi putut îmbolnăvi de tuberculoză.  

32. La 22 februarie 2006, soţia reclamantului a cerut conducerii DGCCO să-l transfere pe 
reclamant într-un alt izolator. Ca o alternativă, ea a solicitat permisiunea de a-i aduce zilnic mîncare şi 
a solicitat conducerii să-i permită să facă plimbări zilnice şi să aibă acces la lumina zilei, să 
deconecteze noaptea lumina artificială, să-i permită să folosească veceul oricînd va dori, (sau să-l 
transfere într-o celulă cu veceu), să-i permită accesul la duş o dată pe săptămînă, să fie consultat de un 
medic independent şi să i se acorde asistenţa medicală necesară. Nu este clar dacă a existat vreun 
răspuns la aceste cereri.  

33. În observaţiile sale din faţa Curţii, reclamantul a susţinut că doar Şeful DGCCO avea cheile de 
la celula sa şi că, calitatea mîncării era foarte proastă. El şi-a reiterat teama precum ar fi putut să se 
îmbolnăvească de tuberculoză şi că era imposibil de a verifica aceasta fără o asistenţă medicală.  

34. La 9 martie 2006, reclamantul a fost transferat în izolatorul Ministerului Justiţiei (Penitenciarul 
nr. 13, cunoscut anterior ca Închisoarea nr. 3), unde a fost deţinut pînă la eliberarea sa din 23 mai 2006.  

II. MATERIALE PERTINENTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  

A. Practica şi dreptul intern pertinent  

35. Practica şi dreptul intern pertinent a fost stabilit în cauzele Şarban (citat supra, §§ 51-56), 
Becciev c. Moldovei (nr. 9190/03, § 33, 4 octombrie 2005) şi Boicenco c. Moldovei (nr. 41088/05, 
§ 64-71, 11 iulie 2006).  

36. În particular, cu privire la epuizarea căilor de recurs interne, Guvernul s-a referit la articolul 53 
din Constituţie, articolul 1405 din Codul civil şi Legea nr. 1545 privind modul de reparare a 
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 
instanţelor judecătoreşti, precum şi la cauza Drugalev c. Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerului Finanţelor, menţionată în cauza Boicenco, (citat supra, §§ 68-71). De asemenea, 
Guvernul s-a referit la aplicabilitatea directă a Convenţiei în faţa instanţelor naţionale, care după cum 
este prevăzut în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19 iunie 2000, are prioritate 
faţă de dreptul intern dacă cel din urmă este în contradicţie cu Convenţia.  
… 

38. Într-o informaţie prezentată ulterior de către Guvern (anexa 8) şi scrisă aparent de conducerea 
DGCCO era menţionat, inter alia, că reclamantul a fost deţinut într-o celulă de 6 metri pătraţi cu 
robinet, ventilare, pat şi aşternuturi, fără ferestre şi un veceu situat în afara celulei.  

B. Documente adoptate de Comitetul european pentru prevenirea torturii, a tratamentelor inumane 
ori degradante sau a pedepselor (CPT) 

37. Părţile pertinente din Raportul CPT privind vizita în Moldova între 10 şi 22 iunie 2001 prevăd 
următoarele: 

 “22. Pe parcursul vizitei din 2001, delegaţia CPT a examinat plîngeri generalizate de maltratări fizice a 
persoanelor private de libertate de către poliţie. Într-un număr mare de cazuri, maltratările fizice invocate erau 
de aşa o gravitate, încît puteau fi considerate ca semănînd a tortură. Tot ca şi în 1998, aceste plîngeri se refereau 



la serviciile operative ale poliţiei din toată ţara... . Invocările auzite se refereau în esenţial la perioadele de 
interogare duse pentru a obţine mărturii. ...  

26. În schimb, delegaţia a examinat puţine plîngeri referindu-se la maltratările din partea personalului de 
supraveghere din IDP vizitate. Cele examinate vizau în esenţial IDP al Inspectoratului de poliţie din Chişinău şi 
cel al Departamentului de combatere a crimei organizate şi a corupţiei, tot din capitală (lovituri cu bastonul în 
cazul plîngerii deţinuţilor sau pentru disciplină, deţinuţi încătuşaţi timp de mai multe ore la gratiile uşii unei 
celule). 

30. Este necesar de a reaminti din nou importanţa examinării prompte a plîngerilor de maltratare de către 
autorităţile competente (judecători, procurori) în scopul prevenirii maltratării şi, dacă este cazul, să fie impuse 
sancţiunile adecvate. Aceasta va face să se schimbe părerea asupra predispoziţiilor de a recurge la maltratări. În 
acest scop, CPT trebuie să sublinieze, că delegaţia sa a mai examinat plîngeri de la persoanele deţinute, în 
conformitate cu care, plîngerile lor către procurorul / judecătorul competent nu suscita nici o reacţie sau reacţii 
negative din partea lor. Întrevederile la acest subiect, care au avut loc cu astfel de instanţe, au scos în evidenţă, că 
atitudinea individuală a autorităţilor competente, conştiinţa lor profesională, adeseori, lasă de dorit. CPT 
recomandă, de a sensibiliza judecătorii şi procurorii să-şi îndeplinească activ rolul lor determinant în domeniul 
prevenirii relelor tratamente. 

54. Cu părere de rău, în timpul vizitei din 2001, delegaţia n-a găsit nici o urmă de astfel de măsuri provizorii, 
în realitate totul fiind contrar. Astfel, renovarea şi reconstrucţia celulelor IDP al Departamentului de combatere a 
crimei organizate şi a corupţiei din Chişinău, (redeschis în 2000) considerate aduse în concordanţă cu 
recomandările făcute în 1998 de către CPT, s-au dovedit a fi opuse. S-au repetat aproape identic toate 
neajunsurile de concepţie şi de organizare care cîndva au fost scoase în evidenţă de către CPT: celulele nu 
dispuneau de nici un acces la lumina naturală, iluminarea artificială era de intensitate slabă şi aprinsă în 
permanenţă, aerisirea insuficientă şi echipamentul celulelor se compunea în exclusivitate din platforme fără 
saltea (unii deţinuţi dispuneau totuşi de cuverturile proprii). Constatări similare pot fi făcute în ceea ce priveşte 
noua secţie rezervată deţinuţilor sancţionaţi administrativ la IDP din Bălţi.  

55. Se poate doar regreta că, în cadrul eforturilor consimţite de către autorităţile moldovene pentru renovarea 
acestor locuri – eforturi demne de laudă avînd în vedere actuala conjunctură economică - nici o atenţie n-a fost 
acordată recomandărilor CPT. În realitate, această stare de lucruri sugerează că, în afara cauzelor de ordin 
economic, problema amenajării condiţiilor materiale în instituţiile de poliţie sunt încă datorate unei concepţii 
depăşite a privării de libertate. 

57. În IDP-urile vizitate, delegaţia a strîns numeroase plîngeri referitoare la cantitatea de hrană. Aceasta se 
compunea, în general, dimineaţa din ceai fără zahăr şi o felie de pîine, la amiază dintr-o fiertură de cereale, iar 
seara din apă caldă. În unele locuri, distribuirea hrănii era făcută numai o dată în zi şi se limita la o bucată de 
pîine şi la o supă.  

58. ... Cu referinţă la accesul la veceu la momentul dorit, CPT subliniază că practica care constă în 
satisfacerea necesităţilor fiziologice utilizînd vase în prezenţa altor persoane, în spaţii alăturate aşa ca celulele 
IDP servind în acelaşi timp ca loc pentru viaţă, este ea însăşi degradantă, nu numai pentru persoana constrînsă 
să utilizeze vasul, dar de asemenea şi pentru spectatorii forţaţi să privească ce se întîmplă. În consecinţă, CPT 
recomandă să fie date instrucţiuni clare personalului de supraveghere pentru ca deţinuţii plasaţi în celulele, 
care nu dispun de toaletă, să fie scoşi fără întîrziere din celulă, la cererea lor, pentru a se duce la toaletă.   

62. ... Accesul la îngrijirea medicală în IDP rămîne un subiect de preocupare pentru CPT. ... IDP mai mici ar 
trebui să fie vizitate regulat măcar de un felcer. 

63. În final, este evident, că IDP ale Ministerului Afacerilor Interne nu vor putea niciodată să ofere condiţii de 
detenţie potrivite persoanelor aflate în detenţie provizorie pentru perioade îndelungate, adică mai multe luni.      

CPT regretă mult că autorităţile moldovene nu au pus în executare proiectul lor care a fost anunţat în timpul 
vizitei din 1998 (a se vedea paragraful 13 al raportului referitor la această vizită), de a transfera integral 
responsabilitatea asupra învinuiţilor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei.  

CPT recomandă autorităţilor moldovene de a dubla eforturile pentru realizarea, în cel mai apropiat timp, a 
proiectului de transfer integral a responsabilităţii asupra învinuiţilor către Ministerul Justiţiei.”  

ÎN DREPT  
40. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 3 din Convenţie. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.” 
… 

I. ADMISIBILITATEA  
44. Reclamantul s-a plîns că omisiunea de a-i acorda asistenţă medicală în izolatorul de detenţie al 

DGCCO, condiţiile de detenţie de acolo şi ulterior din Penitenciarul nr. 13, au constituit un tratament 
inuman şi degradant, contrar articolului 3 din Convenţie (a se vedea paragrafele 26-28 supra).  



45. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a epuizat căile de recurs interne cu privire la plîngerile în 
temeiul articolului 3 din Convenţie. Guvernul s-a bazat pe cauza Drugalev (a se vedea paragraful 36 
supra).  

46. În măsura în care se are în vedere un recurs cu privire la o acţiune civilă de a solicita o încetare 
imediată a pretinsei încălcări (cauza Drugalev), Curtea a constatat deja că aceasta nu a constituit o 
dovadă suficientă a faptului că un asemenea recurs era efectiv la data evenimentelor (a se vedea 
Holomiov c. Moldovei, nr. 30649/05, § 106, 7 noiembrie 2006). Nefiind informată despre vreo 
evoluţie după hotărîrea în cauza Drugalev, Curtea nu vede nici un motiv pentru a se îndepărta de acea 
constatare în prezenta cauză. Rezultă că această plîngere nu poate fi respinsă pe motivul neepuizării 
căilor de recurs interne. Curtea ia act de aplicabilitatea directă a Convenţiei în sistemul juridic intern al 
Moldovei şi de prioritatea sa asupra dreptului intern. Totuşi, ea reiterează că reclamantul s-a bazat pe 
dispoziţiile Convenţiei în plîngerile sale către diferite autorităţi şi instanţe judecătoreşti şi că plîngerile 
sale au fost respinse ca neîntemeiate sau lăsate fără examinare (a se vedea paragrafele 23, 24, 28 şi 31 
supra).  

47. În lumina informaţiei de care dispune, Curtea consideră că plîngerea reclamantului cu privire la 
condiţiile inumane de detenţie din Penitenciarul nr. 13 nu a fost argumentată. În cererea sa iniţială, 
reclamantul nu a oferit nici o descriere a condiţiilor din acel izolator pe care îl consideră contrar 
articolului 3 din Convenţie. În observaţiile sale ulterioare, reclamantul a oferit detalii, care se 
concentrau pe suprapopulare şi asistenţă medicală insuficientă. Acest din urmă aspect va fi luat în 
calcul de Curte cînd va examina nivelul asistenţei medicale acordate reclamantului pe întreaga durată a 
detenţiei. Totuşi, Curtea consideră neargumentată restul plîngerii cu privire la condiţiile de detenţie din 
Penitenciarul nr. 13.  

48. În continuare, Curtea consideră că plîngerile reclamantului în temeiul articolului 3 (cu excepţia 
plîngerii cu privire la condiţiile de detenţie din Penitenciarul nr. 13) şi 5 §§ 1, 3 şi 4 din Convenţie 
ridică întrebări de fapt şi de drept suficient de serioase astfel încît aprecierea lor depinde de o 
examinare a fondului. Prin urmare, ea declară aceste plîngeri admisibile. Potrivit deciziei sale de a 
aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea paragraful 4 supra), Curtea va examina imediat 
fondul acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE  

1. Argumentele părţilor  

49. Guvernul a susţinut că alegaţiile reclamantului cu privire la condiţiile inumane de detenţie din 
izolatorul DGCCO au fost abuzive şi neveridice. Reclamantul a fost deţinut în patru celule diferite, 
fiecare măsurînd şase metri pătraţi şi avînd acces la lumina zilei şi electricitate, cu sistem de ventilare 
permanent în funcţiune şi cu paturi din lemn. Mîncarea era corespunzătoare necesităţilor sale şi a 
primit de mai multe ori colete cu mîncare de la soţia sa şi avocatul său. Reclamantul avea două ore de 
plimbări zilnice cînd hotăra să profite de aceasta şi a avut posibilitatea de a face un duş fierbinte la 
fiecare zece zile. Referitor la detenţia solitară a reclamantului, aceasta era necesară deoarece el a fost 
poliţist şi risca să fie maltratat de alţi deţinuţi. Nu erau alte persoane deţinute în izolatorul DGCCO în 
timpul deţinerii reclamantului care ar fi putut fi plasate în celulă cu el. În timp ce avocaţii 
reclamantului s-au plîns despre pretinsele vizite ale unor persoane neidentificate cu scopul de a face 
presiuni asupra lui, reclamantul nu s-a plîns instanţei de judecată urmare a lipsei unui răspuns de la 
Procuratura Generală, ceea ce semnifica că el nu dorea să-şi susţină această plîngere. În temeiul 
omisiunii sale de a oferi orice alt detaliu complementar şi refuzul de a oferi anumite declaraţii în 
timpul urmăririi penale, autorităţile au conchis că nu este necesar de a investiga plîngerea.  

50. Mai mult decît atît, reclamantul s-a plîns de cinci ori cu privire la starea sa de sănătate şi de 
fiecare dată a fost chemată o ambulanţă pentru a-i acorda asistenţa medicală necesară. Medicii nu au 
constatat nici un semn de tuberculoză. El a fost asigurat, drept răspuns la cererea sa de a fi transferat 
într-un alt izolator cu personal medical, că i se va oferi asistenţă medicală daca va avea nevoie de ea. 
Referitor la bronşita reclamantului, Guvernul a pus la dubiu că medicul de familie ar fi putut fi sigur de 
constatările sale în absenţa unor investigaţii mai aprofundate şi a unor indicaţii medicale de 
specialitate. 



51. De asemenea, Guvernul a prezentat fotografii făcute în izolatorul DGCCO pentru a proba 
susţinerile sale, precum şi documente care confirmau furnizarea mîncării în izolator. Din documentele 
din urmă rezultă că deţinuţii primeau o masă pe zi şi în plus ceai şi pîine.  

52. Reclamantul a contestat susţinerile Guvernului, susţinînd că suprafaţa celulei era de patru metri 
pătraţi, după cum rezulta şi din fotografiile prezentate de Guvern. Reclamantul trebuia să-şi aducă 
cearceafuri proprii iar soţiei sale i s-a permis să-i trimită mîncare doar o dată pe săptămînă, după cum 
este demonstrat printr-o scrisoare de la şeful DGCCO din 30 ianuarie 2006. În absenţa oricărei 
posibilităţi de păstrare a mîncării la rece, reclamantul nu a avut posibilitatea să păstreze mîncare sau 
carne, peşte sau supă. Documentele Guvernului au susţinut afirmaţia reclamantului precum că în celulă 
nu exista veceu, ci doar un separeu, unde avea posibilitatea să meargă o dată pe zi. În celulă nu exista 
nici apă curgătoare şi i se permitea să utilizeze lavoarul doar 10 minute dimineaţa. În celulă nu era 
căldură şi reclamantul era nevoit să doarmă îmbrăcat. De asemenea, reclamantul a susţinut că pe durata 
detenţiei sale solitare din motive de securitate alţi patru foşti poliţişti şi un avocat erau deţinuţi acolo, 
astfel combătînd susţinerea Guvernului precum că alte persoane nu puteau fi plasate în celula 
reclamantului.  

53. Reclamantul a susţinut că a solicitat aproximativ de zece ori să fie chemată ambulanţa şi a notat 
că Guvernul a prezentat doar două dovezi a sosirii ambulanţei în izolator pentru a-l consulta, la 6 şi 7 
februarie 2006, existînd de fapt cinci cereri oficiale referitor la aceste solicitări. În registrul referitor la 
sosirea ambulanţei prezentat de Guvern, medicii au notat că reclamantul avea greaţă, vertij, ameţeli şi 
anxietate. Reclamantul a subliniat că vizitele acestei ambulanţe şi plîngerile au coincis cu perioada 
cînd el s-a plîns prin intermediul avocatului său despre vizitele în celula sa de către persoane 
necunoscute pentru a-l intimida (a se vedea paragraful 28 supra). Mai mult decît atît, la 19 februarie 
2006 medicul de familie al reclamantului l-a diagnosticat cu bronşită cronică, care a fost confirmată de 
acelaşi medic în prezenţa medicului din Penitenciarul nr. 13 la 18 aprilie 2006. În sfîrşit, reclamantul s-
a bazat pe rapoartele CPT, care confirmau descrierea sa referitoare la condiţiile de detenţie.  

2. Aprecierea Curţii  

54. Curtea face trimitere la principiile stabilite în jurisprudenţa sa cu privire la articolul 3 din 
Convenţie, în particular cu privire la condiţiile de detenţie şi asistenţa medicală acordată deţinuţilor (a 
se vedea, printre altele, Kudła c. Poloniei [MC], nr. 30210/96, § 91, CEDO 2000-XI, Ostrovar c. 
Moldovei, nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 septembrie 2005, şi Şarban, citat supra, §§ 75-77).  

a. Condiţiile de detenţie din izolatorul DGCCO  

55. Curtea notează că reclamantului i-a fost acordată o masă pe zi la DGCCO (a se vedea 
paragraful 51 supra). De asemenea, ea notează că soţiei reclamantului i s-a acordat dreptul de a-i 
trimite mîncare o dată pe săptămînă. Cu privire la aceasta, Curtea observă că permisiunile acordate 
soţiei reclamantului pentru a-i trimite mîncare prezentate de Guvern, confirmă că el a primit mîncare 
de la ea o dată pe săptămînă. Curtea notează insuficienţa clară a mîncării acordată reclamantului, care 
ridică o problemă în temeiul articolului 3 din Convenţie (a se vedea Kadiķis c. Letoniei (nr. 2), 
nr. 62393/00, § 55, 4 mai 2006).  

56. Părţile au prezentat puncte de vedere contradictorii cu privire la accesul la lumina zilei în 
celulă. Totuşi, Curtea notează că unul dintre documentele prezentate de Guvern şi eliberat aparent de 
conducerea DGCCIO (anexa 8, a se vedea paragraful 38 supra), menţionează expres că celulele nu 
aveau ferestre. Curtea conchide că reclamantul a fost deţinut într-o celulă fără acces la lumina zilei.  

57. În continuare, Curtea notează că Guvernul nu a contestat susţinerea reclamantului precum că 
acestuia i s-a permis să meargă la veceu şi să folosească apa curgătoare o dată pe zi, şi nici că celula nu 
era încălzită şi că era nevoit să doarmă îmbrăcat şi să folosească aşternuturi proprii.  

58. Curtea constată că descrierea a cel puţin unora din condiţiile de mai sus coincide cu cele făcute 
de CPT în 2001 (a se vedea paragrafele 54-57 şi 63). CPT a conchis că IDP (izolatoarele de detenţie) 
gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, (inclusiv DGCCO) “nu vor putea vreodată oferi condiţii de 
detenţie corespunzătoare persoanelor arestate preventiv perioade îndelungate de timp, chiar şi cîteva 
luni”. Curtea conchide că reclamantul a fost deţinut în condiţii incompatibile cu articolul 3 din 
Convenţie.  



b. Asistenţa medicală  

59. Curtea face referinţă la opinia Guvernului precum că era imposibil pentru un medic nespecialist 
să fie sigur de diagnosticul de bronşită în absenţa unor rezultate urmare a unor investigaţii medicale 
aprofundate (a se vedea paragraful 50 supra). Ea notează că, în pofida diagnosticului care a necesitat o 
confirmare, reclamantul nu a fost supus nici unei examinări, şi nici examinat de un medic specialist, 
cel puţin pînă la sfîrşitul detenţiei din DGCCO şi două săptămîni după aceea (a se vedea paragraful 53 
supra). Guvernul nu a negat că umiditatea în celule ar putea contribui la agravarea bronşitei 
reclamantului. Mai mult decît atît, reclamantului nu i-a fost acordată zilnic asistenţă medicală din 
moment ce, după cum rezultă şi din observaţiile Guvernului, în DGCCO nu era personal medical iar 
ambulanţa era chemată în cazuri mult mai grave. Cu privire la aceasta, Curtea face referinţă la 
răspunsul oferit reclamantului privind cererea sa de a fi transferat într-un izolator cu personal medical 
(a se vedea paragraful 30 supra). În pofida solicitării exprese a reclamantului precum că avea nevoie 
de asistenţă medicală, acestuia i-a fost promisă asistenţă medicală oricînd va avea nevoie de ea. Drept 
consecinţă, reclamantul era într-un cerc vicios unde nu putea primi asistenţă pînă cînd “va avea 
nevoie” de aceasta, deşi în acelaşi timp el nu putea demonstra aceasta necesitate în absenţa unei opinii 
medicale calificate de a confirma teama sa. Rezultă că reclamantul nu a primit asistenţă medicală 
corespunzătoare în timp ce era deţinut în izolatorul DGCCO.   

c. Investigarea pretinsei intimidări  

60. Curtea se referă la pretinsa intimidare a reclamantului în celula sa de către persoane 
necunoscute (a se vedea paragraful 28 supra). Reclamantul s-a plîns despre aceasta Procurorului 
General, însă nu a primit nici un răspuns. În opinia Guvernului, omisiunea acestuia de a se plînge unei 
instanţe de judecată despre lipsa întreprinderii acţiunilor au confirmat absenţa oricăror motive pentru a 
reacţiona la plîngerea sa iniţială. Mai mult decît atît, el a refuzat să ofere mai multe detalii referitor la 
problema dată.  

61. Curtea notează că în faţa sa nu s-a disputat faptul dacă dreptul sau practica în Moldova cerea 
unei pretinse victime a unor acte ilegale să se plîngă în mod repetat procurorului înainte ca acesta să 
reacţioneze. Dimpotrivă, din informaţia pe care o are la dispoziţie rezultă că (a se vedea paragrafele 7, 
9 şi 15 supra), procuratura a iniţiat două urmăriri penale împotriva reclamantului care se bazau pe 
plîngerile pe care le-au înregistrat, fără a aştepta confirmarea intenţiei autorului plîngerilor de a-şi 
menţine acele plîngeri. În acelaşi timp, reclamantul s-a plîns de două ori (a se vedea paragraful 28 
supra), nu a primit răspuns la nici una din plîngerile sale. Guvernul nu a prezentat nici o probă a 
vreunei investigaţii cu privire la plîngerile reclamantului sau că a fost făcută vreo încercare pentru a 
obţine mai multe informaţii de la reclamant, după cum autorităţile erau obligate să o facă (a se vedea 
Boicenco, citat supra, § 123).  

62. De asemenea, Curtea notează că Guvernul nu a comentat susţinerea reclamantului precum că 
alţi patru foşti ofiţeri de urmărire penală şi un avocat erau deţinuţi în izolatorul DGCCO în acelaşi timp 
cînd şi el era deţinut şi, prin urmare, nu existau motive pentru detenţia sa solitară. Opinia reclamantului 
era că, în asemenea circumstanţe, singurul motiv pentru detenţia sa solitară era de a crea condiţiile 
necesare pentru intimidarea sa fără martori. Curtea notează că reclamantul nu a solicitat deţinerea sa 
solitară şi de fapt s-a plîns despre aceasta, şi nu exista o încheiere judecătorească de a-l plasa în 
detenţie solitară.  

63. De asemenea, Curtea face referinţă la paragraful 63 din raportul CPT din 2001 în care 
Comitetul a regretat faptul tergiversării transferării tuturor izolatoarelor de detenţie din gestionarea 
Ministerului Afacerilor Interne în gestiunea Ministerului Justiţiei (a se vedea paragraful 39 supra). 
Curtea notează că în 2006, în acest domeniu situaţia nu s-a schimbat şi că ţinerea unei persoane 
învinuite într-un izolator de detenţie în supravegherea aceleiaşi autorităţi care îl urmărea penal, crea 
premise pentru abuzuri (a se vedea paragraful 26 din raportul CPT din 2001, citat în paragraful 26 
supra).  

64. Deşi Curţii nu i-au fost prezentate probe suficiente precum că reclamantul a fost într-adevăr 
intimidat în celula sa, ea consideră că statul nu şi-a onorat obligaţia sa pozitivă de a investiga în mod 
corespunzător alegaţiile reclamantului de rele tratamente, luînd în calcul toate circumstanţele cauzei 
menţionate supra (a se vedea, printre altele, Labita c. Italiei [MC], nr. 26772/95, § 131, CEDO 2000-
IV; Poltoratskiy c. Ukrainei, no. 38812/97, § 126, CEDO 2003-V; Corsacov c. Moldovei, 



nr. 18944/02, § 68, 4 aprilie 2006, şi de asemenea paragraful 30 din raportul CPT din 2001, citat în 
paragraful 39 supra).  

d. Concluzie  

65. Pentru a conchide, Curtea constată că detenţia reclamantului mai mult de trei luni cu mîncare 
insuficientă şi cu lipsa accesului la lumina zilei mai mult de 22 de ore pe zi, lipsa accesului la veceu şi 
la apă curgătoare cînd avea nevoie, şi lipsa asistenţei medicale corespunzătoare, au constituit o 
încălcare a articolului 3 din Convenţie. În plus, omisiunea de a investiga plîngerile sale despre 
intimidare în celula izolatorului, unde s-a simţit foarte vulnerabil din moment ce era deţinut de unul 
singur, a constituit o încălcare a obligaţiilor procedurale în temeiul articolului 3 din Convenţie.  

… 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  
… 

A. Prejudiciul  
85. Reclamantul a pretins 19 000 euro (EUR) cu privire la prejudiciul moral. El s-a referit la stresul 

şi vulnerabilitatea pe care le-a suportat drept consecinţă a faptului că a fost deţinut ilegal în condiţii 
inumane şi s-a bazat pe jurisprudenţa Curţii în cauze similare.  

86. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de reclamant, susţinînd că aceasta era excesivă în 
lumina jurisprudenţei Curţii. Guvernul a susţinut că jurisprudenţa citată de reclamant se referea la 
situaţii care nu aveau nimic comun cu cauza sa potrivit naturii şi gravităţii pretinselor încălcări, 
efectele asupra reclamantului şi atitudinea autorităţilor statului. Autorităţile au întreprins toate măsurile 
pentru a satisface necesităţile reclamantului, iar tratamentul denunţat nu a atins minimul cerut de 
articolul 3 din Convenţie. Orice constatare a încălcării articolului 5 din Convenţie ar constitui în sine o 
satisfacţie echitabilă.  

87. Curtea consideră că reclamantului i s-a cauzat un anumit stres şi anxietate drept consecinţă a 
deţinerii sale contrar articolului 5 § 1 din Convenţie şi în condiţii contrare articolului 3 din Convenţie. 
Statuînd pe baze echitabile, Curtea acordă reclamantului 12 000 euro (EUR) (a se vedea Modarca c. 
Moldovei, nr. 14437/05, § 103, 10 mai 2007).  

B. Costuri şi cheltuieli  
88. Reclamantul a solicitat 8 972 euro (EUR) cu titlu de costuri şi cheltuieli. El a prezentat o listă 

cu numărul de ore lucrate pentru a pregăti cauza (aproximativ 83 de ore) şi tariful pe oră pentru fiecare 
tip de activitate (60-100 euro). El s-a referit la o decizie a Baroului Avocaţilor din Moldova, adoptată 
la 29 decembrie 2005, care recomanda nivelul remunerării avocaţilor care reprezintă reclamanţii în faţa 
instanţelor internaţionale (un tarif pe oră de 40-150 euro).   

89. Guvernul a considerat că aceste pretenţii erau nejustificate, dat fiind realităţile economice din 
Moldova. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a prezentat o copie a vreunui contract de reprezentare 
juridică. Guvernul a pus la îndoială utilizarea unui asemenea număr mare de ore pentru cercetarea 
jurisprudenţei Curţii şi redactarea observaţiilor reclamantului. Guvernul s-a referit la caracterul de 
recomandare al hotărîrii Baroului Avocaţilor din Moldova, care prin urmare nu era obligatorie pentru 
avocaţii moldoveni. Mai mult decît atît, tarifele recomandate erau excesive.  

90. Curtea reiterează că în scopul includerii costurilor şi cheltuielilor într-o hotărîre potrivit 
articolului 41, trebuie de stabilit dacă ele au fost în realitate necesare şi realmente asumate şi că au fost 
rezonabile ca şi cuantum (a se vedea Şarban, citat supra, § 139). Potrivit articolului 60 § 2 din 
Regulamentul Curţii, pretenţiile reclamantului evaluate şi stabilite pe rubrici trebuie însoţite de 
justificativele pertinente, iar nerespectarea acestor cerinţe poate determina Camera să le respingă în tot 
sau în parte.  

91. În prezenta cauză, Curtea notează că, chiar dacă ce reclamantul nu a prezentat o copie a 
contractului cu avocatul său, avocatul a fost împuternicit în mod corespunzător de al reprezenta în 
procedurile din faţa Curţii şi ei au semnat o listă cu numărul de ore în pregătirea cauzei. De asemenea, 
este clar că a fost efectuat un anumit număr de ore de lucru, luînd în calcul calitatea observaţiilor. 
Totuşi, suma solicitată este excesivă şi trebuie acceptată doar parţial. Ţinînd cont de lista cu numărul 



de ore lucrate, numărul şi complexitatea chestiunilor cu care a avut de-a face, Curtea acordă 
reclamantului 3 000 euro (EUR) pentru costuri şi cheltuieli (cf. Şarban, citat supra, § 139).  

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
1. Declară inadmisibilă plîngerea în temeiul articolului 3 în măsura în care ea se referă la condiţiile 

de detenţie din Penitenciarul nr. 13, şi restul cererii admisibilă;  
2. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţiile de 

detenţie ale reclamantului din izolatorul de detenţie al DGCCO şi asistenţa medicală insuficientă 
acordată acestuia;  

3. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie cu privire la omisiunea 
investigării plîngerilor reclamantului despre intimidarea din celula sa;  

… 
6. Hotărăşte:  
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă potrivit articolului 44 § 2 din Convenţie, suma de 12 000 EUR 
(doisprezece mii euro) cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral şi suma de 3 000 EUR (trei mii 
euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, sume care urmează a fi convertite în valuta naţională a statului 
reclamat la rata aplicabilă la data achitării sumelor respective, plus orice taxă necesară; 

… 



Straisteanu and Others v. Moldova 
Cererea nr. 4834/06, 7 Aprilie 2009 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 4834/06) contra Republicii Moldova, depusă la 01 

februarie 2006 la Curte, în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) de către trei cetăţeni ai Republicii Moldova: dl 
Gheorghe Străisteanu, dna Natalia Străisteanu, dna Daniela Străisteanu şi societatea moldovenească 
„Codrana-Lux”. 

… 
3. Reclamanţii pretind, în particular, că ei au fost victime ale represaliilor din partea Guvernului 

exprimate prin detenţia ilegală în condiţii inumane a unuia din reclamanţi, procese inechitabile şi 
privarea arbitrară de proprietate.  

… 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Primii trei reclamanţi, dl Gheorghe Străisteanu, dna Natalia Străisteanu şi dna Daniela 

Străisteanu, sunt o familie de cetăţeni a Republici Moldova, născuţi, respectiv, în 1954, 1957 şi 1986. 
Cel de-al patrulea reclamant, „Codrana-Lux” SRL este o societate cu răspundere limitată înregistrată în 
Moldova. 60% din acţiunile acesteia aparţin familiei primilor trei reclamanţi.  

1 .Cadrul general al cauzei  

6. Primul reclamant este un om de afaceri binecunoscut şi ex-membru al Parlamentului Republici 
Moldova, în anii 1998 - 2001. El a fost, inter alia, fondatorul primei companii private de televiziune şi 
proprietarul unei reţele de staţii de alimentare cu petrol. După ce Partidul Comuniştilor a cîştigat 
alegerile parlamentare în 2001, el s-a retras din politică şi a fost nevoit să-şi lichideze majoritatea 
afacerilor sale, inclusiv postul de televiziune şi afacerea cu petrolul.  

7. În mai 2001 cel de-al patrulea reclamant a cumpărat un lot de pămînt de 14.63 ha de la Consiliul 
Local Onesti. Ulterior, cel de-al patrulea reclamant a vîndut pămîntul primilor doi reclamanţi. Apoi, 
primul reclamant a donat o parte din pămînt celui de-al treilea reclamant şi un lac artificial a fost creat 
în proprietatea familiei.  

8. De asemenea, în mai 2001, cel de-al patrulea reclamant a încheiat cu Consiliul Local Oneşti un 
contract de arendă pe termen de 10 ani a unui lac natural cu suprafaţa de 5.63 ha, adiacent proprietăţii 
care a fost cumpărată.  

9. Primi trei reclamanţi s-au stabilit pe proprietatea sus-menţionată şi au reamenajat-o în vederea 
explorării acesteia în turism şi pescuit. Potrivit lor, în 2005 oficialii Guvernului au început să exercite 
presiuni asupra primului reclamant ca să-l determine să renunţe la proprietate.  

2. Arestul şi detenţia primului reclamant 

10. La 20 iulie 2005 primul reclamant a fost reţinut împreună cu şoferul său în Chişinău. …  
… 
17. … Cererile habeas corpus ale reclamantului au fost respinse şi el a rămas în detenţie pînă la 17 

noiembrie 2005, cînd un judecător a dispus eliberarea sa.  

3. Condiţiile de detenţie 

18. Pe parcursul primei detenţii a reclamantului, el a fost ţinut în arest în Izolatorul de detenţie al 
Comisariatului General de Poliţie. Potrivit lui, camere în care era deţinut erau supraaglomerate, 
întunecoase, murdare şi caniculare. Nu exista nici o lumină naturală, dar în schimb era un bec electric 
foarte slab, care ardea permanent. Ventilaţia nu funcţiona în modul corespunzător şi deţinuţilor le era 
permis să fumeze în cameră. Camera era infestată cu insecte şi şobolani şi deţinuţilor li se permitea să 



facă duş cu apă rece doar o dată la douăzeci de zile. Camerele aveau suprafaţa de zece sau unsprezece 
metri pătraţi şi erau întotdeauna populate de cel puţin opt persoane. Din cauza condiţiilor de detenţie, 
reclamantul s-a îmbolnăvit de gripă. 

4. Acţiunea organizată de Amnesty International  

19. La 7 septembrie 2005 Amnesty International a organizat o acţiune în sprijinul primului 
reclamant, plasînd-o pe pagina sa web şi afirmînd, inter alia, următoarele: 

 
”Amnesty International este îngrijorată că Gheorghe Străisteanu este acuzat pe baza probelor care au fost 

obţinute prin tortură. Amnesty International deţine informaţie potrivit căreia o altă persoană a depus mărturie 
după ce a fost supusă torturii de către ofiţerii de urmărire penală. Totuşi se pare că ea se teme că va fi supusă în 
continuare maltratării dacă numele său va fi menţionat. Organizaţia este de asemenea îngrijorată că Gheorghe 
Străisteanu este deţinut în mod arbitrar. 

La 18 august 2005 Judecătoria Sectorului Centru Chişinău a dispus punerea în libertate pe cauţiune al lui 
Gheorghe Străisteanu, dar ofiţerii de poliţie din nou l-au reţinut imediat în sala de judecată şi l-au readus la 
centrul de detenţie preventivă în pofida deciziei judecătoreşti. La 19 august, după ce avocatul lui a înaintat recurs 
împotriva acestei detenţii arbitrare, instanţa a decis că detenţia lui era ilegală. Totuşi, ofiţerii de poliţie iarăşi au 
sfidat decizia instanţei şi l-au reţinut în sala de judecată. La 22 august Judecătoria Sectorului Rîşcani din 
Chişinău dispus aplicarea a 10 zile de arest în privinţa lui Gheorghe Străisteanu. Perioada de 10 zile trebuia să 
expire la 31 august, dar organele de urmărire penală au declarat că investigaţia este terminată şi cauza a fost 
transmisă în judecată. Aceasta efectiv prelungeşte arestul lui Gheorghe Straistenu pînă ce vor avea loc audierile 
judecătoreşti. 

Mai mult, Amnesty International este îngrijorată de condiţiile de detenţie în care Gheorghe Străisteanu este 
ţinut la centrul de detenţie preventivă de pe strada Tighina. El este în mod obişnuit ţinut într-o celulă cu alţi zece 
sau doisprezece deţinuţi. Unica facilitate de spălat este un robinet şi o chiuvetă din celulă şi sunt condiţii de 
umezeală şi ventilare slabă. Gheorghe Străisteanu a contractat gripă de cînd se află în detenţie şi familia lui 
informează că el are dificultăţi de respiraţie. Lui nu i-a fost acordat accesul la medic şi el a putut doar să 
primească medicamentul pe care fiica lui i-a transmis cînd l-a văzut în sala de judecată.... 

Rugăm să transmiteţi cereri pentru a ajunge cît mai curînd posibil [Procuraturii Generale, Ministerului 
Afacerilor Interne şi/sau Ambasadelor Moldovei din străinătate ] ...: 

- exprimînd îngrijorarea pentru sănătatea lui Gheorghe Străisteanu şi solicitînd asigurări că îi va fi acordat 
accesul la îngrijirea medicală pe care o necesită în conformitate cu Regulile Minime Standard ale ONU de 
Tratament al Deţinuţilor; 

- exprimînd îngrijorarea referitor la alegaţiile că anumite probe, care au fost utilizate pentru a-l condamna pe 
Gheorghe Străisteanu, au fost obţinute de la altă persoană prin tortură; 

- solicitînd autorităţilor să nu utilizeze nici o probă obţinută prin tortură în această cauză şi reamintind 
autorităţilor că în calitate de parte la Convenţia ONU împotriva Torturii şi a altor Tratamente şi Pedepse Crude, 
Inumane sau Degradante ele trebuie să asigure că orice mărturie care a fost făcută ca rezultat al torturii să nu fie 
utilizată în procesul penal; 

- exprimînd în continuare îngrijorarea la alegaţiile că poliţia nu respectă deciziile judecătoreşti cu privire la 
detenţia ilegală a lui Gheorghe Străisteanu şi că el a fost în mod arbitrar deţinut de către poliţie de două ori cu 
sfidarea deciziilor judecătoreşti; 

- solicitînd o investigaţie în privinţa alegaţiilor de detenţie arbitrară şi cerînd eliberarea lui dacă alegaţiile se 
constată a fi corecte.” 

… 

9. Detenţia în continuare a primului reclamant 

44. La 3 august 2006 un executor, însoţit de primarul satului Ţigăneşti, a venit pe proprietatea 
reclamanţilor pentru a executa una dintre hotărîrile judecătoreşti civile privitoare la terenul 
reclamanţilor. O ceartă a avut loc între primul reclamant şi primar, iar două săptămîni mai tîrziu 
ultimul a depus plîngere la Procuratură, susţînînd precum că primul reclamant l-ar fi ameninţat cu 
moartea. În special, el a specificat că în timpul cerţii primul reclamant a afirmat că îl (pe primar) va da 
hrană la peşti.  

45. La 21 august 2006 reclamantul a fost arestat şi plasat în detenţie. La 23 august 2006 
Judecătoria Raionului Străşeni a emis un mandat de arest pe numele lui pentru 10 zile. Acesta a fost 
prelungit cu numeroase ocazii, iar recursurile reclamantului şi cererile habeas corpus ale ultimului au 
fost respinse. 

46. El a fost deţinut în centrul de detenţie al Comisariatului de Poliţie Străşeni pînă la 24 
septembrie 2006 şi apoi în Penitenciarul nr.13 din Chişinău. Potrivit reclamantului, condiţiile de 
detenţie în ambele locuri de detenţie constituiau tratament inuman şi degradant. 



47. Detenţia reclamantului în baza acuzaţiilor noi a continuat pînă la 28 noiembrie 2006, cînd s-a 
dispus arestarea la domiciliu. 

… 

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  
51. Constatările relevante ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane şi Degradante (CPT, traducere neoficială) indică după cum urmează: 
„ Vizita în Moldova din 10-22 iunie 2001: 
B. Instituţiile vizitate 
... - IDP al Inspectoratului de Poliţie din Chişinău (vizită de control) 
... b. instituţiile de detenţie provizorie (IDP-uri) 
53. În raportul său cu privire la vizita din 1998 (paragraful 56), CPT a fost nevoit să concluzioneze că 

condiţiile materiale de detenţie în centrele de detenţie (IDP-uri) vizitate se asimilau sub mai multe aspecte 
tratamentului inuman şi degradant şi, în plus, constituiau un risc semnificativ pentru sănătatea persoanelor 
deţinute. Recunoscînd că nu este posibil de a modifica peste noapte situaţia curentă în aceste instituţii, CPT a 
recomandat un şir de măsuri paliative imediate pentru a garanta condiţii minime de detenţie care respectă 
cerinţele fundamentale de viaţă şi demnitate umană. 

54. Cu părere de rău, în timpul vizitei din 2001, delegaţia n-a găsit nici o urmă a unor din aceste măsuri 
provizorii, în fapt exact o situaţie contrară. ... 

55. Regretabil că în cadrul eforturilor consimţite de către autorităţile Republicii Moldova pentru renovarea 
acestor locuri – eforturi demne de lăudat, avînd în vedere actuala conjunctură economică, - nici o atenţie n-a fost 
acordată recomandărilor CPT. În realitate, această stare de lucruri viguros sugerează că, în afara 
consideraţiunilor economice, problema condiţiilor materiale de detenţie în instituţiile de poliţie rămîne a fi 
influenţată de o concepţie învechită cu privire la chestiunea privării de libertate. 

56. În ceea ce priveşte alte IDP vizitate din toată Moldova, delegaţia în toate cazurile, cu puţine diferenţe, a 
observat aceleaşi condiţii materiale dezastroase şi insalubre. O descriere detaliată este de prisos, din momentul în 
care aceste condiţii au fost deja relevate în paragrafele 53-55 al raportului cu privire la vizita din 1998. 

La IDP din Chişinău, aceste condiţii erau agravate prin supraaglomerare. În timpul vizitei erau 248 de 
deţinuţi pentru 80 de locuri, fiind constrînşi 9 persoane a se îndesi într-o cameră de 7 m2 şi între 11 şi 14 
persoane în camere de la 10 pînă la 15 m2. 

57. În IDP vizitate, delegaţia a recepţionat numeroase plîngeri referitor la volumul de alimentare. În mod 
normal, alimentaţia era compusă, din ceai fără zahăr şi o felie de pîine pentru dimineaţa, terci de cereale la 
amiază, iar seara apă caldă. În unele locuri, distribuirea hrănii era făcută numai o dată pe zi şi se limita la o 
bucată de pîine şi la o supă. ... 

... În acelaşi timp referitor la accesul la toaletă, CPT doreşte să accentueze că practica, rezultată în 
satisfacerea necesităţilor fiziologice utilizînd vase în prezenţa unei sau mai multor persoane, în spaţii adiacente 
camerelor IDP care servesc în acelaşi timp drept loc de trai, este considerată prin ea însăşi una degradantă, nu 
numai pentru persoana constrînsă să utilizeze vasul, dar şi pentru spectatorii inevitabili. În consecinţă, CPT 
recomandă să fie date instrucţiuni clare personalului de supraveghere pentru ca deţinuţii plasaţi în camere fără 
de toaletă, să fie scoşi fără întîrziere din celulă, - dacă solicită -, pentru a se duce la toaletă. 

 
59. CPT mai recomandă următoarele măsuri necesare de a fi luate: 
- reducerea, cît mai rapid posibil, supraaglomerarea în IDP din Chişinău şi de a respecta limita oficială de 

populare; 
- asigurarea ca persoanelor deţinute în custodie cu saltele şi cuverturi curate; 
- autorizarea transmiterii către persoanele deţinute în IDP a coletelor începînd cu momentul luării în custodie 

şi asigurarea accesului la materialele de lectură. 
În lumina unor constatări deja făcute, în particular referitor la IDP al Inspectoratului de poliţie din Chişinău, 

CPT suplimentar reiterează recomandarea sa cu privire la respectarea strictă, în toate circumstanţele, regulilor 
de detenţie separată a maturilor şi minorilor. 

Vizita în Moldova din 20-30 septembrie 2004 
4. Condiţiile de detenţie. 
a. Instituţiile Ministerului Afacerilor Interne 
41. Din 1998, cînd prima dată a vizitat Moldova, CPT a fost serios îngrijorat de condiţiile de detenţie în 

instituţiile Ministerului Afacerilor Interne. 
CPT notează că 32 din 39 IDP-uri au fost supuse reparaţilor „cosmetice” şi 30 au fost utilate cu locuri pentru 

plimbările zilnice. Totuşi, vizita din 2004 nu a permis îngrijorărilor Comitetului să dispară. De fapt, multe 
recomandări formulate nu au fost implementate. 

42. Indiferent dacă se face referire la comisariatele de poliţie sau la IDP-urile vizitate, condiţiile materiale 
sunt obiectul invariabil al aceloraşi critici cum şi în trecut. Camere de detenţie nu sunt asigurate cu lumina de zi 
sau un astfel de iluminare este foarte este slabă; iluminarea artificială – cu rare excepţii – era mediocră. Nicăieri 
persoanele obligate să petreacă noaptea în detenţie nu primeau saltele şi plăpumi, chiar şi cei deţinuţi perioade 
îndelungate. Cei care aveau astfel de articole le puteau obţine doar de la rudele lor... 



45. Cît priveşte mîncarea... în IDP-uri starea lucrurilor a fost aceiaşi cu cea criticată în 2001 (vezi paragraful 
57 al raportului asupra acelei vizite): în mod obişnuit trei distribuţii modeste pe zi incluzînd ceai şi o felie de pîine 
dimineaţa, un blid de cereale la amiază şi ceai sau apă caldă seara. Cîteodată era o singură distribuire de 
mîncare pe zi. Din fericire, regulile de primire a coletelor au fost atenuate, ceea ce a permis deţinuţilor să-şi 
îmbunătăţească cu puţin aceste porţii zilnice insuficiente. 

47. În final, condiţiile materiale rămîn problematice în comisariatele de poliţie; ele rămîn a fi dezastruoase în 
IDP-uri, continuînd sub mai multe aspecte să se echivaleze, pentru deţinuţi, cu un tratament inuman şi 
degradant.” 

Vizita în Moldova din 14-24 septembrie 2007 
II. Instituţiile Ministerului Afacerilor Interne 
Întrucît condiţiile de detenţie în instituţiile poliţiei sunt îngrijorătoare, aparent acesta este sfera în care au fost 

obţinute cele mai puţine progrese. Actualmente nu este necesar de a expune în detaliu toate deficienţele observate 
de delegaţie, care sunt mai mult sau mai puţin aceleaşi cum şi acelea observate pe parcursul ultimelor vizite (şi 
despre care Ministrul Afacerilor Interne este perfect conştient). ...Numeroase persoane sunt deţinute peste noapte 
în edificiile poliţiei, în camere nu pot fi folosite pentru a deţine persoane mai mult decît cîteva ore. Este timpul 
potrivit de a remedia aceste probleme, în particular, plasînd persoanele acuzate sub supravegherea instituţiilor 
Ministerului Justiţiei şi construind noi închisori care să corespundă standardelor CPT şi normelor înscrise în 
legislaţia Moldovei.  

… 

ÎN DREPT 
57. Primul reclamant s-a plîns în baza Articolului 3 din Convenţie că el a fost deţinut în condiţii 

inumane şi degradante pe parcursul ambelor detenţii. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 
„Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante.” 

… 

I. ADMISIBILITATEA CAUZEI 
65. Guvernul a susţinut că primul reclamant a omis să epuizeze căile interne de atac în privinţa 

plîngerii lui în baza Articolului 3 din Convenţie pentru că el nu şi-a depus cererea la instanţele 
naţionale înainte de adresarea cererii la Curte. Alternativ, Guvernul a pledat că el şi-a pierdut calitatea 
de victimă după ce Judecătoria Sectorului Centru a examinat pretenţia lui pentru compensaţie, la 27 
iunie 2007. În cele din urmă, Guvernul a susţinut că primul reclamant de asemenea a omis să epuizeze 
căile interne de atac în privinţa plîngerii lui potrivit Articolului 5. În particular, el a formulat o acţiune 
în faţa instanţelor judecătoreşti la 18 mai 2008 pretinzînd compensaţie pentru pretinsa încălcare a 
drepturilor prevăzute de Articolul 5 şi procedurile sunt actualmente pendinte. 

66. Primul reclamant nu a fost de acord şi bazîndu-se pe Holomiov (citat supra), a pledat că nu 
există un recurs intern efectiv în sistemul de drept al Moldovei pentru încetarea condiţiilor umile de 
detenţie. Cît priveşte calitatea lui de victimă, el a susţinut că din momentul în care instanţele naţionale 
au respins acţiunea lui din 27 iunie 2007, el continua să fie victimă. 

67. Curtea notează că în cauza Malai c. Moldova (cererea nr. 7101/06, §§ 45-46, din 13 noiembrie 
2008), ea a constatat o încălcare a articolului 13 din Convenţie în baza lipsei recursului efectiv în 
Republica Moldova împotriva condiţiilor de detenţie inumane şi degradante. Hotărîrea Judecătoriei 
sect.Centru din 27 iunie 2007 confirmă că constatările Curţii au fost corecte. Respectiv, plîngerea 
primului reclamant potrivit articolului 3 din Convenţie nu poate fi respinsă pentru omisiunea de a 
epuiza toate căile interne de atac şi pentru lipsa calităţii de victimă. 

68. Cît priveşte obiecţia Guvernului precum că primul reclamant a omis să epuizeze căile interne 
de recurs în privinţa plîngerii sale potrivit articolului 5 din Convenţie, Curtea notează că Judecătoria 
sect.Centru a constatat în hotărîrea sa din 27 iunie 2007 că nu existau căi de remediere civilă în 
privinţa unei asemenea plîngeri potrivit legislaţiei Moldovei şi aceste concluzii au fost confirmate de 
Curtea Supremă de Justiţie. Faptul că reclamantul a depus repetat în faţa instanţelor naţionale o acţiune 
similară nu modifică decizia Curţii. Respectiv, această obiecţie, de asemenea, s-a respins. 

69. Primul reclamant s-a plîns în baza Articolului 13 din Convenţie în conexitate cu Articolul 5 din 
Convenţie că nu există remedii efective în Republica Moldova în vederea contestării ilegalităţii 
detenţiei sale şi asigurării eliberării sale. Însă, Curtea notează că reclamantului îi era permis în baza 
legislaţiei Moldovei de a înainta cereri habeas corpus, ceia şi a făcut-o. Respectiv, Curtea 
concluzionează că această plîngere este vădit nefondată şi prin urmare inadmisibilă în sensul 
Articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 



70. Curtea consideră că cererea, cu excepţia capătului de cerere la care s-a făcut referire în 
paragraful 69, ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de serioase încît aprecierea lor 
depinde de examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acestora ca inadmisibile nu s-au 
stabilit. Curtea, prin urmare, declară cererea parţial admisibilă. În conformitate cu decizia sa de 
aplicare a Articolului 29 § 3 din Convenţie (a se vedea paragraful 4 supra), Curtea va proceda direct la 
examinarea fondului plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
71. Guvernul a afirmat în privinţa primei detenţii a reclamantului în cadrul Comisariatului General 

de Poliţie că dînsul a fost deţinut în patru camere diferite cu suprafeţe între şapte şi treisprezece metri 
pătraţi şi în care erau plasate permanent trei sau patru persoane. Fiecare cameră avea o fereastră prin 
care trecea lumina naturală. Deţinuţii erau dezinfectaţi la fiecare şapte zile. Fiecare cameră avea o 
instalaţie sanitară cu apă curgătoare şi deţinuţii erau aprovizionaţi cu obiecte de igienă personală. 
Reclamantului îi era acordată asistenţa medicală de fiecare dată cînd o solicita. Mîncarea era potrivită 
şi era distribuită reclamantului în conformitate cu normele existente. Potrivit Guvernului rapoartele 
CPT pe care s-a bazat reclamantul nu mai erau actuale pentru că între 2004, cînd a fost adoptat ultimul 
raport CPT, şi 2005 situaţia s-a îmbunătăţit. În orice caz, detenţia reclamantului a fost prea scurtă 
pentru a atinge pragul minim de suferinţă cerut de Articolul 3 din Convenţie. 

72. Cît priveşte cea de-a doua detenţie a reclamantului, Guvernul a pledat că în Penitenciarul nr.13, 
toate camerele aveau paturi, toaletele erau separate de la restul camerelor prin pereţi, existau ferestre 
prin care trecea lumina naturală şi administraţia, sistematic efectua dezinfecţii. În cea ce priveşte 
mîncarea, în centrul de detenţie din Străşeni, aceasta corespundea normelor. La acel comisariat de 
poliţie reclamantul a fost deţinut într-o cameră cu suprafaţa de 7.8 metri pătraţi, cu lumină artificială. 
Reclamantul a avut o saltea şi aşternut adus de rudele lui, pentru că el a refuzat să le folosească pe cele 
din penitenciar. 

73. Primul reclamant a afirmat că lumina de zi din camerele Comisariatului General de Poliţie era 
insuficientă, deoarece ferestrele aveau sticlă organică. Sistemul de ventilare era ineficient din cauza 
vechimii. El doar producea zgomot şi muta aerul dintr-o cameră în alta; era periodic deconectat de 
către gărzi. Deţinuţii fumau în celulă şi reclamantul avea dureri de cap constante şi a contractat o boală 
respiratorie. Camera avea toaletă fără apă curgătoare. Era separată de restul camerei de un perete de 
cinzeci de centimetri. În toată celula era un miros foarte urît. Reclamantul a argumentat că descrierea 
de către Guvern a condiţiilor din acea instituţie de detenţie era falsă. 

74. Cît priveşte a doua detenţie, primul reclamant a anexat la comentariile sale copii ale 
declaraţiilor de la deţinuţii cu care a împărţit camera. Declaraţiile datau cu 6 Octombrie 2006. Potrivit 
lor, camera nr.117 era situată la parter şi era foarte umedă şi rece pentru că fereastra nu avea sticlă. 
Toţi aveau probleme de sănătate din cauza condiţiilor de detenţie, dar nici o asistenţă medicală nu le-a 
fost acordată. Ei au solicitat, cu numeroase ocazii, administraţiei să instaleze ferestre, dar fără nici un 
rezultat. Şobolani mari intrau prin fereastră şi le contaminau mîncarea şi îmbrăcămintea. Celula era 
infestată de insecte care muşcau deţinuţii în timpul nopţii. Deţinuţii au solicitat administraţiei să 
dezinfecteze camera, dar nici o acţiune nu a fost întreprinsă. 

75. La Comisariatul de Poliţie Străşeni camera nu avea o fereastră. În cameră era o găleată în loc 
de toaletă şi administraţia o dezinfecta cu clor. Un miros puternic de clor a cauzat reclamantului 
pierderea cunoştinţei de mai multe ori. Paturile de lemn nu aveau saltele şi reclamantul trebuia să-şi 
folosească hainele drept aşternut. Administraţia nu i-a permis să primească aşternut de la rude. 

76. Curte reiterează că principiile generale privitoare la condiţiile de detenţie au fost stabilite în 
cauza Ostrovar (citată mai sus, §§ 76-79 ). 

77. În ceea ce priveşte detenţia reclamantului în instituţiile de detenţie ale Ministerului Afacerilor 
Interne, Curtea notează că primele prezentări ale reclamantului corespund cu constatările CPT în 
rapoartele sale cu privire la instituţiile de detenţie ale Ministerului Afacerilor Interne a Moldovei. 
Constatările CPT constituie, cel puţin, într-o anumită măsură, o bază credibilă pentru evaluarea 
condiţiilor în care reclamantul a fost deţinut (a se vedea, pentru un alt exemplu de luare în consideraţie 
de către Curte a rapoartelor CPT, Kehayov c. Bulgariei, cerera nr. 4103598, § 66 din 18 ianuarie 
2005). Guvernul a negat majoritatea alegaţiilor susţinînd că rapoartele CPT erau depăşite. Totuşi, 
Guvernul nu a prezentat nici o dovadă în sprijinul afirmaţiilor privitoare la pretinsele îmbunătăţiri (a se 



compara Ostrovar citat mai sus, § 80). Mai mult, Curtea ţine cont de hotărîrile instanţelor naţionale (a 
se vedea mai sus paragraful 49) privitoare la lipsa sticlei în fereastra celulei, plasarea unui deţinut aflat 
în convalescenţă după o boală dermatologică contagioasă în aceeaşi celulă cu reclamantul şi lipsa 
condiţiilor sanitare şi a aşternutului. 

78. Cît priveşte condiţiile de detenţie în Penitenciarul nr.13, între septembrie şi noiembrie 2006, 
Curtea reaminteşte că în cauza Ţurcan c. Moldovei (cererea nr.10809/06, §§ 35-39 din 27 noiembrie 
2007), a constatat o încălcare a Articolului 3 din Convenţie în privinţa condiţiilor precare de detenţie a 
reclamantului în aceeaşi instituţie de detenţie între februarie şi septembrie 2006. 

79. În asemenea circumstanţe, Curtea consideră că inconvenienţele suportate de reclamant pe 
parcursul ambelor perioade de detenţie din 2005 şi 2006 au depăşit nivelul de austeritate caracteristic 
detenţiei şi au atins pragul de severitate contrar Articolului 3 din Convenţie. Respectiv, a existat o 
încălcare a articolului 3 din Convenţie. 

... 

VIII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciul material 

101. Reclamanţii au pretins 5,212,292.06 EUR pentru compensarea valorii proprietăţii lor, 
creditelor neplătite, venitul ratat şi penalităţilor stabilite de instanţe pentru taxele neachitate. 

102. Guvernul a susţinut, inter alia, că pretenţia reclamanţilor era nejustificată şi a solicitat să fie 
respinsă. 

103. Curtea consideră că aspectul cu privire la aplicarea Articolului 41 vizavi de atribuirea 
prejudiciului material nu este finalizat întru adoptarea unei soluţii. Acest aspect urmează a fi rezervat 
în modul corespunzător, şi o nouă procedură urmează să fie fixată, ţinînd seama de posibilitatea unei 
înţelegeri la care pot ajunge Guvernul Moldovei şi reclamanţii. 

B. Prejudiciul moral 

104. Primul şi al doilea reclamant au pretins fiecare 100,000 EUR în vederea compensării 
prejudiciului moral. Al treilea reclamant a solicitat 80,000 EUR. Reclamanţii au argumentat că au 
suferit o durere psihică severă şi în special intensă după ce Guvernul le-a luat toată proprietatea şi a 
plasat în detenţie primul reclamant. 

105. Guvernul nu a fost de acord cu sumele pretinse de reclamanţi şi a pledat că ele erau excesive. 
Guvernul a solicitat Curţii să respingă pretenţiile reclamanţilor de satisfacţie echitabilă în privinţa 
prejudiciului moral. 

106. Curtea consideră, reieşind din constatările expuse mai sus, că aspectul cu privire la aplicarea 
Articolului 41 vizavi de atribuirea prejudiciului moral, care ar rezulta din încălcarea articolului 6 § 1 
din Convenţie şi Articolului 1 din Protocolul Nr.1 din Convenţie nu este finalizat întru adoptarea unei 
soluţii în privinţa tuturor reclamanţilor. Acest aspect urmează a fi rezervat în modul corespunzător, şi o 
nouă procedură urmează să fie fixată, ţinînd seama de posibilitatea unei înţelegeri la care pot ajunge 
Guvernul Moldovei şi reclamanţii. În acelaşi timp Curtea consideră că primul reclamant a avut 
suferinţe psihice urmare a încălcării drepturilor lui garantate de Articolele 3, 5 şi 13 din Convenţie. 
Evaluînd echitabil, Curtea îi acordă 10,000 EUR. 

C. Costuri şi cheltuieli 

107. Reclamanţii de asemenea au pretins 4,212.88 EUR pentru costuri şi cheltuieli. 
108. Guvernul a contestat suma şi a pledat că este excesivă. 
109. Curtea acordă 100 EUR pentru costuri şi cheltuieli, considerînd restul pretenţiilor 

nedemonstrate. 
… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
1. Declară plîngerea primului reclamant în baza Articolului 13 din Convenţie în conexitate cu 

Articolul 5 din Convenţie inadmisibilă şi restul capetelor de cerere admisibile; 



2. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenţie în privinţa primului reclamant; 
… 
7. Hotărăşte că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenţie în conexitate cu Articolul 3 

din Convenţie în privinţa primului reclamant; 
… 
11. Hotărăşte 
(a) că statul reclamat trebuie să achite dlui Gheorghe Străisteanu, în decurs de trei luni de la data la 

care hotărîrea va deveni definitivă potrivit Articolului 44 § 2 din Convenţie, suma de 10,000 EUR 
(zece mii euro) pentru repararea prejudiciul moral, plus orice taxă care ar putea fi percepută la această 
sumă, şi 100 EUR (o sută euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus orice taxă care ar putea fi 
percepută la această sumă de la reclamant. 

… 



Turcan v. Moldova 
Cererea nr. 10809/06, 27 Noiembrie 2007 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 10809/06) introdusă împotriva Republicii Moldova la 

Curte în temeiul articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (“Convenţia”) de către un cetăţean al Republicii Moldova şi României, 
dl Dorel Ţurcan (“reclamantul”), la 18 martie 2006. 

… 
3. În particular, reclamantul a pretins că a fost deţinut în condiţii inumane şi degradante de detenţie 

şi lipsit de asistenţă medicală, că a fost deţinut ilegal şi că instanţele judecătoreşti nu au invocat motive 
relevante şi suficiente pentru detenţia sa.  

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul s-a născut în 1952 şi locuieşte în Chişinău. 
6. Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate după cum urmează.  

A. Cadrul general al cauzei 

7 La 12 octombrie 2005 reclamantul a fost reţinut şi învinuit de complicitate în luare de mită de la 
o companie împreună cu preşedintele unei bănci comerciale, pentru a-i acorda acesteia un împrumut. 

8. La 16 ianuarie 2006 reclamantul a fost transferat în izolatorul de detenţie preventivă a 
Ministerului Justiţiei nr. 29/13 (cunoscut de asemenea ca fiind Închisoarea nr. 13, fosta Închisoare nr. 
3) din Chişinău. 

9. La 3 februarie 2006 judecătoria Buiucani a prelungit detenţia reclamantuli pentru o perioadă de 
douăzeci de zile. Instanţa a constatat că: 

“... urmărirea penală nu este în faza finală; rechizitoriul urmează a fi prezentat iar învinitul urmează să aibă 
acces la dosar. Avînd în vedere gravitatea infracţiunii de care acesta este învinuit, consecinţele celor săvîrşite şi 
că, odată cunoscînd conţinutul dosarului, reclamantul ar putea influenţa martorii, distruge probele şi să se 
ascundă de organele de drept şi instanţa de judecată, instanţa consideră justificat demersul procurorului pentru 
prelungirea duratei arestării preventive şi respinge cererea avocatului pentru eliberare pe cauţiune.” 

La 9 februarie 2006 Curtea de Apel Chişinău a menţinut acea încheiere.  
10. Reclamantul a depus o plîngere separată referitoare la perioada iniţială a detenţiei sale, pînă la 

3 februarie 2006 (cauza Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, cererea nr. 39835/05). În prezenta cerere, el se 
bazează pe evenimentele ulterioare acelei date.  

B. Evenimentele după 3 februarie 2006 

11. La 20 februarie 2006 dosarul penal a fost expediat în instanţa de judecată. La 6 martie 2006 a 
avut loc prima audiere, în timpul căreia reclamantul a depus o cerere de habeas corpus. El s-a bazat pe 
articolul 186 § 2 din Codul de procedură penală (a se vedea paragraful 15 infra) şi pe cauzele 
Baranowski c. Poloniei (nr. 28358/95, CEDO 2000-III) şi Ječius c. Lituaniei (nr. 34578/97, CEDO 
2000-IX), şi a susţinut că, urmare a expedierii dosarului în instanţa de judecată la 20 februarie 2006, 
arestarea sa nu a avut un temei legal. De asemenea, el s-a plîns despre condiţiile inumane şi degradante 
de detenţie din Penitenciarul nr. 13, referindu-se la constatările Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii şi a Tratamentului Inuman şi Degradant sau a Pedepselor în privinţa acestui 
izolator de detenţie preventivă.  

12. Judecătoria Buiucani a respins cererea sa deoarece  
“[reclamantul este] acuzat de comiterea unei infracţiuni grave, iar instanţa judecătorească nu constată la 

acest moment nici un temei pentru a schimba sau anula măsura preventivă”. 
13. La 28 septembrie 2006 judecătoria Buiucani a acceptat cererea reclamantului pentru eliberare, 

bazîndu-se pe circumstanţe noi relevante ale cauzei, în special pe faptul că majoritatea probelor au fost 



deja examinate de instanţă sau înregistrate de către procuratură, că starea de sănătate a reclamantului s-
a înrăutăţit şi că era necesară o intervenţie chirurgicală. La 31 octombrie 2006 aceeaşi instanţă 
judecătorească i-a permis reclamantului să urmeze un tratament medical în străinătate.  

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  

1. Dreptul intern pertinent 

… 
16. Guvernul s-a referit la articolul 53 din Constituţie, la articolul 1405 din Codul civil şi 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, precum şi pe cauza Drugalev către Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor, citat în cauza Holomiov c. Moldovei, (nr. 30649/05, § 88, 
7 noiembrie 2006). 

17. La 24 octombrie 2003 Parlamentul a adoptat hotărîrea nr. 415-XV privind Planul naţional de 
acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Planul include un număr de obiective 
pentru 2004-2008 care au scopul de a îmbunătăţi condiţiile de detenţie, inclusiv reducerea 
suprapopulării, îmbunătăţirea calităţii tratamentului medical, implicarea deţinuţilor în muncă şi 
reintegrarea acestora, precum şi instruirea personalului. Întru implementarea Planului sunt întocmite 
rapoarte periodice. La 31 decembrie 2003 Guvernul a aprobat o hotărîre privind Concepţia reformării 
sistemului penitenciar şi Planul de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea Concepţiei reformării 
sistemului penitenciar, ambele avînd scopul, inter alia, de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie în 
penitenciare.  

18. La o dată nespecificată, Ministerul Justiţiei a elaborat “Raportul privind implementarea de către 
Ministerul Justiţiei a Capitolului 14 din Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului 
pentru anii 2004-2008, aprobat prin hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003”. La 
25 noiembrie 2005 Comisia parlamentară pentru drepturile omului a adoptat un raport privind 
implementarea Planului naţional de acţiuni. Ambele acele rapoarte au confirmat insuficienţa finanţării 
sistemului penitenciar şi omisiunea de a implementa în întregime planul de acţiuni cu privire la 
izolatoarele de detenţie în Moldova, inclusiv penitenciarul nr. 13 din Chişinău. Primul din aceste 
rapoarte prevedea, inter alia, că “atîta timp cît scopurile şi acţiunile din [Planul naţional de acţiuni] nu 
au sprijinul financiar necesar ... el va rămîne doar o bună intenţie a statului de a respecta drepturile 
omului prevăzute în Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003, soarta căruia este 
neimplementarea, sau implementarea parţială.” 

2. Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentului Inuman şi 
Degradant sau a Pedepselor (CPT) 

19. Părţile pertinente ale raportului CPT privind vizita în Moldova în perioada 20 şi 30 septembrie 
2004 prevăd următoarele (traducere neoficială):  

“50. Delegaţia CPT a examinat iarăşi plîngeri din partea persoanelor acuzate sau condamnate pentru 
contravenţii administrative referitor la refuzul sau permisiunea pentru acestea de a primi vizite sau de a avea 
contacte cu lumea din afară în IDP.  

CPT recunoaşte (a se vedea paragraful 61 din Raportul vizitei din 2001) că, cît priveşte persoanele bănuite de 
comiterea unei infracţiuni penale, în interesul anchetei, se poate de impus unele restricţii la vizitele unor 
persoane. Totuşi, aceste restricţii ar trebui să fie strict limitate la exigenţele cauzei şi să se aplice numai pentru o 
durată cît mai scurt posibilă. În nici un caz, vizitele între o persoană deţinută şi familia sa sau prietenii săi nu 
trebuie să fie interzise pentru o perioadă îndelungată. Dacă există riscul unei complicităţi, atunci ar fi mai bine ca 
vizitele să fie autorizate însă sub supraveghere strictă. Această atitudine trebuie aplicată şi corespondenţei cu 
familia .... 

55. Situaţia în majoritatea penitenciarelor vizitate, în lumina situaţiei economice din ţară, a rămas dificilă iar 
delegaţia a întîmpinat un număr de probleme deja identificate pe durata vizitelor sale din 1998 şi 2001 în partea 
ce ţine de condiţiile fizice şi regimul de detenţie.  

Pe lîngă aceasta există şi problema suprapopulării, care rămîne una gravă. De fapt, deşi penitenciarele 
vizitate nu funcţionau la întreaga lor capacitate – după cum este cazul Penitenciarului nr. 3 în care numărul 
deţinuţilor era mai mic decît în perioada ultimei vizite a Comitetului – ele continuau să rămînă destul de 
aglomerate. În realitate, capacitatea de primire mai era încă bazată pe suprafaţa nesatisfăcătoare de 2m2 pentru 
un deţinut; în practică, aceasta era adesea mai mică. 

73. Posibilităţile de a avea contact cu lumea din afară erau practic inexistente. Deşi nu existau restricţii cu 
privire la colete şi scrisori, deţinuţii aveau dreptul doar la vizite de scurtă durată însumînd trei ore la fiecare trei 



luni de zile, care erau de fapt adesea reduse la o oră. Ce este mai grav, e că vizitele aveau loc în condiţii aspre 
într-o cameră unde deţinuţii erau separaţi de vizitatori printr-un gard gros din sîrmă, cu un gardian ce stătea tot 
timpul alături. 

79. Continuarea vizitei în Penitenciarul nr. 3 din Chişinău a dezvăluit o situaţie nesatisfăcătoare. Progresul 
menţionat era de fapt minim, limitat doar la anumite raparaţii în curs de efectuare. Sistemul de ventilare a fost 
reparat în primul rînd datorită suportului financiar al societăţii civile (îndeosebi al ONG-urilor), iar crearea 
spaţiilor pentru recreare a fost posibilă doar datorită contribuţiilor din partea deţinuţilor şi a familiilor lor.  

Reparaţia, renovarea şi întreţinerea celulelor este în întregime pe seama responsabilităţii deţinuţilor şi a 
familiilor lor, care de asemenea plătesc şi pentru materialele necesare. De asemenea, ei trebuie să aibă propriile 
lor pături şi cearşafuri, instituţia fiind capabilă să le dea doar saltele utilizate.  

În concluzie, condiţiile în marea majoritate a celulelor din blocurile I-II şi a celulelor temporare continuă să 
fie într-adevăr foarte rele ... 

În sfîrşit, în pofida reducerii mari a suprapopulării, rata ocupării celulelor este încă foarte mare, pentru a nu 
spune intolerabilă.  

83. Exceptînd Colonia de reeducare pentru minori din Lipcani, în care eforturile făcute cu privire la aceasta 
trebuie menţionate, cantitatea şi calitatea mîncării deţinuţilor este o sursă de îngrijorare gravă. Delegaţia a fost 
asaltată cu plîngeri privind absenţa cărnii şi a produselor lactate. Constatările delegaţiei, atît referitor la 
depozitul pentru mîncare cît şi la meniuri, confirmă credibilitatea acestor plîngeri. Constatările sale de asemenea 
au confirmat că în anumite locuri (în Penitenciarul nr. 3, ...), mîncarea servită era respingătoare şi practic 
necomestibilă (de exemplu, erau prezenţi viermi şi insecte). Aceasta nu este surprinzător dat fiind starea generală 
a bucătăriilor şi echipamentului lor modest.  

Autorităţile Moldovei întotdeauna au invocat dificultăţi financiare în asigurarea alimentării corespunzătoare a 
deţinuţilor. Totuşi, Comitetul insistă că aceasta este o necesitate fundamentală a vieţii care trebuie asigurată de 
către Stat persoanelor aflate în custodia sa şi nimic nu-l poate exonera de o asemenea responsabilitate. ...” 

ÎN DREPT  
20. Reclamantul s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 3 din Convenţie. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.”  
… 

I. ADMISIBILITATEA  

A. Excepţia preliminară a Guvernului 

23. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a epuizat căile interne de recurs disponibile referitoare la 
plîngerile în temeiul articolului 3 din Convenţie. Guvernul s-a referit la cauza Drugalev (menţionată în 
paragraful 16 supra). 

24. În măsura în care se are în vedere o acţiune civilă de a solicita o încetare imediată a încălcării 
comise (a se vedea cauza Drugalev), Curtea a constatat deja că o asemenea acţiune nu constituie o 
dovadă suficientă a faptului că un asemenea remediu era efectiv la momentul respectiv (a se vedea 
Holomiov, citat supra, § 106). Nefiind informată despre nici o schimbare de la decizia în cauza 
Drugalev, Curtea nu constată nici un motiv pentru a se îndepărta în prezenta cauză de la acea statuare. 
Rezultă că această plîngere nu poate fi respinsă pentru omisiunea de a epuiza căile interne de recurs.  

B. Plîngerea reclamantului în privinţa asistenţei medicale insuficiente 

25. Reclamantul s-a plîns despre asistenţa medicală insuficientă care i-a fost acordată în perioada 
detenţiei sale în Penitenciarul nr. 13. El s-a referit la diagnosticul de “sindrom vegetativ-astenic; 
radiculopatie la nivelul discului vertebral cu sindrom algic şi afectarea staticii; miozita muşchiului 
trapez drept”, stabilit de către echipa ambulanţei cînd l-au vizitat în perioada detenţiei sale în CCCEC 
la 27 decembrie 2005. În pofida acelui diagnostic el a fost declarat “practic sănătos” la plasarea sa în 
Penitenciarul nr. 13. Cererea soţiei sale din 29 martie 2006 de a permite unui medic specialist de a-l 
vizita pe reclamant a fost lăsată fără examinare de către judecător. La 13 aprilie 2006 instanţa 
judecătorească a respins cererea de habeas corpus în care reclamantul a solicitat să fie eliberat pentru a 
fi operat. Din moment ce la Penitenciarul nr. 13 nu existau medici specializaţi în domeniul 
problemelor de sănătate pe care le avea reclamantul, el a refuzat să discute cu medicii disponibili, în 
care nu avea încredere reieşind din lipsa constatărilor de sănătate în privinţa sa în pofida diagnosticelor 
menţionate supra. La 28 septembrie 2006 instanţa judecîtorească a confirmat absenţa personalului 



medical specializat în Penitenciarul nr. 13 cînd a dispus eliberarea sa în vederea permiterii efectuării 
unei operaţii.  

26. Guvernul a susţinut că reclamantul a fost examinat de către medici cînd soţia sa a solicitat 
aceasta pentru prima dată. Totuşi, la 6 aprilie 2006 el a refuzat să discute cu o comise medicală din trei 
medici. La 10 aprilie 2006 el a fost examinat de un neurolog. La 11 şi 14 aprilie 2006 el a fost vizitat 
de un psihiatru şi doi medici generalişti. La 20 aprilie 2006 ei s-au reîntors cu scopul de a examina 
refuzul acestuia de a urma tratamentul pe care ei l-au prescris şi pe care el l-a consimţit. Vizitele 
ulterioare au fost efectuate de către diferiţi medici, cum ar fi, doi profesori neurologi de la catedra de 
psihiatrie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie la 11 mai 2006, un psihiatru la 14 iunie 2006 
şi un alt profesor neurolog la 1 septembrie 2006. Un set de teste a fost efectuat într-un spital specializat 
la 8 septembrie 2006 şi o comisie din trei neurologi renumiţi l-au vizitat la 15 septembrie 2006. De 
fiecare dată medicii i-au prescris un tratament de urmat. Prin urmare, reclamantului i-a fost acordată 
asistenţa medicală necesară, pe care iniţial o refuzase.  

27. Curtea consideră că nu i-au fost prezentate suficiente dovezi pentru a constata că reclamantului 
nu i-a fost acordată asistenţa medicală care îi era necesară. Ea notează că prima cerere de a fi examinat 
de un medic specialist a fost făcută abia la 29 martie 2006 şi că la scurt timp după aceea medicii 
închisorii au încercat să verifice necesitatea unei intervenţii medicale şi dacă era necesară invitarea 
medicilor specialişti, însă reclamantul a refuzat să coopereze. Curînd după aceea a fost examinat de 
neurologi şi alţi specialişti, iar dosarul nu conţine nici o opinie precum că reclamantul a necesitat 
tratament în afara penitenciarului. Atunci cînd investigaţia următoare a demonstrat că starea de 
sănătate a reclamantului se înrăutăţise, acesta a fost eliberat şi i s-a permis să părăsească ţara. Curtea 
este îngrijorată de refuzul instanţelor naţionale de a permite examinarea medicală a reclamantului de 
către medicii aleşi de el, ceea ce cu siguranţă i-a cauzat suspiciuni. Totuşi, în cirumstanţe particulare a 
prezentei cauze, ea nu consideră că refuzul a constituit un tratament contrar articolului 3 din 
Convenţie, dat fiind că reclamantul a fost examinat în mod prompt de medici bine cunoscuţi, reputaţia 
cărora niciodată nu a fost pusă în discuţie.  

28. În consecinţă, plîngerea reclamantului referitoare la asistenţa medicală insuficientă în 
Penitenciarul nr. 13 urmează a fi declarată inadmisibilă ca fiind în mod vădit nefondată.  

C. Concluzie 

29. Curtea consideră că plîngerile reclamantului în temeiul articolului 3 (privind condiţiile de 
detenţie) şi 5 §§ 1 şi 3 din Convenţie ridică întrebări de fapt şi de drept suficient de serioase astfel încît 
aprecierea lor trebuie să depindă de examinarea fondului cauzei. Prin urmare, Curtea declară aceste 
plîngeri admisibile. Potrivit deciziei sale de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea 
paragraful 4 supra), Curtea va examina imediat fondul acestor plîngeri.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 

1. Argumentele părţilor 

30. Reclamantul s-a plîns despre condiţiile inumane de detenţie din Peniteniarul nr. 13 după 
transferarea sa la 16 ianuarie 2006. El a descris acele condiţii după cum urmează. Celula avea 
suprafaţa de aproximativ 8 metri pătraţi şi 5 metri pătraţi erau acoperiţi cu mobilier (paturi mici, masă, 
veceu şi o chiuvetă). Dacă ar mai fi existat şi un frigider sau alt echipament la care a făcut referire 
Guvernul, care de fapt nu erau, acestea ar fi ocupat tot restul spaţiului. Spaţiul fără mobilier avea mai 
puţin de un metru pătrat pentru o persoană, din moment ce reclamantul era deţinut în celulă cu alţi trei 
bărbaţi. Avocatul reclamantului a solicitat permisiunea de a face fotografii în celulă cu scopul de a 
demonstra starea reală a lucrurilor, însă la 24 octombrie 2006, administraţia penitenciarului a respins 
acea cerere, invocînd motive de securitate. În plus, administraţia a susţinut că o înregistrare video 
detaliată a celulei a fost prezentată de către Guvern la Curte ca probă în cauza Modarca c. Moldovei 
(nr. 14437/05, 10 mai 2007). În consecinţă, avocatul reclamantului s-a bazat pe acea înregistrare şi pe 
propriile sale susţineri făcute în acea cauză în privinţa aceleiaşi celule.  

31. Reclamantul a declarat că a trebuit să aducă propriile sale aşternuturi, haine şi obiecte de 
toaletă şi să facă reparaţii din banii săi. El a susţinut că celula era prost încălzită în timp de iarnă, iar 
vara era prea cald. Accesul la lumina zilei era foarte limitat din cauza a trei bucăţi din metal gros 



instalate pe geam. Mai mult decît atît, mîncarea servită fiind de calitate foarte rea şi în cantitate 
insuficientă, reclamantul trebuia să se bazeze în exclusivitate pe coletele aduse săptămînal de către 
soţia sa. În final, reclamantul s-a bazat pe ultimul raport al CPT, care confirma declaraţiile sale.  

32. Guvernul a contestat descrierea condiţiilor de detenţie făcută de reclamant şi s-a referit la 
schimbările semnificative care au avut loc în Penitenciarul nr. 13 începînd cu anul 2004, cînd CPT a 
vizitat penitenciarul. În particular, Guvernul s-a referit la anumite hotărîri adoptate de către autorităţile 
naţionale, avînd drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie (a se vedea paragraful 17 supra). 
Guvernul a declarat că celula în care a fost deţinut reclamantul avea 9.8 metri pătraţi şi era destinată 
pentru foştii colaboratori ai organelor de drept şi oferea condiţii mai bune decît cele descrise în 
raportul CPT, inclusiv un frigider, un televizor şi un ventilator. Celula era încălzită şi aerisită 
corespunzător.  

33. Mai mult decît atît, reclamantul nu s-a plîns administraţiei penitenciarului despre condiţiile de 
detenţie. În plus, la 29 mai 2006 a fost adoptată de Guvern o nouă hotărîre, îmbunătăţind semnificativ 
calitatea mîncării servite, iar în 2005 au fost oferite fonduri pentru raparaţia mai multor celule în 
Penitenciarul nr. 13. 

2. Aprecierea Curţii 

34. Curtea face referire la principiile stabilite în jurisprudenţa sa cu privire la articolul 3 din 
Convenţie în special, privind condiţiile de detenţie şi asistenţa medicală acordată deţinuţilor (a se 
vedea, printe altele, Kudła c. Poloniei [MC], nr. 30210/96, § 91, CEDO 2000-XI; Ostrovar c. 
Moldovei, nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 septembrie 2005; şi Sarban, citat supra, §§ 75-77). 

35. Curtea notează că reclamantul a fost deţinut în aceeaşi celulă ca şi reclamantul Modîrcă din 
speţa menţionată supra, în care Curtea a constatat că condiţiile de detenţie erau contrare articolului 3 
din Convenţie. Circumstanţele plîngerilor în ambele cauze sunt foarte asemănătoare, iar reclamantul 
declară expres că acestea sunt identice. Prin urmare, ea consideră că în prezenta cauză ar putea adopta 
o concluzie diferită, doar dacă ar fi fost dovedit că condiţiile de detenţie s-au schimbat între data 
eliberării dlui Modîrcă şi cea a transferului reclamantului în celulă.  

36. Curtea reiterează că dl Modîrca a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13 la 15 noiembrie 2005 (a 
se vedea Modîrca c. Moldovei, citat supra, § 28). În prezenta cauză reclamantul a fost transferat în 
acel Penitenciar la 16 ianuarie 2006 (a se vedea paragraful 8 supra), adică două luni mai tîrziu.  

37. În timp ce Curtea nu poate exclude posibilitatea că condiţiile de detenţie între timp s-au 
schimbat, totuşi Curţii nu i-au fost prezentate informaţii concrete în sprijinul susţinerii precum că în 
aceeaşi celulă condiţiile de detenţie ale reclamantului erau oarecum diferite în comparaţie cu cele 
existente cu două luni înainte. Referitor la diferitele acte adoptate de către autorităţi, avînd drept scop 
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, la care a făcut referire Guvernul, acestea reprezintă un semn bun 
al unei schimbări pozitive. Totuşi, însăşi autorităţile naţionale au considerat că acele acte nu au fost 
implementate la nivelul corespunzător pînă la sfîrşitul anului 2005 (a se vedea paragraful 18 supra), iar 
Curţii nu i-au fost prezentate alte îmbunătăţiri recente. Într-adevăr, fundamentarea poziţiei conducerii 
penitenciarului pe înregistrarea video a celulei dlui Modîrca ca reprezintînd cu exactitate condiţiile 
existente în celula reclamantului din prezenta cauză pînă la 24 octombrie 2006 (a se vedea paragraful 
30 supra) sprijină punctul de vedere potrivit căruia din 2005 condiţiile de detenţie nu s-au schimbat. 
Curtea consideră încurajatoare planurile de îmbunătăţire a calităţii mîncării făcute după 29 mai 2006 (a 
se vedea paragraful 33 supra). Totuşi, ele se referă doar la o perioadă de detenţie a reclamantului.  

38. Guvernul s-a referit la constatările Curţii în cauza Sarban (citat supra, § 78) precum că, 
condiţiile materiale de detenţie ale reclamantului nu au atins nivelul minim de severitate cerut de 
articolul 3 din Convenţie. Totuşi, Curtea a făcut referire în acel paragraf la condiţiile de detenţie din 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (”CCCEC”, a se vedea paragrafele 26 şi 
45-47 în cauza Sarban), în timp ce în prezenta cauză reclamantul s-a plîns despre condiţiile de detenţie 
din Penitenciarul nr. 13, care este de fapt o altă instituţie. Curtea reiterează că, constatarea CPT din 
paragraful 53 din raportul său din 2004 cu privire la CCCEC, “condiţiile de detenţie din acest isolator 
demonstrează clar că în Moldova este posibil de asigurat condiţii materiale bune de detenţie”. Din 
păcate, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre Penitenciarul nr. 13 din Chişinău. 



39. În lumina celor de mai sus şi a similitudinilor plîngerii reclamantului cu cea a dlui Modîrca, şi 
din motivele oferite în acea cauză, (§§ 62-69), Curtea constată că a avut loc o încălcare a articolului 3 
din Convenţie în legătură cu condiţiile de detenţie ale reclamantului din Penitenciarul nr. 13. 

… 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  
…  

A. Prejudiciul 

48. Reclamantul a pretins suma de 12000 euro (EUR) pentru prejudiciu moral suferit drept 
consecinţă a încălcării drepturilor sale garantate de Convenţie. El a invocat jurisprudenţa Curţii pentru 
a demonstra faptul că sume similare au fost acordate pentru încălcarea aceloraşi articole.  

49. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă de către reclamant, susţinînd că aceasta nu a fost 
demonstrată de reclamant şi că era excesivă în lumina jurisprudenţei Curţii. Guvernul a susţinut că 
jurisprudenţa citată de reclamant se referea la situaţii care nu aveau nimic în comun cu cauza sa în 
partea ce ţine de natura şi gravitatea încălcărilor pretinse, efectele asupra reclamantului şi atitudinea 
autorităţilor statale. Autorităţile au întreprins toate măsurile necesare pentru a crea condiţii 
reclamantului, iar tratamentul său nu a atins nivelul minim de severitate în sensul articolului 3 din 
Convenţie. Orice constatare a încălcării articolului 5 din Convenţie ar trebui să constituie în sine o 
reparaţie echitabilă.  

50. Curtea reiterează că, în aceasta cauză, a constatat o încălcare a articolului 3 din Convenţie, ceea 
ce a sporit stresul şi anxietatea reclamantului drept urmare al omisiunii autorităţilor de a respecta 
drepturile garantate de articolul 5, şi anume, detenţia sa fără un temei legal mai mult de şapte luni de 
zile. Ea acordă reclamantului suma totală de 9000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral (a se vedea 
Baranowski, citat supra, § 82, şi Ječius, citat supra, § 109). 

B. Costuri şi cheltuieli  

51. În continuare, reclamantul a solicitat 3792 EUR pentru costuri şi cheltuieli. El a prezentat o 
listă cu numărul de ore lucrate de avocatul său la pregătirea cauzei (în cuantum de treizeci şi patru de 
ore) şi tariful pe oră pentru oirce tip de activitate (60-100 euro). De asemenea, el s-a referit la hotărîrea 
Baroului de Avocaţi din Moldova, adoptată la 29 decembrie 2005, care a recomandat nivelul 
remunerării pentru avocaţii ce reprezintă reclamanţii în faţa instanţelor internaţioanle (un tarif de 40-
150 EUR).  

52. Guvernul a considerat aceste pretenţii ca fiind nejustificate, reieşind din realităţile economice 
ale vieţii în Moldova. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a prezentat o copie a vreunui contract 
pentru reprezentarea sa şi a pus la îndoială necesitatea de a petrece treizeci şi patru de ore pentru 
căutarea jurisprudenţei Curţii şi numărul de ore petrecut pentru redactarea observaţiilor reclamantului. 

53. Curtea reiterează că în scopul includerii costurilor şi cheltuielilor într-o hotărîre potrivit 
articolului 41, trebuie de stabilit dacă ele au fost în realitate necesare şi realmente asumate, şi că au fost 
rezonabile ca şi cuantum (a se vedea Şarban, citat supra, § 139). Potrivit articolului 60 § 2 din 
Regulamentul Curţii, pretenţiile trebuie evaluate şi stabilite pe rubrici şi însoţite de justificativele 
pertinente, omisiunea căreia poate determina Camera să respingă, în tot sau în parte, pretenţiile 
reclamantului.  

54. În prezenta cauză, Curtea notează că avocatul a fost împuternicit corespunzător să reprezinte 
clientul în procedura din faţa Curţii şi că ambii au semnat lista desfăşurată a orelor lucrate la pregătirea 
cauzei. De asemenea, este clar că un anumit volum de muncă a fost înfăptuit, luînd în calcul calitatea 
observaţiilor. Totuşi, cuantumul pretins este excesiv şi urmează a fi acceptat doar parţial. Ţinînd cont 
de lista desfăşurată a orelor de lucru, Curtea acordă reclamantului 2000 EUR pentru costuri şi 
cheltuieli (Sarban, citat supra, § 139). 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE  
1. Declară inadmisibilă plîngerea în temeiul articolului 3 în măsura în care ea se referă la asistenţa 

medicală insuficientă în Penitenciarul nr. 13, şi restul cererii admisibilă; 



2. Hotărăşte, că a avut loc o încălcare a articoluli 3 din Convenţie în partea ce ţine de condiţiile de 
detenţie ale reclamantului în Penitenciarul nr. 13; 

… 
5. Hotărăşte,: 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu prevederile articolului 44 § 2 din Convenţie, 9 000 
EUR (nouă mii euro) pentru prejudiciul moral şi 2 000 EUR (două mii euro) cu titlu de costuri şi 
cheltuieli, sume de bani care urmează a fi achitate în valuta naţională a statului reclamat la rata de 
schimb aplicabilă la data efectuării plăţii, plus orice taxă care ar putea fi încasată; 

… 



Valeriu and Nicolae Roşca v. Moldova 
Cererea nr. 41704/02, 20 Octombrie2009 

PROCEDURA 
1. Cauza a fost iniţiată printr-o cerere (nr. 41704/02) contra Republicii Moldova, depusă la 06 şi 28 

noiembrie 2002 la Curte, în conformitate cu articolul 34 din Convenţia privind Apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţie”) din partea cetăţenilor Republicii Moldova, dnii Valeriu 
Roşca şi Nicolae Roşca (“reclamanţi”). 

… 
3. Reclamanţii au pretins, în special, precum că dînşii au fost supuşi relelor tratamente în timpul 

aflării sale în detenţia poliţiei cu scopul obţinerii declaraţii autodenunţătoare; precum că examinarea 
plîngerilor sale cu privire la rele tratamente a fost tergiversată; reclamanţii au suferit urmare a 
condiţiilor inumane şi degradante de detenţie; precum că dînşii nu au avut acces la avocatul ales în 
timpul reţinerii şi detenţiei iniţiale; şi ultimii nu au beneficiat de remedii efective vizavi de cererile sale 
cu privire la rele tratamente. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamanţii, dl Valeriu Roşca (V.R.) şi dl Nicolae Roşca (N.R.), sunt cetăţeni a Republicii 

Moldova, născuţi în 1960 şi respectiv în 1978, şi locuiesc în Cotiujenii-Mari. 
6. Circumstanţele speţei, după cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

A. Reţinerea reclamanţilor şi pretinse rele tratamente 

7. La 1 august 2000 I.C. a sesizat poliţia din Ialoveni precum că el a fost victima unei tîlhării 
însoţită de privarea ilegală de libertate, fapta comisă de persoane necunoscute. 

1. Pretinse rele tratamente a reclamanţilor din 11 mai 2001 

8. La 11 mai 2001 ambii reclamanţi au fost reţinuţi de colaboratorii de poliţie din cadrul 
Comisariatului de poliţie sectorului Centru, Chişinău. Conform susţinerilor reclamanţilor, nu li s-a 
adus motivele şi temeiurile reţinerii, şi în timpul reţinerii reclamanţii au fost bătuţi de ofiţerii de poliţie 
care le-au reţinut. 

9. Reclamanţii pretind precum că în edificiul comisariatului de poliţie dînşii au fost în continuu pe 
parcursul a cîtorva ore bătuţi cu mîini şi picioare. Ulterior reclamanţii au fost conduşi la Comisariatul 
General de poliţie mun.Chişinău, unde au fost impuşi să recunoască vinovăţia în comiterea unor 
infracţiuni care nu le-au săvîrşit. Urmare a refuzului acestora, fiecare din reclamanţi a fost bătut, 
încătuşat şi aruncat la podea, unde i s-au aplicat multiple lovituri cu bastoane de cauciuc pe tălpi 
precum şi aplicate electrocutări. 

10. Urmare a relelor tratamente N.R. a scris o autodenunţare, dar într-o formă de protest nu a 
semnat-o. Reclamanţii subsecvent au fost aduşi înapoi la Comisariatul de poliţie sectorului Centru, 
unde anchetatorul le-a prezentat documente procesuale pentru semnare, sub ameninţarea unor noi 
maltratări. 

2. Pretinse rele tratamente a reclamanţilor din 13 iunie 2001 

11. La 13 iunie 2001 reclamanţii au fost aduşi în Comisariatul de poliţie raionului Ialoveni. După 
cum au explicat mai tîrziu colaboratorii de poliţie din cadrul Comisariatului de poliţie r-lui Ialoveni, 
această măsură a fost necesară pentru verificarea eventualei implicări a reclamanţilor în comiterea 
infracţiunii împotriva I.C. indicate mai sus. În aceiaşi zi delegaţia CPT a vizitat Comisariatul de 
poliţie. N.R. a informat CPT despre rele tratamente în Comisariatul de poliţie a sectorului Centru şi în 
Comisariatul General de poliţie mun.Chişinău. 



12. Reclamanţii susţin precum că după plecarea delegaţiei CPT, dînşii au fost ridicaţi în birouri de 
serviciu a poliţiştilor şi supuşi maltratărilor ore în şir, prin aplicarea loviturilor cu bastoane de cauciuc 
peste tălpi şi peste cap, cu scopul de a le determina să-şi recunoască vinovăţia în comiterea unor 
infracţiuni pe care nu le-au săvîrşit. 

13. La 14 iunie 2001 delegaţia CPT a revenit în Comisariatul de poliţie a r-lui Ialoveni şi l-a 
observat pe N.R., care s-a plîns asupra relelor tratamente aplicate cu o zi mai înainte. 

14. La 15 iunie 2001 N.R. a fost vizitat de trei ofiţeri a Ministerului Afacerilor Interne, în faţa 
cărora reclamantul a repetat plîngerile sale despre rele tratamente aplicate în Comisariatul de poliţie a 
sectorului Centru, Comisariatul General de poliţie mun.Chişinău, precum şi Comisariatul de poliţie 
raionului Ialoveni. Ambii reclamanţi au fost escortaţi în Comisariatul de poliţie a sectorului Centru şi 
ulterior la Comisariatul General de poliţie mun.Chişinău. 

15. Reclamanţii pretind precum că urmare a maltratărilor dînşii şi-au pierdut parţial auzul şi suferă 
frecvent de migrene şi dureri. 

16. Reclamanţii s-au plîns asupra relelor tratamente aplicate în toate trei locuri de detenţie unde au 
fost deţinuţi, dar procuratura a refuzat să iniţieze urmărirea penală cu privire la toate capete de 
plîngere, cu excepţia acelora referitoare la rele tratamente aplicate în cadrul Comisariatului de poliţie 
raionului Ialoveni. Nimeni din colaboratorii de poliţie nu a fost suspendat din funcţie, prezumîndu-se 
că cineva din aceştia au exercitat presiuni asupra reclamanţilor şi a membrilor familiilor sale întru 
retragerea plîngerilor. 

17. La 15 iunie 2001 colaboratorul de poliţie, colonelul P.D. a prezentat un raport Ministrului 
Afacerilor Interne, descriind vizita CPT în Comisariatul de poliţie raionului Ialoveni şi constatările 
delegaţiei din 14 iunie 2001, şi anume condiţiile de detenţie şi asistenţa medicală neadecvată a 
deţinuţilor, unul din care identificat drept dl. Roşca a fost găsit cu leziuni corporale grave. P.D. a 
propus transferul de urgenţă a persoanei respective într-un loc protejat şi oferirea accesului la un 
avocat, precum şi a subliniat necesitatea examinării medicale în corespundere cu recomandările 
comitetului. 

18. La 18 iunie 2001 reclamanţii au fost conduşi, în absenţa avocaţilor săi, la examinarea medico-
legală întru stabilirea gravităţii leziunilor corporale. Expertul medic-legist a depistat multiple leziuni 
corporale în diferite părţi a corpului reclamanţilor, inclusiv hematoame de mărime între 6 cm şi 2 cm, 
12 cm şi 3 cm, care au fost apreciate drept „leziuni corporale uşoare”. 

19. La fel la 18 iunie 2001 P.D. a raportat Ministerului Afacerilor Interne despre „rezultatele 
examinării informaţiei despre torturarea deţinuţilor în Comisariatul de poliţie raionului Ialoveni”. În 
raport se susţine precum că reclamanţii s-au plîns delegaţiei CPT despre maltratările din partea 
colaboratorilor de poliţie a Comisariatului de poliţie raionului Ialoveni. În rezultatul cercetărilor 
prealabile s-au identificat numele a trei colaboratori de poliţie care au avut tangenţă cu cauza penală a 
reclamanţilor, precum şi numele a celor şapte colaboratori de poliţie din cadrul Comisariatului de 
poliţie a sectorului Centru, la fel implicaţi în dosar. La chestionarea colaboratorilor de poliţie, toţi au 
negat aplicarea maltratărilor asupra reclamanţilor. Din momentul în care rezultatele examinării 
medico-legale au arătat existenţa unor leziuni corporale uşoare pe corpul ambilor reclamanţi, precum şi 
avînd în vedere existenţa multiplelor divergenţe între probele obţinute, P.D. a recomandat iniţierea 
urmăririi penale împotriva celor nouă colaboratori de poliţie şi anchetatorilor implicaţi.  

20. La 20 iunie 2001 Viceministru Afacerilor Interne, a sesizat Procuratura Generală întru 
începerea urmăririi penale în cauza respectivă. 

21. Într-un raport către Ministrul Afacerilor Interne comisarul Comisariatului de poliţie raionului 
Ialoveni a negat existenţa oricăror rele tratamente ale reclamanţilor. Dînsul a menţionat precum că 
aceştia nu au solicitat asistenţa avocatului. 

3. Investigaţia şi procedurile penale cu privire la pretinse rele tratamente din 13 iunie 2001 

22. La 20 iulie 2001 Procuratura Generală a dispus începerea urmăririi penale întru alegaţiile 
reclamanţilor despre rele tratamente. În aceiaşi zi a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la 
neglijenţa comisarului a Comisariatului de poliţie raionului Ialoveni. Ulterior cauzele penale au fost 
conexate. La 23 octombrie 2001 urmărirea penală cu privire la alegaţiile reclamanţilor despre rele 
tratamente în edificiul Comisariatului de poliţie sectorului Centru au fost încetate din lipsa de probe. În 



răspunsul la plîngerea reclamanţilor, la 24 martie 2002 Procuratura Generală a reiterat ordonanţa din 
23 octombrie 2001. Aparent reclamanţii nu au contestat-o această ordonanţă în instanţa de judecată. 

23. La 20 august 2001 a fost completat suplimentar un raport de expertiză medico-legală, după o 
reexaminare recentă a dlui N.R. Expertului, printre altele, i s-au formulat întrebări dacă cumva 
leziunile corporale depistate la N.R. puteau fi cauzate urmare a căderii şi lovirii de obiecte din cameră 
de detenţie. Expertul nu a exclus aceste circumstanţe, inclunzîndu-le ca o explicaţie alternativă a 
leziunilor.  

24. La 2 noiembrie 2001 Procuratura a expediat pentru examinare în fond în instanţa de judecată 
cauza penală împotriva colaboratorilor de poliţie. 

25. Directorul Penitenciarului nr. 13 din Chişinău, unde a fost deţinut V.R., a eliberat un certificat 
prin care a confirmat precum că V.R. a primit un tratament medical pentru consecinţele comoţiei 
cerebrale şi sindromului astenic-depresiv urmare a unei vătămări de care a suferit în anul 1999. 

25. La 23 iunie 2003 Judecătoria sectorului Centru a achitat trei colaboratori de poliţie acuzaţi de 
exces de putere şi maltratarea ilicită a reclamanţilor. Instanţa a notat precum că raportul CPT, în care a 
fost indicat precum că membrii delegaţiei au examinat reclamanţii „depistînd o serie de leziuni 
corporale”. Oricum instanţa a concluzionat precum că nu poate pune la baza sentinţei rapoartele CPT, 
deoarece conform normelor procesuale, doar rapoartele de examinare/expertiză completate de medici-
legişti pot servi drept baza recunoaşterii vinovăţiei unei persoane. Din momentul în care raportul CPT 
nu a fost completat în cadrul urmăririi penale, dar a fost anexat la materialele dosarului penal de 
victimele infracţiunii, instanţa nu poate lua în consideraţie. Acelaşi raţionamente pot fi aplicate şi 
vizavi de rapoartele P.D. (a se vedea mai sus). Instanţa nu a comentat rapoartele medico-legale din 18 
iunie 2001. 

27. Doi din colaboratori de poliţie au fost condamnaţi pentru neglijenţă şi înregistrarea 
necorespunzătoare în anul 2000 a sesizării dlui I.C. şi tentativă de descoperire a infracţiunii cu depăşire 
a atribuţiilor de serviciu în cadrul urmăririi penale. Solicitările reclamanţilor cu privire la compensaţia 
prejudiciului material şi moral cauzat urmare a pretinselor rele tratamente au fost respinse ca 
nefondate. 

28. În apelul său din 18 iulie 2003 reclamantul N.R. a contestat, inter alia, de a recunoaşte 
culpabili colaboratorii de poliţie de comiterea actelor de tortură. Dînsul la fel a accentuat precum că el 
şi V.R., ambii au identificat colaboratorii de poliţie din rîndul altelor persoane prezentate spre 
recunoaştere, specificîndu-le drept persoane care le-au torturat şi nimeni din ofiţeri nu a reuşit să 
explice provenienţa leziunilor corporale obţinute în timpul detenţiei. Reclamantul s-a referit la 
declaraţiile mai multor co-deţinuţi în Comisariatul de poliţie Ialoveni, care au văzut cum V.R. a fost 
ridicat într-o stare bună a sănătăţii şi s-a întors în camera de detenţie mai tărziu cu semne vizibile de 
rele maltratări. Aceşti martori au respins oricare alegaţie despre automutilare a unui din deţinuţi. N.R. 
s-a referit la fel şi la materialele dosarului penal întru acuzarea ambilor reclamanţi, în care nu se indică 
nici o măsură procesuală efectuată în Comisariatul de polţie sectorului Ialoveni. Acest fapt, în viziunea 
sa, confirmă ipoteza precum că dînşii au fost aduşi în Comisariatul de poliţie Ialoveni fără a exista vre-
un temei legal. În final, reclamantul s-a referit la acţiunea civilă înaintată de dînsul şi V.R. în cadrul 
procesului penal. Reclamantul a protestat împotriva aplicării legii cu privire la amnistie în privinţa 
inculpaţilor care nu au compensat prejudiciul cauzat victimelor infracţiunii pe care au comis-o, situaţia 
de fapt fiind contrară prevederilor legii. V.R. a depus un apel similar. În apelul procurorului a fost 
menţionat precum că reclamanţilor au fost oferite spre recunoaştere pe fotografie întregul efectiv 
poliţienesc din cadrul Comisariatului de poliţie Ialoveni, şi ambii i-au recunoscut pe colaboratorii de 
poliţie care le-au maltratat. 

29. La 15 ianuarie 2004, Curtea de apel Chişinău a casat parţial sentinţa primei instanţe. Instanţa de 
apel a achitat doi din ofiţeri de poliţie care anterior au fost au fost recunoscuţi de prima instanţă drept 
vinovaţi de neglijenţă în serviciu, constatînd că nu era în atribuţiile de serviciu a acestora de a 
înregistra plîngerea d-lui I.C.. Instanţa de apel a menţinut restul dispozitivului sentinţei primei instanţe, 
constatînd corectă aprecierea instanţei de a respinge cererile reclamanţilor cu privire la rele tratamente. 
Curtea de Apel a considerat că declaraţiile reclamanţilor nu au fost corespunzătoare adevărului 
deoarece descrierea leziunilor corporale în rapoartele medico-legale nu coincide cu modalitatea 
descrisă de însăşi reclamanţi în care aceştia au fost maltrataţi, precum şi dînşii „ pot folosi declaraţiile 
sale ca o metodă de autoapărare în cadrul procesului penal împotriva lor, în care aceştia au fost acuzaţi 



de comiterea unor infracţiuni grave”. Mai mult, rapoartele CPT şi alte documente tangente nu 
dovedesc că reclamanţii au fost supuşi relelor tratamente în special de către colaboratorii de poliţie 
acuzaţi în speţă şi prin urmare nu pot sta la baza condamnării. 

30. Avocatul reclamanţilor a formulat un recurs ordinar, referindu-se la diferite documente din 
dosarul penal şi solicitînd recunoaşterea vinovăţiei inculpaţilor în comiterea excesului de putere 
urmare a aplicării maltratărilor. 

31. La 29 iunie 2004 Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul ordinar al reclamanţilor, dar l-a 
admis pe cel formulat de acuzatorul de stat, care la fel a solicitat condamnarea celor doi inculpaţi. 
Instanţa Supremă a dispus reexaminarea cazului de Curtea de Apel Chişinău. 

32. La 26 ianuarie 2005 Curtea de Apel Chişinău a casat sentinţa primei instanţe în ce priveşte 
achitarea celor trei colaboratori de poliţie de aplicarea relelor tratamente. Instanţa de apel a adoptat o 
nouă sentinţă prin care a recunoscut vinovaţi cei trei colaboratori de săvîrşirea abuzului de putere 
(Articolul 185 alin.(2) Cod penal – a se vedea mai jos „Dreptul naţional relevant” ). Fiecare din 
colaboratori de poliţie a fost condamnat la trei ani privaţiune de libertate cu interzicerea ocupării 
funcţiilor în organele de drept timp de doi ani. Instanţa de apel a dispus de asemenea suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei cu stabilirea termenului de probă pe un termen de un an de zile, 
luînd în consideraţie că colaboratorii de poliţie sunt relativi tineri, au familie, nu au fost anterior 
condamnaţi şi se bucură de respect în societate. 

33. La 27 aprilie 2005 Curtea Supremă de Justiţie a menţinut această hotărîre. Instanţa Supremă a 
găsit precum că materialele dosarului penal, inclusiv rapoartele CPT, declaraţiile martorilor şi 
rapoartele de examinare medico-legală confirm fără nici o îndoială precum că trei din colaboratori de 
poliţie au maltratat reclamanţii.  

34. Reclamanţii au prezentat copiile publicaţiilor din ziare, cu interviuri ale membrilor „Amnesty 
International”, reprezentanţa din Moldova, precum şi a Preşedintelui Baroului de Avocaţi din 
Moldova, care au susţinut precum că rele tratamente sunt o practică des întîlnită în mai multe organe 
de drept, în special în poliţie şi servicii de operative de investigaţii, scopul cărora este obţinerea unor 
declaraţii autodenunţătoare şi acuzarea de persoane nevinovate. 

B. Condiţii de detenţie 

35. În scrisoarea adresată Curţii din 15 septembrie 2003, reclamanţii au susţinut precum că dînşii 
au fost deţinuţi în condiţii inumane şi degradante de detenţie în Comisariatul General de poliţie 
mun.Chişinău de pe strada Tighina 6, iar şi începînd cu 28 iunie 2001 – în Izolatorul nr. 3 din Chişinău 
(cunoscut de asemenea ca Penitenciarul nr. 13). În ce priveşte acel din urmă loc de detenţie, 
reclamanţii s-au referit în special, asupra supraaglomerării (douăzeci de deţinuţi în cameră cu suprafaţa 
de 25 m.p. şi nu mai puţin de 10 persoane deţinuţi ore în şir în celule închise cu suprafaţa de 1-2 m.p. 
în edificiile instanţelor de judecată în timpul aşteptării şedinţelor de judecată, fără mîncare, apă şi 
acces la toaletă); fum persistent de ţigară şi duhoare de la toaletă deschisă, însoţită de lipsa ventilării; 
lipsa apei curate pe parcursul mai multor zile; accesul strict limitat la lumina zilei accesibilă prin găuri 
mici la fereastră; umezeală; mîncare necombustibilă; şi asistenţa medicală neadecvată. 

36. Reclamanţii la fel au pretins precum că corespondenţa lor a fost cenzurată şi contactele lor cu 
cei din exterior au fost excesiv limitate atîta timp cît aceştia au fost deţinuţi în Izolatorul detenţiei 
preventive pe pe strada Tighina 6, Chişinău. 

II. MATERIALELE RELEVANTE  
… 
38. Codul deontologic al colaboratorului de poliţie a fost adoptat la 10 mai 2006 (Legea nr. 481, în 

vigoare din 18 mai 2006) Conform acestui Cod este interzisă maltratarea sau tolerarea ori încurajarea 
relelor tratamente, pedepselor sau tratamentelor inumane şi degradante „necătînd la circumstanţe”. 

39. Prevederi relevante a Legii nr. 1545 (din 1998) cu privire la compensarea privind modul de 
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi 
ale instanţelor judecătoreşti au fost expuse în Sarban v. Moldova (nr. 3456/05, § 54, 4 octombrie 
2005). 

40. În speţa Belicevecen împotriva Ministerului de Finanţe (nr. 2ra-1171/07, 4 iulie 2007) Curtea 
Supremă de Justiţie a constatat precum că persoana poate pretinde prejudiciu bazîndu-se pe legea nr. 



1545 (din 1998) numai dacă a fost achitată pe toate capetele de acuzaţii înaintate împotriva sa. Din 
momentul în care dl Belicevecen a fost găsit vinovat pe unul din capete de acuzaţii înaintate împotriva 
sa, dînsul nu poate pretinde careva prejudicii. 

B. Rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii, tratamentelor şi 
pedepselor (CPT) 

41. Partea relevantă a raportului CPT cu privire la vizita în Moldova de la 10 pînă la 22 iunie 2001 
conţin următoare: 

“24. Este necesar de a se opri în mod particular asupra cazului unei persoane deţinute, care a fost întîlnită la 
IDP Ialoveni. În timpul primei întrevederi persoana dată nu avea nici o leziune sau urmă. La întîlnirea care a 
avut loc a doua zi, acest bărbat, fiind examinat de un medic al delegaţiei, a prezentat leziunile şi semnele 
următoare: în regiunea temporală stîngă o tăietură de 1 cm lungime, acoperită cu o coajă; în regiunea renală 
stîngă un hematom de culoare roşu albastru de 8 cm pe 3cm; tălpile picioarelor erau foarte aspre şi dureroase la 
atingere, mai ales în regiunea călcîiului. Aceste leziuni şi semne sunt compatibile cu plîngerile conform cărora, 
seara în ajun, după plecarea delegaţiei, el ar fi fost bătut într-un birou IDP de către poliţişti în repetate rînduri 
peste cap cu un obiect de cauciuc dur, şi că el a fost constrîns să îngenuncheze pe un scaun cu mîinile încătuşate 
dinainte şi ar fi fost bătut în timpul interogatoriului peste talpa piciorului şi peste regiunea renală stîngă. 

 Avînd frică, că persoana dată poate să fie din nou supusă tratamentelor rele după plecarea delegaţiei, aceasta 
din urmă a cerut agentului de legătură a Ministerului Afacerilor Interne să ia imediat măsurile necesare pentru 
protecţia deţinutului şi să ducă o anchetă referitor la tratamentul persoanelor private de libertate în acest IDP. 
Deţinutul a fost transferat într-un IDP din capitală şi a fost supus unui control medico-legal în prezenţa 
avocatului său. În timpul unei anchete care a fost dusă de către Ministerul Afacerilor Interne de asemenea a fost 
scos în evidenţă că o altă persoană deţinută în acelaşi IDP, a formulat plîngeri de maltratări fizice, către 
responsabilul de anchetă. Persoana dată de asemeni a fost supusă examenului medico-legal. În scrisoarea din 5 
noiembrie 2001, autorităţile moldave au anunţat că Procuratura a declanşat urmăriri conform articolului 182 
alineatul 5 al Codului Penal (exces de putere / abuz de funcţie). O informaţie a fost deschisă şi dosarul va fi 
transmis la tribunal. 

CPT notează aceste informaţii cu interes şi doreşte să fie informat în timpul cerut despre decizia Tribunalului. 
25. Aşa cum a fost indicat în paragraful 13 mai sus, în legătură cu deteriorarea situaţiei, delegaţia a invocat 

articolul 8 paragraful 5 din Convenţie, cerînd autorităţilor moldave să ducă, fără întîrziere, o anchetă 
aprofundată şi independentă asupra metodelor utilizate de serviciile operative ale poliţiei în toată ţara în timpul 
interogatoriilor persoanelor deţinute. În scrisoarea lor din 5 noiembrie 2001, autorităţile moldave aduc simplu la 
cunoştinţă că “Ministerul de Interne declară că nu i s-au adus la cunoştinţă cazuri concrete de recurgere la 
metode inumane de interogare a persoanelor deţinute de către poliţie” şi readuc aminte procedurile în vigoare în 
caz de plîngeri pentru maltratări. Aşa o poziţie, după părerea Comitetului, este sigur neapărată, ţinînd cont de 
totalitatea informaţiilor culese în timpul vizitei din 2001.  

Conform articolului 3 din Convenţie, CPT încurajează autorităţile moldave de a duce fără întîrziere ancheta 
sus menţionată şi să informeze Comitetul, în decurs de trei luni din ziua transmiterii raportului referitor la vizita 
efectuată în 2001 şi de rezultatele acesteia..” 

42. Partea relevantă a replicii Guvernului Republicii Moldova prezentată la 26 iunie 2002 în adresa 
CPT asupra raportului comitetului din 2001, conţine următoarele: 

“24. CPT urma să fie informată despre hotărîrea instanţei de judecată, urmare a acuzaţiei înaintate de 
procuratură, cu privire la cazul menţionat în paragraful respectiv. 

Guvernul informează precum că cauza penală (menţionată în paragraful 24 al Raportului din 2001), pornită 
în baza articolului 185 alin.2 din Cod penal, „abuzul de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu” actualmente 
nu este finalizată şi este în faza de urmărire penală. 

... 
28. CPT a solicitat comentarii de la autorităţile Moldovei referitoare la evoluţia metodelor moderne de 

investigare. 
În acest sens, regretabil, progrese nu au fost obţinute. 
29. CPT a cerut informaţii cu privire la progrese în elaborarea Codului Deontologic al colaboratorului de 

poliţie. 
Spre regretul nostru, nu au fost înregistrate progrese în acest sens.” 

C. Protocolul Naţiunilor Unite de la Istambul. 
43. Manualul cu privire la Investigarea Efectivă şi Documentarea cazurilor de Tortură şi alte forme 

de tratamente sau pedepse crude, inumane şi degradante (Protocolul de la Istambul) a fost prezentat 
Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului la 09 august 1999. „Principiile de 
la Istambul” au fost ulterior reconfirmate prin rezoluţii ale Comisiei pentru Drepturile omului a 
Naţiunilor Unite precum şi Adunarea Generală. Acesta este primul set de reguli practice de 
investigarea a torturii. Protocolul conţine descripţia plină a instrucţiilor practice de examinare a 



persoanelor care pretind că au fost supuse relelor tratamente, de investigarea suspiciunilor despre 
cazuri de tortură şi modalitatea de prezentare a rezultatelor investigaţiei autorităţilor relevante. 

Principii aplicabile pentru o investigaţie efectivă şi depistarea cazurilor de tortură şi alte forme de 
tratamente sau pedepse crude, inumane şi degradante, pot fi găsite în Anexa nr. 1 a Manualului, partea 
relevantă a căruia declară după cum urmează: 

“ Scopul investigării efective şi documentării asupra torturii şi a altor tratamente crude, inumane sau 
degradante (la care ne vom referi în continuare cu numele de tortură sau alte rele-tratamente) includ 
următoarele: clarificarea faptelor şi stabilirea şi recunoaşterea individului şi a statului responsabil faţă de 
victime şi familiile lor, identificarea măsurilor necesare prevenirii repetării acestor acte şi înlesnirea procesului 
sau, după caz, a sancţiunilor disciplinare pentru cei determinaţi în cursul investigaţiei ca fiind responsabili şi 
demonstrarea nevoii de reparare şi redresare din partea statului, inclusiv compensarea financiară adecvată şi 
oferirea de fonduri pentru îngrijire medicală şi reabilitare. 

Statul trebuie să se asigure că reclamanţii şi rapoartele de tortură sau rele-tratamente vor fi investigate în 
mod prompt şi efectiv. Chiar şi în absenţa unei plîngeri concrete, se va desfăşura o anchetă acolo unde există 
indicii că s-ar fi putut petrece un act de tortură sau de maltratare. Investigatorii, care trebuie să fie independenţi 
de presupuşii vinovaţi şi de agenţiile pe care le deservesc aceştia, trebuie să fie competenţi şi imparţiali. Ei vor 
avea acces la sau vor fi împuterniciţi să ceară investigaţii din partea unor medici imparţiali sau ai altor experţi.... 

Autoritatea de investigare va avea puterea şi obligaţia de a obţine toate informaţiile necesare anchetei. ... Cei 
potenţial implicaţi în tortură sau rele-tratamente vor fi îndepărtaţi din orice poziţie de control sau putere asupra 
reclamanţilor, martorilor sau a familiilor lor, fie ea directă sau indirectă, ca şi asupra celor ce conduc 
investigaţia. 

Presupusele victime ale torturii sau relelor-tratamente şi reprezentanţii lor legali vor fi informaţi despre şi vor 
avea acces la orice audiere ca şi la toate informaţiile relevante pentru investigaţie şi vor avea dreptul de a oferi 
alte dovezi. 

Un raport scris, realizat într-o perioadă rezonabilă de timp, va include scopul anchetei, procedurile şi 
metodele folosite pentru evaluarea dovezilor ca şi concluziile şi recomandările bazate pe constatările de fapt şi în 
baza legii în vigoare. La încheiere, raportul va fi făcut public. Acesta va descrie în detaliu evenimentele specifice 
care au fost constatate cum că au avut loc şi dovezile pe care se bazează aceste constatări şi liste cu numele 
martorilor care au depus mărturie cu excepţia celor a căror identitate rămîne ascunsă pentru protecţia lor. Statul 
va răspunde raportului de anchetă într-o perioadă rezonabilă de timp şi, după caz, va indica paşii ce trebuie 
făcuţi. 

Experţii medicali implicaţi în cadrul investigaţiei de tortură sau rău-tratament se vor comporta permanent în 
conformitate cu cele mai înalte standarde etice şi în mod special vor obţine consimţămîntul în cunoştinţă de cauză 
înainte efectuării oricărei examinări. Examinarea trebuie să corespundă standardelor stabilite ale practicii 
medicale. Examinările trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu privat sub controlul experţilor medicali şi în afara 
prezenţei agenţilor de securitate şi a altor oficiali guvernamentali.  

Experţii medicali vor pregăti cu promptitudine un raport scris. Acest raport trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele: 

(a) Numele subiectului şi numele şi afilierea celor prezenţi la examinare; ora exactă şi data, locaţia, natura şi 
adresa instituţiei (inclusiv, acolo unde este cazul, camera) în care desefăşoară examinarea (de exemplu centru de 
detenţie, casă, clinică); şi circumstanţele subiectului în momentul examinării (de exemplu natura oricăror 
restricţii la sosirea sau în timpul examinării, prezenţa forţelor de securitate în timpul examinării, atitudinea celor 
care însoţesc prizonierul, ameninţările formulate la adresa examinatorului) şi oricare alţi factori relevanţi;; 

(b) O înregistrare detaliată a relatării subiectului ca cea dată în tipul interviului, care să includă presupusele 
metode de tortură sau de maltratare, ora şi data la care s-a petrecut tortura sau maltratarea şi toate manifestările 
fizice şi simptomele psihologice; 

(c) O înregistrare a tuturor constatărilor examenului clinic, inclusiv testele diagnostice corespunzătoare şi, 
acolo unde este posibil, fotografii color ale tuturor leziunilor; 

(d) O interpretare a posibilei relaţii dintre constatările fizice şi psihologice şi posibila tortură sau maltratare. 
Se va da o recomandare pentru orice tratament medical sau psihologic necesar şi pentru examinări ulterioare; 

(e) Raportul trebuie să îi identifice în mod clar pe cei care desfăşoară examinarea şi acesta trebuie semnat. 
...” 

ÎN DREPT 
44. Reclamanţii s-au plîns sub aspectul Articolului 3 din Convenţie despre rele tratamente aplicate 

de poliţie şi anchetatori la 11 mai 2001 în Comisariatul de poliţie a sectorului Centru, precum şi despre 
refuzul procurorilor de a iniţia o investigaţie penală cu privire la pretinse rele tratamente din acea zi. 
La fel, reclamanţii s-au plîns, conform aceluiaşi Articol, despre rele tratamente din 13 iunie 2001 în 
Comisariatul de poliţie raionului Ialoveni şi despre tergiversarea procedurilor referitoare la plîngerile 
acestora despre maltratări din acea dată. Articolul 3 din Convenţie declară: 

“ Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.” 



45. Reclamanţii s-a de asemenea s-au plîns sub aspectul Articolelor 3 şi 8 din Convenţie, referitor 
la condiţiile inumane de detenţie precum şi de cenzurarea corespondenţei lor. Partea relevantă a 
Articolului 8 din Convenţie stipulează următorele:  

“1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 
corespondenţei sale.” 

… 
47. Adăugător reclamanţii s-au plîns de violarea Articolului 13 din Convenţie despre lipsa 

remediilor eficiente avînd în vedere plîngerile lor despre rele tratamente şi omisiunea de a le investiga. 
Articolul 13 din Convenţie stabileşte: 

“ Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane 
care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

48. În final reclamanţii s-au plîns conform prevederilor Articolului 17 din Convenţie. 
Articolul 17 declară: 

“ Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicînd, pentru un Stat, un grup, sau un 
individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea 
drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor 
drepturi şi libertăţi decît acelea prevăzute de această Convenţie.” 

I. ADMISIBILITATEA 
49. Guvernul a pledat precum că datorită faptului că cei trei ofiţeri de poliţie acuzaţi de rele 

tratamente au fost în final condamnaţi, reclamanţii nu mai pot fi consideraţi victime ale unei violări a 
drepturilor sale în sensul Articolului 3 din Convenţie. Reclamanţii nu au căzut de acord, referindu-se la 
blîndeţa pedepsei. 

50. Curtea consideră că acest aspect este direct dependent de examinarea fondului plîngerilor 
adresate sub aspectul Articolului 3 din Convenţie. Prin urmare, Curtea va examina obiecţia Guvernului 
împreună cu argumentele referitoare la plîngerea sub aspectul Articolului 3 din Convenţie.  

51. Guvernul, la fel a pretins precum că reclamanţii nu a epuizat toate remediile naţionale 
disponibile, din momentul în care aceştia nu au înaintat acţiuni civile întru compensarea prejudiciilor 
urmare a actelor ilegale a organelor de drept, conform prevederilor legii nr. 1545 (din 1998). 

52. Reclamanţii au susţinut precum că din momentul în care dînşii nu au fost achitaţi de acuzaţiile 
care li s-au înaintat, legea respectivă nu este aplicabilă cazului lor, după cum s-a dovedit a fi în cazul 
Belicevecen (a se vedea mai sus § 40). 

53. Curtea atrage atenţia că deja a respins obiecţii similare ale Guvernului în speţa Sarban (citată 
anterior, § 59), constatînd că doar o persoană achitată poate pretinde compensarea prejudiciilor 
conform acestei legi. Cauza Belicevecen (a se vedea mai sus § 40) reconfirmă această concluzie. 
Reclamanţii în prezenta cauză au susţinut precum că dînşii nu au fost achitaţi şi Guvernul nu a 
contestat acest fapt. În orice caz, Curtea reiterează precum că reclamanţii nu sunt obligaţi să utilizeze 
mai mult decît unul din remedii disponibile, şi în fapt nu este contestată circumstanţa că dînşii, avînd 
calitatea de părţi vătămate, au solicitat compensarea prejudiciilor în cadrul procedurilor penale iniţiate 
împotriva colaboratorilor de poliţie, pretenţii care totuşi au fost respinse de instanţele naţionale. (a se 
vedea mai sus § 27). Respectiv şi această obiecţie este necesară de a fi respinsă. 

54. Curtea notează precum că reclamanţii s-au plîns de aplicarea relelor tratamente din 11mai 
2001, pretinse a fi avute loc la Comisariatul de poliţie sectorului Centru şi Comisariatul General de 
poliţie mun.Chişinău. Oricum, materialele prezentate de reclamanţi nu conţin nici o dovadă despre 
pretinse rele tratamente pînă la 13 iunie 2001. Mai mult decît atît, CPT a notat în raportul său precum 
că urmare a vizitei delegaţiei în Comisariatul de poliţie raionului Ialoveni, din 13 iunie 2001, nu s-au 
găsit urme de violenţe asupra persoanelor care a doua zi au fost examinaţi repetat (a se vedea mai sus § 
41). În termenii raportului colonelului P.D. (a se vedea mai sus § 17), replica Guvernului la raportul 
CPT ( a se vedea mai sus § 42) şi referinţele instanţelor naţionale la conţinutul acestui raport în 
atragerea la răspundere penală a celor trei colaboratori de poliţie (a se vedea mai sus §§ 26, 29 şi 33), 
Curtea concluzionează că paragrafele 24 şi 25 ale raportului CPT cu privire la vizita din 2001, au avut 
în vedere reclamanţii. Prin urmare Curtea concluzionează că plîngerile despre rele tratamente, pretinse 
a fi avute loc pînă la data de 13 iunie 2001, sunt în mod vădit nefondate, prin urmare inadmisibile 
conform prevederilor Articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 



55. Reclamanţii s-au plîns conform prevederilor Articolului 6 din Convenţie despre interdicţia de a 
avea accesul la un avocat în timpul detenţiei sale iniţiale în comisariatele de poliţie din Chişinău şi 
Ialoveni, şi precum că li s-a împiedicat posibilitatea contestării cu apel a mandatului de arestare 
preventivă. Cu toate acestea, Curtea notează că reclamanţii nu au arătat că procesul penal întru 
acuzarea lor, în continuare a fost prejudiciat urmare a celor două pretinse încălcări. Respectiv, 
plîngerea conform prevederilor Articolului 6 din Convenţie este în mod vădit nefondată şi prin urmare 
inadmisibilă în sensul Articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie.  

56. Curtea notează, oricum, că reclamanţii se plîng de imposibilitatea contestării mandatelor de 
arestare eliberate pe numele lor datorită lipsei unei asistenţe din partea avocatului. Curtea, respectiv, 
consideră că aceste plîngeri urmează a fi examinate sub aspectul Articolului 5 § 4 din Convenţie. Din 
momentul în care reclamanţii nu au specificat ce se subînţelege prin „detenţia lor iniţială”, aceştia s-au 
referit doar la evenimentele din iunie 2001 în ce priveşte acest capăt de plîngere. Curtea observă că 
această plîngere a fost depusă la Curte la 06 şi 28 noiembrie 2002. Aceste circumstanţe implică 
concluzia că plîngerea reclamanţilor, implicit fiind pretinsă violarea Articolului 5 § 4, a fost depusă 
peste termenul indicat de Articolul 35 § 1 din Convenţie şi urmează a fi respinsă ca inadmisibilă în 
baza prevederilor Articolului 35 § 4 din Convenţie. 

57. Curtea la fel notează că reclamanţii iniţial s-au plîns asupra violărilor sub aspectul Articolelor 
8, 13 şi 17 din Convenţie referindu-se în esenţă asupra aceloraşi circumstanţe de fapt pretinse sub 
aspectul Articolului 3 din Convenţie. În observaţiile sale ulterioare, reclamanţii nu au urmărit 
menţinerea acestor capete de plîngeri. Respectiv Curtea nu va proceda la examinarea acestora.  

58. Curtea consideră că cererea reclamanţilor sub aspectul Articolului 3 din Convenţie (exceptînd 
pretinse rele tratamente pînă la 13 iunie 2001) ridică întrebări de fapt şi de drept care sînt suficient de 
serioase încît aprecierea lor depinde de examinarea fondului, şi alte temeiuri pentru declararea acesteia 
drept inadmisibilă nu s-au stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste capete de cerere admisibile. În 
conformitate cu decizia sa de examinare a fondului cauzei împreună cu admisibilitatea acesteia 
(Articolul 29 § 3 din Convenţie - a se vedea mai sus § 4), Curtea va proceda direct la examinarea 
fondului acestor plîngeri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLUL 3 DIN CONVENŢIE 

A. Susţinerile părţilor 

1. Rele tratamente ale reclamanţilor şi obligaţiile pozitive a autorităţilor conform Articolului 3 din 
Convenţie 

59. Reclamanţii au pretins precum că dînşii în continuare pot fi consideraţi victime ale relelor 
tratamente, necătînd la atragerea la răspundere penală a celor trei colaboratori de poliţie. Luînd în 
consideraţie intensitatea şi scopul relelor tratamente aplicate lor (în special întru obţinerea 
autodenunţării), acestea urmează a fi recunoscute drept tortură, în sensul noţiunii date de Articolul 3. 
Reclamanţii au pledat precum că investigaţia cu privire la rele tratamente a fost tergiversată (s-a 
finalizat aproximativ în patru ani), contrar cu standardele procedurale ale Articolului 3 din Convenţie. 
Dînşii, la fel, au susţinut că autorităţile nu au respectat obligaţii pozitive sub aspectul Articolului 3 din 
Convenţie, în special de asigura efectul preventiv a legislaţiei care interzice rele tratamente. În 
particular, colaboratorii de poliţie au fost condamnaţi la pedeapsa penală minimă prevăzută de lege şi, 
avînd în vedere că executarea acestei pedepse a fost suspendată condiţionat, dînşii efectiv nu au fost 
privaţi de libertate. Mai mult decît atît, colaboratorii de poliţie nu au fost condamnaţi pentru comiterea 
infracţiunii de tortură, dar au fost recunoscuţi vinovaţi de comiterea unei infracţiuni mai puţin 
dezonorate – abuzul de putere. 

60. Guvernul a susţinut că după condamnarea celor trei colaboratori de poliţie, reclamanţii nu pot 
pretinde de a avea statutul de victime ale violării Articolului 3 din Convenţie. Guvernul, la fel, a 
accentuat că investigaţia întru cercetarea plîngerilor reclamanţilor despre rele tratamente a fost 
multilaterală şi promtă, şi a rezultat în identificarea persoanelor responsabile şi atragerea lor la 
răspundere de instanţele judecătoreşti. 

61. În ce priveşte efectul preventiv al interzicerii al relelor tratamente, Guvernul a pledat că 
infracţiune de care au fost acuzaţi colaboratorii de poliţie este clasificată drept „infracţiune mai puţin 



gravă” conform prevederilor Codului Penal. Numai infracţiunile „grave şi excepţional de grave” sunt 
considerată periculoase şi, după cum s-a constatat în cadrul examinării medico-legale, reclamanţilor li 
s-au cauzat numai leziuni corporale uşoare, care nu pot fi considerate că au atins nivelul torturii. În 
final Articolul 185 § 2 din Cod penal prevede o pedeapsă complimentară cum ar fi privarea de dreptul 
de a ocupa funcţii sau de a exercita anumite activităţi pentru perioada de pînă la cinci ani de zile. 
Colaboratorii de poliţie au fost privaţi de dreptul de a ocupa funcţii pe o perioadă de doi ani de zile, 
pedeapsa care nu este o sancţiune uşoară şi a asigurat efectul preventiv necesar stabilit de lege. 

2. Condiţii de detenţie 

62. Reclamanţii s-au plîns precum că dînşii au fost deţinuţi în condiţii inumane de detenţie în 
Izolatorul nr. 3 (care este cunoscut sub denumirea Penitenciarul nr. 13 – a se vedea mai sus § 35). 
Dînşii s-au referit la diferite rapoarte ale CPT şi concluzii ale autorităţilor naţionale prin care s-a 
confirmat lipsa de fonduri de finanţare a sistemului penitenciar, care, respectiv, rezultă în insuficienţa 
alimentării, igiena proastă precum şi alte riscuri pentru sănătatea deţinuţilor. 

63. Guvernul nu a fost de acord şi a susţinut că regulile naţionale de asigurare a celor 2 m.p. pentru 
o persoană, precum şi alte norme referitoare la alimentarea, igiena, încălzire, accesul la lumina naturală 
şi asistenţa medicală au fost respectate. 

B. Aprecierea Curţii  

1. Rele tratamente ale reclamanţilor şi obligaţiile pozitive a autorităţilor conform Articolului 3 din 
Convenţie 

64. Curtea notează precum că ambele părţi nu contestă faptul că reclamanţii, la 13 iunie 2001, au 
fost supuşi relelor tratamente de colaboratorii de poliţie în Comisariatul de poliţie Ialoveni. Curtea 
observă că reclamanţilor li s-au aplicat, inter alia, practici a falaka ( a se vedea mai sus § 41). Curtea 
reaminteşte că maltratarea persoanei pe tălpi, sau falaka¸ este o practică evident intenţionată şi poate fi 
apreciată exclusiv drept o tortură veritabilă. (a se vedea Corsacov v. Moldova, no. 18944/02, § 65, 4 
aprilie 2006, şi Levinţa v. Moldova, no. 17332/03, § 71, 16 decembrie 2008). Prin urmare rezultă că în 
prezenta cauză a avut loc o violare a dreptului reclamanţilor de a nu fi supuşi torturii, contrar cu 
aspectul material al Articolului 3 din Convenţie. 

Avînd în vedere faptul că colaboratorii de poliţie responsabili de rele tratamente au fost totuşi 
recunoscuţi vinovaţi şi condamnaţi, este necesară aprecierea dacă reclamanţii pot pretinde în 
continuare de a fi victime în sensul Articolului 3. În acestea apreciere Curtea va determina dacă 
autorităţile şi-au respectat obligaţiile izvorîte din prevederile Articolului 3, în special s-a efectuat oare 
o investigaţie efectivă a plîngerilor reclamanţilor despre rele tratamente şi dacă prin atragere la 
răspundere penală şi condamnarea acelor trei colaboratori de poliţie Statul respondent s-a conformat 
obligaţiilor sale pozitive impuse de acele prevederi. 

(a) Investigaţia relelor tratamente aplicate reclamanţilor 

65. Curtea observă că în cauza Batı and Others v. Turkey (nos. 33097/96 and 57834/00, ECHR 
2004-IV (extrase) a constatat: 

“133. ... Cînd o persoană are o plîngere argumentată precum că a fost torturată în timpul în care se afla în 
miînele agenţilor de stat, noţiunea unui „remediu efectiv”, pe lîngă plata unei compensaţii corespunzătoare cu 
prejudiciul cauzat şi fără a afecta alte remedii naţionale disponibile, totodată include şi o investigaţie 
multilaterală şi eficientă. Felul investigaţiei care va corespunde acelor cerinţe va depinde de mai multe 
circumstanţe. Oricum, indiferent de metoda de investigare, autorităţile urmează să acţiooneze cît de repede 
posibil după ce plîngerea a fost depusă. Chiar dacă, strict vorbind, nici o plîngere nu a fost făcută, investigaţia 
urmează să înceapă din momentul în care există indici suficienţi de clari că tortura sau rele tratamente au fost 
aplicate. ( a se vedea printre alte imperative, Özbey v. Turkey (dec.), no. 31883/96, 8 martie 2001; a se vedea la 
fel Protocolul de la Istambul, § 43 mai sus). Autorităţile urmează să ea în consideraţie specificul situaţiei 
vulnerabile a victimelor torturii şi faptul că persoanele care au suferit urmare a gravelor rele tratamente de 
obicei nu sunt dispuşi sau dornici să formuleze o plîngere (a se vedea Aksoy v. Turkey[, hotărîrea din 18 
decembrie 1996, Culegere de Hotărîri şi Decizii 1996-VI,] pp. 2286-87, §§ 97-98). 

... 
136. Este incontestabilă condiţia promptitudinii şi urgenţei rezonabile care se implică în acest context. O 

reacţie promptă a autorităţilor prin investigarea alegaţiilor de rele tratamente poate fi, în general, considerată 
drept esenţială întru menţinerea încrederii publice în faptul respectării de către autorităţi a normelor de drept şi 



prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. (a se vedea printre alte 
imperative Indelicato v. Italy, no. 31143/96, § 37, 18 Octombrie 2001, şi Özgür Kılıç v. Turkey (dec.), 
no. 42591/98, 24 Septembrie 2002). Din momentul în care pot exista obstacole sau dificultăţi care împiedică 
evoluţia investigaţiei într-un caz particular, în general poate fi considerată drept esenţială începerea promptă a 
unei investigaţii în scopul de a menţine încrederea publică în faptul respectării de către autorităţi a normelor de 
drept şi prevenirea oricărei presupuneri de toleranţă şi accepţiune tacită a acţiunilor ilicite. ( a se vedea , mutatis 
mutandis, Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 72, ECHR 2002-II).” 

66. În ce priveşte investigarea alegaţiilor reclamanţilor, Curtea accentuează că autorităţile s-au 
făcut cunoscute despre rele tratamente suportate de reclamanţi, la 14 iunei 2001, cînd delegaţia CPT l-
ea informat despre aceste fapte. În rezultat la 15 iunie 2001 reclamanţii au fost vizitaţi de ofiţerii din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne (a se vedea mai sus § 14) şi colonelul D.P. a raportat despre rele 
tratamente în aceiaşi zi. (a se vedea mai sus § 17). 

67. Curtea notează că necătînd la aceste numeroase şi consistente sesizări despre rele tratamente 
aplicate reclamanţilor, aceştia au fost prezentaţi medicului-legist doar la 18 iunie 2001, la a patra zi 
după ce autorităţile au luat cunoştinţă de cauză (a se vedea mai sus § 18). Această întîrziere, după cum 
pe bună dreptate au specificat şi reclamanţii, a condus la însănătoşirea parţială a vătămărilor şi ca 
rezultat medicul-legist a găsit numai „leziuni corporale uşoare” pe corpul acestora.  

68. Mai mult, chiar dacă examinarea medico-legală a confirmat faptul că reclamanţii au fost supuşi 
relelor tratamente, şi urmare a sesizării din 21 iunie 2001 din partea Ministerului Afacerilor Interne 
întru începerea urmăririi penale ( a se vedea mai sus § 20), investigaţia nu a început decăt după o lună 
de zile, la 21 iulie 2001.  

69. Curtea în final accentuează că constatările CPT, examinarea medico-legală şi declaraţiile 
martorilor au constituit o bază probatorie suficientă. În lumina acestor probe iniţiale, şi după cum 
reiese din hotărîrile judecătoreşti naţionale, aparent instanţele naţionale nu au fost puse în faţa nici unui 
caz foarte dificil şi nici nu au fost impuse să stabilească circumstanţe neclare sau să soluţioneze nişte 
chestiuni juridice complexe. Aceste raţionamente sunt susţinute şi prin faptul că spre noiembrie 2001 
procuratura deja a finalizat investigaţia şi a expediat cauza în instanţa de judecată pentru examinare în 
fond ( a se vedea mai sus § 24).  

70. Curtea consideră că întîrzierea prezentării reclamanţilor pentru examinarea medico-legală întru 
confirmarea relelor tratamente aplicate acestora, precum şi tergiversarea începerii urmăririi penale nu 
este corespunzătoare condiţiilor promptitudinii unei investigaţii în sensul Articolului 3 din Convenţie.  

(b) Efectul preventiv al interdicţiei relelor tratamente 

71. Curtea accentuează că în cauza Okkalı v. Turkey (no. 52067/99, § 65, ECHR 2006-XII 
(extrase) a constatat: 

“... cerinţa procedurală a Articolului 3 depăşeşte faza preliminară de investigare atunci cînd … investigaţia 
devine o acţiune juridică adusă în faţa instanţelor naţionale: procedurile în întregime, incluzînd şi faza examinării 
judiciare, urmează să corespundă standardelor cu privire la interzicerea torturii stipulate de Articolul 3. Acest 
fapt înseamnă că instanţele naţionale judecătoreşti nici într-un caz nu trebuie să accepte că orice suferinţă fizică 
şi psihică cauzată să rămînă nesancţionată. Respectiva condiţie este esenţială întru susţinerea şi întru menţinerea 
încrederii publice în ordinea de drept, precum şi întru prevenirea oricăror presupuneri de toleranţă şi accepţiune 
tacită a acţiunilor ilicite ( a se vedea, mutatis mutandis, Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 96, ECHR 
2004-XII).” 

72. Curtea notează că în prezenta cauză trei colaboratori de poliţie au fost recunoscuţi vinovaţi de 
rele tratamente aplicate reclamanţilor şi au fost condamnaţi cu trei ani privaţiune de libertate, precum 
şi cu interdicţia de a ocupa funcţii în organele de drept pe parcursul a doi ani. Acest termen de 
pedeapsă a fost în limita minim admisă de legea penală (a se vedea mai sus § 37). Este de competenţa 
instanţelor naţionale la adoptarea sentinţei de a stabili pedeapsa care o consideră cea mai apropiată 
pentru asigurarea caracterului educativ şi preventiv a unei condamnări. Instanţele au şi făcut-o în 
prezenta cauză, şi au explicat raţionamentele care au stat la blîndeţa pedepsei prin indicarea asupra 
vîrstei relativ tinere a acuzaţilor, lipsa antecedentelor penale, precum şi prin faptul că aceştia dispun de 
o familie şi se bucură de respect în societate ( a se vedea mai sus 32). Conform prevederilor legii 
penale instanţele naţionale urmează să ea în consideraţie cît circumstanţele atenuante aşa şi cele 
agravante ale unei fapte. Oricum, instanţele nu s-au referit la cîteva, aparent aplicabile, circumstanţe 
agravante (expres menţionate în Articolul 38 al Codului penal –a se vedea mai sus § 37). În particular, 
nimeni din colaboratori de poliţie nu a arătat nici o urmă de remuşcare, pe parcursul procedurilor 
negînd în permanenţă aplicarea relelor tratamente din partea lor.  



73. Curtea la fel accentuează că deşi minimul de pedeapsă a fost aplicat, aceasta a fost suspendată 
condiţionat, şi nici un colaborator de poliţie nu a stat la închisoare. Mai mult decît atît, nimeni din 
aceştia nu a fost suspendat din funcţie pe parcursul urmăririi penale (contrar recomandărilor din 
Protocolul de la Istambul – a se vedea mai sus § 43).  

74. În final, important în egală măsură, Curtea crede că efectul preventiv al legislaţiei adoptate în 
special vizavi de fenomenul torturii, poate fi atins dacă aceste norme legale sunt aplicate indiferent de 
circumstanţe. În prezenta cauză CPT a stabilit ( a se vedea § 24 a raportului CPT din 2001, citat mai 
sus în § 41) precum că persoana examinată la 14 iunie 2001 a fost maltratată pe tălpi (falaka) şi a notat 
că o altă persoană a fost supusă relelor tratamente similar şi în acelaşi timp. Curtea a constatat deja că 
aceste două persoane au fost reclamanţii (a se vedea mai sus §  

54). Curtea reaminteşte precum că maltratarea persoanelor pe tălpi, sau falaka, este o practică 
evident intenţionată şi poate fi apreciată exclusiv drept o tortură veritabilă ( a se vedea Corsacov citat 
mai sus, § 65, şi Levinţa citat mai sus, § 71). În asemenea circumstanţe, omisiunea de a iniţia 
urmărirea penală sub aspectul Articolului 101/1 din Codul penal (tortură), fără a explica 
raţionamentele despre calificarea sub aspectul altei infracţiuni (abuzul de putere), este insuficientă 
pentru a asigura efectul preventiv al legislaţiei care reglementează în mod special problema torturii.  

75. Curtea la fel notează asupra poziţiei Ministerului Afacerilor Interne, care deşi a fost informat 
despre cazul reclamanţilor în cadrul vizitei CPT, a statuat oricum că „nu a fost în cunoştinţă de cauză 
despre recurgea la alte metode inumane de interogare a persoanelor aflate în detenţia poliţiei” (a se 
vedea mai sus § 41). Curtea de asemenea observă recunoaşterea lipsei de eforturi de a institui metode 
moderne de investigare (a se vedea mai sus § 42) şi o întîrziere suficient de durabilă în adoptarea 
Codului de etică a colaboratorului de poliţie ( care a fost adoptat mai mult de patru ani după ce CPT a 
indicat asupra necesităţii elaborării acestuia, a se vedea mai sus §§ 38 şi 41). Aceasta confirmă 
omisiunea autorităţilor Moldovei de a dezaproba definitiv practicile de rele tratamente din partea 
organelor de drept şi de a formează o impresie că legislaţia adoptată în sensul prevenirii şi sancţionării 
actelor de rele tratamente nu are deplin efectul său preventiv. 

(c) Concluzia referitor la obligaţiile Statului respondent în conexiunea cu rele tratamente ale 
reclamanţilor 

76. Curtea concluzionează precum că investigaţia întru cercetarea relelor tratamente aplicate 
reclamanţilor nu a fost „promptă” în sensul Articolului 3 din Convenţie. La fel Curtea găseşte că 
procedurile împotriva celor trei colaboratori de poliţie, inclunzînd blîndeţa pedepsei aplicate şi 
omisiunea de ai urmări penalmente conform prevederilor legal-penale special destinate problemei 
torturii, nu a asigurat suficient un efect impacient întru a preveni astfel de acte de tortură ( a se vedea 
Okkalı, citata mai sus, § 75).  

Astfel a avut loc o violare a Articolului 3 din Convenţie în prezenta cauză.  
77. În asemenea circumstanţe şi indiferent de respingerea pretenţiilor reclamanţilor cu privire la 

prejudicii (a se vedea mai sus § 27), Curtea găseşte că aceştia pot fi consideraţi victime a unei violări a 
Articolului 3 din Convenţie. Respectiv obiecţia preliminară a Guvernului se respinge.  

2. Condiţii de detenţie 

78. Curtea notează că descrierea oferită de reclamanţi asupra condiţiilor sale de detenţie în mare 
parte corespunde constatărilor CPT referitoare la Penitenciarul nr. 13 din Chişinău în perioada din 
2001 spre 2004 (constatările citate, de exemplu, în Becciev v. Moldova, no. 9190/03, §§ 31 şi 32, 4 
octombrie 2005). Conform reclamanţilor, şi aceste fapte nu au fost contestate de Guvern, dînşii au fost 
deţinuţi în Izolatorul nr. 3 pînă în martie 2004. Curtea notează precum că reclamanţii la fel au fost 
deţinuţi în final tot atîta timp şi în condiţii similare acelora descrise în speţa Becciev sus-menţionată. 
Mai mult decît atît, condiţii de detenţie în acea instituţie penitenciară nu au evoluat semnificativ, chiar 
şi către anul 2005 ( a se vedea spre exemplu, Modarca v. Moldova, no. 14437/05, §§ 37, 38 şi 60-69, 
10 Mai 2007). 

79. Din momentul în care Curtea a găsit deja o violare a Articolului 3 în cauzele sus-menţionate, 
referindu-se la acelaşi penitenciar şi avînd în vedere că descrierea condiţiilor oferită de reclamanţi este 
esenţialmente aceiaşi, care parţial a fost confirmată şi de Guvern (referitor la supraaglomerare, a se 



vedea mai sus § 63), Curtea constată încălcarea Articolului 3 din Convenţie cu privire la condiţiile de 
detenţie a reclamanţilor în prezenta cauză. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE 
… 

A. Prejudiciu 
81. Reclamanţii au pretins 25,000 EUR pentru fiecare cu titlu de compensarea prejudiciului moral 

cauzat. Dînşii au susţinut că cazul lor a arătat lipsa totală de respect faţă de lege şi drepturile omului 
din partea colaboratorilor de poliţie şi îngăduinţă şi amabilitate completă din partea procurorilor şi 
judecătorilor care au examinat cazul împotriva acelor colaboratori de poliţie. Mau mult decît atît, nu 
numai că reclamanţii au fost torturaţi, dar dînşii şi-au petrecut cîţva ani în condiţii de detenţie inumane 
şi degradante. 

82. Guvernul nu a fost de acord şi insistat asupra lipsei oricărei violări a Articolelor din Convenţie 
şi respectiv reclamanţii nu pot pretinde compensarea prejudiciilor. Alternativ, Guvernul a pledat că 
suma pretinsă este excesivă prin prisma sumelor oferite de Curte ca plata pentru satisfacţia echitabilă 
în cauze similare. 

83. Curtea consideră că reclamanţii au suferit în anumită măsură stres şi frustrare, în special în 
urma torturării întru obţinerea declaraţiilor autodenunţătoare şi detenţia lor în condiţii inumane, în 
momentul în care colaboratorii de poliţie care i-au maltratat nu au fost niciodată privaţi de libertate sau 
nici chiar suspendaţi din funcţie în cadrul efectuării investigaţiei. Bîndeţa pedepsei aplicate 
colaboratorilor de poliţie doar a adăugat la suferinţele reclamanţilor. În corespundeer cu circumstanţele 
prezentei cauze, şi hotărînd pe principii echitabile, Curtea oferă 15,000 EUR fiecăruia din reclamanţi. 

B. Costs and expenses 
84. Reclamanţii au solicitat compensarea sumei de EUR 2,125 pentru rambursarea costurilor şi 

cheltuielilor suportate în faţa Curţii. 
85. Guvernul a considerat pretenţiile reclamantului drept exagerate şi nefondate. 
86. Curtea oferă în comun ambilor reclamanţi suma de 2,000 EUR cu titlu de costuri şi cheltuieli 

judiciare. 
… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE 
1. Examinează împreună cu fondul cauzei obiecţia preliminară a Guvernului cu privire la 

pierderea statutului de victimă din partea reclamanţilor; 
2. Declară admisibile capetele de plîngere sub aspectul Articolului 3, iar restul cererii 

inadmisibilă; 
3. Hotărăşte că a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie în ce priveşte rele tratamente 

aplicate reclamanţilor; vizavi de omisiunea Statului de a se conforma obligaţiunilor procedurale de 
investigare a relelor tratamente ale reclamanţilor precum şi de a asigura o impunere a unei pedepse 
impaciente asupra persoanelor responsabile; cît şi privitor la condiţiile de detenţie inumane; 

4. Respinge obiecţia preliminară a Guvernului; 
5. Hotărăşte, 
(a) ) că statul reclamat trebuie să achite reclamanţilor, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărîrea va deveni definitivă, potrivit Articolului 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, care 
urmează a fi convertite în lei moldoveneşti la rata aplicabilă la data achitării: 

(i) EUR 15,000 (cincisprezece mii) pentru fiecare reclamant, plus orice taxă care poate fi aplicată, 
cu titlu de compensare a prejudiciului moral; 

(ii) EUR 2,000 (două mii) ambilor reclamanţi cu titlu de compensare a costurilor şi cheltuielilor, 
plus orice taxă care poate fi aplicată; 

… 



Victor Savitchi v. Moldova 
Cererea nr. 81/04, 17 Iunie 2008 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 81/04) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, în 

conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Victor 
Saviţchi („reclamantul”), la 26 noiembrie 2003. 

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că a fost maltratat în timpul reţinerii sale, că convorbirile lui 

telefonice au fost interceptate ilegal şi că procedurile penale pornite împotriva lui au fost inechitabile. 
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. Reclamantul, dl Victor Saviţchi, este un cetăţean al Republicii Moldova născut în anul 1954. El 

lucra în calitate de inspector al poliţiei economice din cadrul secţiei de poliţie Făleşti. La 3 august 
2000, el a fost reţinut, fiind suspectat că a luat mită 4,000 dolari SUA (USD) în schimbul acordării 
unui favor într-o cauză de care se ocupa. 

1. Reţinerea în flagrant delict 

6. Reţinerea în flagrant delict a fost filmată de două camere video din diferite unghiuri. Ambele 
înregistrări video au fost anexate la dosarul penal naţional şi au fost expediate Curţii de către Guvern. 

7. Una din înregistrările video arată un grup de ofiţeri de poliţie îmbrăcaţi în civil care au intrat 
într-o cameră care arată ca un mic bar, unde reclamantul bea bere cu persoana care a dat mită. La 
vederea ofiţerilor de poliţie, reclamantul şi-a muiat degetele în halba cu bere, după care a fost imediat 
apucat şi imobilizat de către ofiţerii de poliţie. Deoarece reclamantul a încercat să se aplece, trei ofiţeri 
de poliţie ţineau mîinile lui la spate, în timp ce altul ţinea capul lui sus. Ulterior, un alt ofiţer de poliţie 
s-a alăturat celorlalţi patru. Un alt ofiţer de poliţie s-a apropiat de reclamant şi a verificat buzunarele 
pantalonilor acestuia. Reclamantul a fost stropit cu bere şi apă, aparent în încercarea de a-l calma, iar 
unul din ofiţerii de poliţie care îl ţinea a comentat că el încerca să se aplece. În final, el a fost încătuşat 
forţat şi aşezat pe un scaun. După aproximativ patru minute de rezistenţă, reclamantul s-a liniştit. După 
aproximativ cinci minute, unul din ofiţerii de poliţie i-a anunţat pe ceilalţi că a oprit filmarea, deoarece 
caseta video s-a terminat. 

8. A doua înregistrare video se începe imediat după ce ofiţerii de poliţie îl apucă şi îl ţin pe 
reclamant. Se poate vedea cum bărbatul care ţinea camera video îl loveşte pe reclamant în piept. Se 
pare că bărbatul care îl lovea pe reclamant era ofiţerul de poliţie care filma cealaltă înregistrare video 
(a se vedea paragraful precedent). Imediat după această scenă, imaginea se îndreaptă într-un perete; 
totuşi, din spate se auzeau sunete asemănătoare cu două lovituri. După aproximativ douăzeci de 
secunde, aceeaşi persoană l-a lovit pe reclamant de două ori în partea posterioară. Un alt ofiţer de 
poliţie s-a apropiat de reclamant şi i-a făcut ceva; totuşi, se poate vedea doar spatele acestuia. Mai 
tîrziu, reclamantul, care a continuat să opună rezistenţă, a fost stropit cu bere şi apă, aparent în 
încercarea de a-l calma. Unul din ofiţerii de poliţie care-l ţinea a comentat că reclamantul încerca să se 
aplece. După ce a fost aşezat forţat pe un scaun, reclamantul s-a liniştit şi un ofiţer de poliţie i-a 
verificat mîinile cu o lampă specială pentru a detecta praful special cu care au fost prelucraţi banii. 
Ulterior, buzunarele lui au fost verificate şi din buzunarul cămăşii lui au fost scoase USD 4,000. Se 
pare că banii au fost marcaţi cu praf special şi aveau inscripţia „Mită Saviţchi 2000”. Reclamantul a 
declarat că banii nu sunt ai lui şi că el nu ştia cum ei au ajuns în buzunarul său. El a declarat că în acel 
buzunar el avea documente şi un stilou, care, în mod misterios, apar pe masă.  



2. Procedurile împotriva ofiţerilor de poliţie care l-ar fi maltratat pe reclamant în timpul reţinerii 

9. La o dată nespecificată, reclamantul a depus o plîngere la Procuratura Generală privind pretinsa 
sa maltratare de către poliţiştii care l-au reţinut la 3 august 2000. 

10. La 24 noiembrie 2000, Procuratura Generală a refuzat să pornească urmărirea penală împotriva 
ofiţerilor de poliţie, pe motiv că plîngerea reclamantului era nefondată. În decizia privind respingerea 
plîngerii reclamantului se indica, inter alia, că cîţiva ofiţeri de poliţie care au participat la reţinerea 
reclamantului au fost interogaţi şi au respins acuzaţiile reclamantului precum că el a fost bătut. 

11. La 17 mai 2004, reclamantul s-a adresat Judecătoriei Rîşcani împotriva refuzului procuraturii 
de a porni urmărirea penală împotriva ofiţerilor de poliţie care l-au maltratat. În sprijinul cererii sale, 
reclamantul a invocat înregistrarea video a reţinerii sale (a se vedea paragraful 8 de mai sus) şi 
constatările din sentinţa Tribunalului Bălţi din 5 iunie 2001 (a se vedea paragraful 13 de mai jos). 

12. La 18 iunie 2004, Judecătoria Rîşcani, fără a viziona înregistrarea video, a examinat fondul 
plîngerii şi, printr-o hotărîre succintă, a respins plîngerea ca nefondată. 

… 

ÎN DREPT 
38. Reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că a fost bătut de către ofiţerii de 

poliţie în timpul reţinerii sale la 3 august 2000. Articolul 3 din Convenţie prevede următoarele: 
„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.”  
… 

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR  
… 

F. Restul pretenţiilor  

59. Curtea consideră că restul pretenţiilor reclamantului ridică chestiuni de fapt şi de drept care 
sunt suficient de serioase încît determinarea lor să depindă de o examinare a fondului şi că nici un alt 
temei pentru a le declara inadmisibile nu a fost stabilit. Prin urmare, Curtea declară aceste pretenţii 
admisibile. În conformitate cu decizia sa de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie (a se vedea 
paragraful 4 de mai sus), Curtea va examina imediat fondul acestor pretenţii. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIE 
60. Reclamantul a pretins că a fost bătut de către poliţişti în timpul reţinerii sale şi că acest fapt 

putea fi clar văzut în înregistrarea video a reţinerii sale. De asemenea, el a susţinut că procuratura şi 
instanţele judecătoreşti care au examinat plîngerea sa privind maltratarea nu au efectuat o investigaţie 
efectivă. 

61. Guvernul a contestat declaraţiile reclamantului şi a susţinut că plîngerea reclamantului privind 
maltratarea sa a fost atent examinată de către autorităţile naţionale şi a fost găsită drept vădit 
nefondată. El a subliniat că, din înregistrarea video a reţinerii reclamantului, se vedea clar că el a opus 
rezistenţă ofiţerilor de poliţie. 

62. Pentru început, Curtea notează că această pretenţie nu a fost comunicată părţilor, totuşi, părţile 
s-au referit la ea atît în ceea ce priveşte fondul ei, cît şi sub aspect procedural. 

63. După cum a declarat Curtea de mai multe ori, articolul 3 consfinţeşte una din cele mai 
fundamentale valori ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, precum 
lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi 
tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire de majoritatea normelor materiale 
ale Convenţiei şi ale Protocoalelor nr. 1 şi nr. 4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită 
excepţii, iar conform articolului 15 § 2 nici o derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar 
dacă este cazul unui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea, Selmouni v. France [GC], 
nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. Bulgaria, hotărîre din 28 octombrie 
1998, Reports 1998-VIII, p. 3288, § 93). 

64. Curtea reiterează că, în procesul reţinerii unei persoane, orice recurgere la forţa fizică, care nu a 
fost impusă de comportamentul persoanei reţinute, înjoseşte demnitatea umană şi reprezintă, în 



principiu, o încălcare a dreptului garantat de articolul 3 din Convenţie (a se vedea, mutatis mutandis, 
Ribitsch v. Austria, hotărîre din 4 decembrie 1995, Seria A nr. 336, § 38). 

65. Curtea reaminteşte că atunci cînd o persoană face afirmaţii credibile că a fost supusă unor 
tratamente contrare articolului 3 din Convenţie de către poliţie sau alţi agenţi ai statului, prevederile 
acestui articol, citite în contextul obligaţiei generale a statului conform articolului 1 din Convenţie de a 
„recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa, drepturile şi libertăţile definite în Convenţie”, 
impun efectuarea unei investigaţii oficiale efective. La fel ca şi o investigaţie efectuată în virtutea 
articolului 2, o astfel de investigaţie ar trebui să permită identificarea şi pedepsirea persoanelor 
responsabile. Altfel, interzicerea generală prin lege a torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane şi 
degradante, în pofida importanţei sale fundamentale, ar fi inefectivă în practică şi ar face posibil, în 
anumite cazuri, pentru agenţii de stat să comită abuzuri împotriva persoanelor aflate sub controlul lor, 
ei beneficiind, astfel, de o imunitate virtuală (a se vedea, printre altele, Labita v. Italy [GC], nr. 
26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

66. Investigarea acuzaţiilor serioase de maltratare trebuie să fie deplină. Aceasta înseamnă că 
autorităţile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să 
se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună la baza 
deciziilor lor (a se vedea hotărîrea Assenov and Others v. Bulgaria, citată mai sus, § 103 et seq.). Ele 
trebuie să întreprindă toţi paşii rezonabili şi disponibili lor pentru a asigura probe cu privire la incident, 
inclusiv, inter alia, declaraţii ale martorilor oculari şi probele medico-legale (a se vedea Tanrikulu v. 
Turkey [GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 104 et seq., şi Gül v. Turkey, nr. 22676/93, § 89, 14 
decembrie 2000). Orice deficienţă comisă pe parcursul desfăşurării investigaţiei care ar putea submina 
capacitatea sa de a stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să 
nu corespundă acestui standard. 

67. În această cauză Curtea notează că, din una din înregistrările video ale reţinerii reclamantului, 
se vede clar că el a primit cel puţin trei lovituri de la un ofiţer de poliţie (a se vedea paragraful 8 de mai 
sus), în timp ce era ţinut de alte cîteva persoane. Într-adevăr, Tribunalul Bălţi a ajuns la aceeaşi 
concluzie în hotărîrea sa din 5 iunie 2001. Deşi reclamantul a opus rezistenţă ofiţerilor de poliţie care îl 
ţineau timp de aproximativ cinci minute, se vede clar că el nu avea intenţia să-i lovească, ci doar să se 
aplece. În orice caz, balanţa de forţe nu era egală, deoarece el era ţinut de cinci poliţişti de înălţime şi 
constituţie aproximativ similară cu a reclamantului. În asemenea circumstanţe, loviturile aplicate 
reclamantului nu au fost strict necesare şi, în mod cert, poliţiştii ar fi putut să-l calmeze prin alte 
metode mai puţin brutale. 

68. De asemenea, Curtea trebuie să atragă atenţia asupra modului în care autorităţile naţionale au 
examinat plîngerea reclamantului privind maltratarea. Ea notează că procuratura şi Judecătoria Rîşcani 
s-au limitat doar la audierea cîtorva ofiţeri de poliţie, care au participat la reţinerea reclamantului şi 
care au respins acuzaţiile acestuia cu privire la maltratare. Se pare că ei au ignorat declaraţiile 
reclamantului, potrivit cărora înregistrarea video a reţinerii lui conţinea probe care sprijineau 
afirmaţiile lui, ceea ce, în viziunea Curţii, este surprinzător, deoarece, aceasta este, în mod cert, prima 
şi cea mai credibilă probă la examinarea unor astfel de acuzaţii. Trebuie de notat că Tribunalul Bălţi, în 
hotărîrea sa din 5 iunie 2001, vizionînd înregistrarea video, a constatat că reclamantul a fost înconjurat 
de ofiţeri de poliţie, mîinile lui au fost răsucite şi că el a fost lovit în regiunea ficatului. Loviturile 
aplicate puteau fi auzite chiar şi atunci cînd reclamantul nu era filmat (a se vedea paragraful 13 de mai 
sus). 

69. În lumina celor de mai sus, Curtea conchide că a avut loc o violare a articolului 3 din 
Convenţie atît sub aspect material cît şi procedural. În ceea ce priveşte aspectul material, Curtea 
consideră că maltratarea la care a fost supus reclamantul a constituit tratamentul inuman şi degradant. 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE  
… 

A. Prejudiciu  
71. Reclamantul a pretins 153,604 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material şi moral, constituit 

din următoarele: EUR 3,604 pentru venitul ratat în perioada detenţiei sale, care a durat cincizeci şi trei 
de luni şi jumătate şi EUR 150,000 cu titlu de prejudiciu moral. 



72. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă şi a susţinut că pretenţiile reclamantului erau 
nefondate şi excesive. 

73. Violarea constatată de către Curte vizează doar pretenţia reclamantului formulată în temeiul 
articolului 3 din Convenţie. În ceea ce priveşte prejudiciul moral pretins, Curtea acceptă faptul că 
maltratarea la care a fost supus reclamantul i-a cauzat prejudiciu moral, care nu poate fi compensat 
prin simpla constatare a unei violări. Făcînd evaluarea sa în mod echitabil, Curtea acordă reclamantului 
EUR 6,000 cu titlu de prejudiciu moral. Pretenţia cu privire la prejudiciul material este nesusţinută şi 
urmează a fi respinsă. 

B. Costuri şi cheltuieli  
74. Reclamantul a mai pretins EUR 4,590 cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în faţa Curţii. El 

a prezentat o listă detaliată a orelor lucrate de către avocatul său asupra cauzei şi o listă detaliată a altor 
cheltuieli legate de examinarea cauzei. De asemenea, el a prezentat o copie a unui contract încheiat 
între el şi avocatul său şi două chitanţe care demonstrează plata în întregime a sumei pretinse. 

75. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă pentru reprezentare şi a susţinut, inter alia, că 
numărul de ore petrecute de avocatul reclamantului asupra cauzei şi onorariul avocatului perceput pe o 
oră erau excesive. De asemenea, el a susţinut că pretenţiile erau excesive în lumina situaţiei economice 
din Republica Moldova. 

76. Conform jurisprudenţei Curţii, reclamantul are dreptul la rambursarea costurilor şi cheltuielile 
sale doar în măsura în care ele au fost realmente angajate, necesare şi rezonabile ca mărime. În această 
cauză, luînd în consideraţie informaţia de care dispune, criteriile de mai sus, complexitatea cauzei şi 
faptul că cîteva pretenţii au fost declarate inadmisibile, Curtea consideră rezonabil să acorde 
reclamantului suma de EUR 2,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară admisibilă pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie, iar restul cererii 

inadmisibil; 
2. Hotărăşte că a avut loc o violare materială a articolului 3 din Convenţie; 
3. Hotărăşte că a avut loc o violare procedurală a articolului 3 din Convenţie; 
4. Hotărăşte 
(a) că statul pîrît trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care această 

hotărîre devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenţie, EUR 6,000 (şase mii euro) 
cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,000 (două mii euro) cu titlu de costuri şi cheltuieli, care să fie 
convertite în valuta naţională a statului pîrît conform ratei aplicabile la data executării hotărîrii, plus 
orice taxă care poate fi percepută; 

… 



Gorea v. Moldova 
Cererea nr. 21984/05, 17 July 2007 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 21984/05) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de un cetăţean al Republicii Moldova, dl Grigore Gorea 
(„reclamantul”), la 7 iunie 2005. 

… 
3. Reclamantul a pretins, în special, că a fost deţinut în condiţii inumane şi degradante, că a fost 

deţinut ilegal şi că instanţele judecătoreşti nu au adus motive relevante şi suficiente pentru detenţia sa.  
… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
6. Reclamantul s-a născut în anul 1971 şi locuieşte în Chişinău. 
7. Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Evenimentele anterioare reţinerii reclamantului  

8. Reclamantul a lucrat ca şef adjunct al serviciului anchetă penală al Comisariatului de Poliţie 
Botanica din Chişinău. La 13 noiembrie 2001, împotriva lui a fost pornită o urmărire penală pentru 
eliberarea ilegală din arest preventiv a două persoane acuzate.  

.... 

2. Evenimentele care au urmat după reţinerea reclamantului  

21. La 18 mai 2005, reclamantul a fost reţinut pe stradă şi i s-a spus despre mandatul cu privire la 
arestarea sa emis la 26 aprilie 2005. La 19 mai 2005, el a fost adus în faţa unui judecător, care l-a 
informat despre încheierea din 26 aprilie 2005. ... 

3. Condiţiile de detenţie între 18 mai şi 8 iunie 2005  

29. Potrivit reclamantului, el a fost deţinut în Izolatorul de Detenţie Provizorie al comisariatului de 
poliţie în condiţii inumane şi degradante. În special, acolo exista un acces foarte limitat la lumina zilei 
şi nu aveau loc plimbări în afara celulei; hrană de calitate proastă; supraaglomerare (trei bărbaţi într-o 
celulă de 6 m2, o parte a căreia era ocupată de un veceu care nu era separat de restul celulei); căldură şi 
umiditate; ventilare artificială neregulată, care avea loc pe perioade scurte, în pofida faptului că alţi 
deţinuţi fumau în celulă, ceea ce i-a creat reclamantului probleme respiratorii; lipsa oricărei lenjerii de 
pat şi accesul la duş o singură dată pe săptămînă. Lui nu i s-a permis să primească vizite de la soţia sa 
şi, deşi era fost ofiţer de urmărire penală, a fost plasat într-o celulă cu infractori condamnaţi (a se vedea 
paragraful 38 de mai jos). El a prezentat o înregistrare video a unui interviu cu una din persoanele cu 
care el a fost deţinut în celulă. În acea înregistrare, persoana intervievată a confirmat descrierea 
condiţiilor de detenţie dată mai sus. Guvernul nu a comentat acest interviu.  

30. Reclamantul a susţinut că sănătatea sa s-a deteriorat grav, că a suferit dureri de cap în timpul 
detenţiei şi că tratamentul medical care i-a fost acordat nu a fost eficient. Lui i s-a refuzat examinarea 
medicală din partea unui specialist pentru a se determina de ce suferea el şi cum ar fi fost mai bine să 
fie tratat. 

31. Potrivit Guvernului, reclamantul a fost ţinut în trei celule diferite, în care fiecare deţinut a avut 
cel puţin 4 m2 de spaţiu. Una din celulele în care a fost deţinut reclamantul (nr. 22) măsura 12.8 m2, iar 
reclamantul o împărţea cu alţi trei deţinuţi (inclusiv A.M. şi G.A.). Acolo exista ventilare şi acces la 
lumina zilei suficiente, acces nelimitat la apa din robinet, iar veceul era separat de restul celulei printr-
un perete lateral. Hrana era de o cantitate şi calitate adecvate şi era pregătită de personalul de la o 
universitate, după cum era confirmat prin chitanţele relevante. Mai mult, reclamantului i s-a permis să 



primească lenjerie de pat de la soţia sa. Detenţia reclamantului a fost scurtă şi, în iunie 2005, el a fost 
transferat într-un alt izolator.  

32. Pentru a arăta schimbările în condiţiile de detenţie din penitenciarele din Republica Moldova, 
Guvernul s-a referit la cîteva documente cu privire la programe elaborate pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de detenţie din penitenciarele din Republica Moldova (a se vedea paragraful 39 de mai jos).  

33. În opinia Guvernului, reclamantului i-a fost acordată asistenţă medicală suficientă, după cum 
era dovedit prin fişa sa medicală prezentată Curţii. Toate cererile sale au fost înregistrate în mod 
corespunzător şi el a fost examinat de diferiţi specialişti, care au recomandat tratamentul medical, pe 
care l-a urmat. În special, reclamantul a fost supus unei analize detaliate (RMN), care nu a constatat 
vreo schimbare în starea sănătăţii sale anterioare, care era satisfăcătoare. Mai mult, reclamantul a 
refuzat să prezinte rezultatele examinărilor sale medicale făcute înainte de detenţie, ceea ce a însemnat 
că nu au existat temeiuri medicale pentru o cercetare RMN suplimentară, după cum a fost confirmat de 
medicii din penitenciar. Reclamantul nu a fost deţinut împreună cu persoane anterior condamnate, 
după cum a fost dovedit printr-o scrisoare a ministrului Justiţiei.  

II. MATERIALE RELEVANTE ÎN AFARĂ DE CONVENŢIE  

1. Rapoarte ale Comitetului pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante (CPT) 

34. Constatările relevante ale CPT sunt următoarele:  
Vizita în Republica Moldova din 20-30 septembrie 2004  
„11. ... Se pare că constatările delegaţiei CPT precum că în 2004 practica de a deţine bănuiţii pentru perioade 

îndelungate – uneori luni de zile – în IDP-uri este încă pe larg urmată. Vizita a confirmat că IDP-urile 
Ministerului Afacerilor Interne nu vor putea oferi vreodată condiţii de detenţie corespunzătoare adaptate la 
necesităţile persoanelor arestate preventiv pentru perioade prelungite.  

4. Condiţiile de detenţie. 
a. Instituţiile Ministerului Afacerilor Interne 
41. Din 1998, cînd a vizitat pentru prima dată Republica Moldova, CPT a avut îngrijorări serioase în ceea ce 

priveşte condiţiile de detenţie din instituţiile Ministerului Afacerilor Interne. 
42. În ceea ce priveşte secţiile de poliţie sau IDP-urile vizitate, condiţiile materiale de detenţie constituie, fără 

îndoială, subiect al aceloraşi critici ca şi în trecut. Celulele de detenţie nu au acces la lumina zilei ori au un acces 
foarte limitat; lumina artificială – cu rare excepţii – era mediocră. În niciuna una din instituţii, persoanele 
obligate să petreacă noaptea în detenţie nu primesc saltele şi pături, nici chiar cele deţinute pentru perioade 
prelungite. Persoanele care dispuneau de asemenea obiecte au putut să le obţină doar de la familiile lor... . 

47. În concluzie, condiţiile materiale de detenţie în secţiile de poliţie rămîn problematice; ele rămîn 
dezastruoase în IDP-uri, continuînd, în multe privinţe, să constituie pentru deţinuţi tratament inuman şi 
degradant.” 

Prevederile relevante ale standardelor CPT (CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2004) sunt următoarele: 
„Sarcina de a proteja persoanele aflate în custodia poliţiei include responsabilitatea de a garanta 

integritatea lor fizică şi psihică. Rezultă că supravegherea corespunzătoare a spaţiilor de detenţie este 
o parte componentă a îndatoririi de a proteja asumată de poliţie. Trebuie întreprinse măsuri 
corespunzătoare pentru a garanta că persoanele din custodia poliţiei sunt întotdeauna într-o poziţie din 
care intră uşor în contact cu personalul de supraveghere.” 

2. Dreptul şi practica interne relevante  

35. Dreptul intern relevant a fost expus în hotărîrea Curţii în cauza Şarban v. Moldova (citată mai 
sus, § 51 et seq.). Suplimentar, următoarele prevederi sunt relevante pentru această cauză: 

… 
38. Prevederile relevante ale Legii nr. 1226-XIII cu privire la arestarea preventivă, în vigoare în 

acea perioadă, sunt următoarele: 
„Articolul 14 
(1) La repartizarea preveniţilor în camere este obligatoriu să se respecte următoarele cerinţe: 
2) Sunt deţinuţi separat de ceilalţi preveniţi: 
… f) persoanele care, pînă la arestare, au lucrat în autorităţile publice, inclusiv în instanţele de judecată, în 

organele procuraturii, justiţiei, afacerilor interne, securităţii naţionale; ...”.  
 
39. La 24 octombrie 2003, Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr. 415-XV privind aprobarea Planului 

naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Planul include mai multe 



obiective pentru anii 2004-2008 cu scopul de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie, inclusiv reducerea 
supraaglomerării, îmbunătăţirea tratamentului medical, antrenarea în muncă şi reintegrarea deţinuţilor, 
precum şi instruirea personalului. Rapoarte regulate urmează să fie întocmite cu privire la 
implementarea Planului. 

ÎN DREPT 

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR 

A. Pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie 

40. Reclamantul a pretins că condiţiile sale de detenţie în Izolatorul de Detenţie Provizorie (IDP) al 
Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău, inclusiv lipsa asistenţei medicale şi 
deţinerea sa împreună cu infractori condamnaţi, au constituit tratament inuman şi degradant contrar 
articolului 3 din Convenţie, care prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
41. Reclamantul şi-a reiterat argumentele sale anterioare (a se vedea paragrafele 29 şi 30 de mai 

sus) şi a notat că Guvernul nu a prezentat nicio probă că el ar fi primit asistenţă medicală în timpul 
aflării sale în detenţie în IDP al Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău. Condiţiile 
de detenţie şi asistenţa medicală, care a fost disponibilă lui după transferul său în Izolatorul Anchetei 
Preliminare al Ministerului Justiţiei, au fost, în opinia sa, nesatisfăcătoare, în special, din cauza că 
unele din cererile sale cu privire la o evaluare detaliată a stării sale de sănătate au fost refuzate din 
motive formale, în pofida recomandării medicilor, precum şi a plîngerilor sale constante de dureri de 
cap şi durere. El a obiectat declaraţiilor Guvernului potrivit cărora condiţiile de detenţie în IDP erau 
bune şi a notat că declaraţiile erau contrare constatărilor CPT (a se vedea paragraful 34 de mai sus).  

42. Mai mult, la 25 mai 2005, el a fost transferat într-o celulă cu persoane anterior condamnate 
pentru diverse infracţiuni, deşi el era fost ofiţer de urmărire penală. El a prezentat copii ale 
confirmărilor de la Ministerul Afacerilor Interne care dovedeau că fiecare din cei trei deţinuţi, cu care 
el a împărţit o celulă, a fost acuzat de una sau mai multe infracţiuni grave (inclusiv omor, producerea şi 
păstrarea armelor de foc, circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, fraudă), iar unii fuseseră deja 
condamnaţi pentru infracţiuni grave similare.  

43. Guvernul a susţinut că reclamantul nu a epuizat toate căile de recurs interne disponibile lui.  
44. El a considerat că condiţiile de detenţie a reclamantului au fost conforme cu cerinţele articolului 

3 (a se vedea paragrafele 31-33 de mai sus), avînd în vedere perioada scurtă de detenţie în care el s-a 
aflat acolo. El a susţinut că constatările CPT făcute în urma vizitei sale din septembrie 2004 nu 
reflectau schimbările majore care au avut loc înainte de luna mai 2005, cînd reclamantul a fost plasat 
în izolatorul respectiv. El s-a referit la iniţiativele autorităţilor în legătură cu aceasta (a se vedea 
paragrafele 32 şi 39 de mai sus).  

45. Potrivit Guvernului, reclamantului i-a fost acordată asistenţa medicală deplină, iar analiza 
detaliată (RMN), pe care el a solicitat-o, avînd în vedere testul similar care a fost efectuat anterior şi 
refuzul său de a coopera pe deplin, nu a fost considerată necesară de către medicii din penitenciar (a se 
vedea paragraful 33 de mai sus). 

46. După cum a fost confirmat prin chitanţele relevante, hrana servită în izolator era pregătită la 
bucătăria unei universităţi locale şi, prin urmare, era de bună calitate. Mai mult, reclamantul nu a fost 
niciodată deţinut cu persoane anterior condamnate, deoarece acest lucru ar fi fost contrar Legii cu 
privire la arestarea preventivă, care interzicea o astfel de plasare în termeni absoluţi (a se vedea 
paragraful 38 de mai sus).  

47. Curtea notează că, în această cauză, reclamantul a fost deţinut în Izolatorul de Detenţie 
Provizorie al Comisariatului General de Poliţie timp de 21 de zile, 14 dintre care s-a aflat într-o celulă 
cu alţi trei deţinuţi, iar şapte zile s-a aflat în două celule diferite împreună cu, după cum a susţinut 
reclamantul, persoane anterior condamnate. În opinia Curţii, efectul cumulativ al supraaglomerării şi al 
plasării intenţionate a unei persoane într-o celulă cu persoane care ar putea prezenta un pericol pentru 
aceasta ar putea, în principiu, să ridice o chestiune prin prisma articolului 3 din Convenţie (a se vedea 
standardele CPT la care s-a făcut referire în paragraful 34 de mai sus). Totuşi, Curtea notează că, în 
timpul perioadei sale relativ scurte de detenţie, reclamantul nu s-a plîns că ar fi fost vreodată ameninţat 



de colegii săi de celulă. Mai mult, el nu a invocat niciodată prevederile articolului 14 alin. 2 (f) al Legii 
nr. 1226-XIII cu privire la arestarea preventivă (a se vedea paragraful 38 de mai sus), care interzicea în 
termeni absoluţi deţinerea inter alia a lucrătorilor afacerilor interne în aceeaşi celulă cu alte categorii 
de persoane arestate sau condamnate.  

48. Mai mult, Curtea notează, în continuare, că reclamantul nu şi-a susţinut pretenţia sa că starea 
sănătăţii sale a avut de suferit ca urmare a detenţiei sale în condiţiile descrise de el. Ea nu este convinsă 
că reclamantului i-a fost refuzată asistenţa medicală în mod sistematic, deoarece el a fost examinat de 
mai mulţi medici şi a urmat tratament în conformitate cu recomandările lor. Deşi el a solicitat să fie 
efectuată o examinare suplimentară, trebuie notat faptul că medicii care l-au examinat nu au considerat 
acest lucru ca fiind necesar (a se vedea paragraful 33 de mai sus). Nicio informaţie care ar contrazice 
această concluzie nu a fost prezentată Curţii.  

49. Curtea reaminteşte că ea trebuie să fie convinsă, în baza materialelor prezentate ei, că condiţiile 
de detenţie a reclamantului au constituit un tratament care a depăşit nivelul minim de severitate 
necesar pentru ca articolul 3 din Convenţie să devină aplicabil. În legătură cu aceasta, ea notează că 
detenţia reclamantului în condiţiile invocate a fost relativ scurtă. Deşi mărimea celulei pe care el a 
împărţit-o cu alţi trei deţinuţi ar putea, potenţial, să ridice o chestiune prin prisma articolului 3 din 
Convenţie (a se vedea Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03, § 60, 13 septembrie 2005), trebuie notat 
faptul că el a fost deţinut acolo doar 14 zile. Reclamantul nu şi-a susţinut argumentul că condiţiile 
materiale ale detenţiei sale au fost atît de rele încît să trezească îngrijorări. De asemenea, Curtea 
notează că hrana oferită reclamantului pare să fi fost adecvată şi că nu existau restricţii ale drepturilor 
soţiei sale de a-l vizita. Deşi este regretabil faptul că soţia reclamantului a trebuit să-i aducă lenjerie de 
pat, el, cel puţin, a putut astfel să beneficieze de un anumit nivel de igienă în celula sa. 

50. Curtea observă că referirea reclamantului la constatările CPT (a se vedea paragrafele 34 şi 41 de 
mai sus) în sine şi în absenţa probelor cu privire la suferinţa individuală de o intensitate necesară 
pentru a constata violarea articolului 3, nu oferă o bază pentru concluzia că a avut loc o violare a 
articolului 3 din Convenţie în cazul reclamantului.  

51. Prin urmare, Curtea conchide că pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie este 
în mod vădit nefondată, în sensul articolului 35 § 3 din Convenţie. Din acest motiv, Curtea nu va 
examina argumentul Guvernului precum că reclamantul nu a epuizat căile de recurs interne în ceea ce 
priveşte pretenţia sa cu privire la condiţiile materiale de detenţie (a se vedea paragraful 43 de mai sus). 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
… 
2. Declară admisibile pretenţia formulată în temeiul articolului 5 § 1 din Convenţie în ceea ce 

priveşte detenţia reclamantului fără nicio bază legală şi pretenţia formulată în temeiul articolului 5 § 3 
din Convenţie, iar restul cererii inadmisibil; 

… 



Guţu v. Moldova 
Cererea nr. 20289/02, 7 Iunie 2007 

PROCEDURA  
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 20289/02) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dna Tatiana 
Guţu („reclamanta”), la 16 aprilie 2002. 

… 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI  
4. Reclamanta, dna Tatiana Guţu, este un cetăţean al Republicii Moldova, care s-a născut în 1952 şi 

locuieşte în satul Cojuşna.  
5. Fiul său minor M., care avea doisprezece ani la momentul desfăşurării evenimentelor, era bănuit 

frecvent de săvîrşirea unor furturi neînsemnate şi dus de multe ori la secţia de poliţie. Din cauza vîrstei 
sale, niciun dosar penal nu a fost intentat împotriva lui. De cîteva ori, el s-a plîns că a fost bătut de 
poliţiştii R.D. şi I.B., iar mama sa a depus plîngeri penale împotriva acestora. La 28 decembrie 2001, 
reclamanta s-a plîns procuraturii că, la 4 decembrie 2001, fiul său a fost maltratat de către poliţiştii 
R.D. şi I.B., iar ca rezultat el a suferit o comoţie şi multiple vînătăi. 

6. În ziua de duminică, 30 decembrie 2001, la amiază, poliţistul R.D. a venit la domiciliul 
reclamantului şi a cerut ca fiul lui să-l însoţească la secţia de poliţie, deoarece el era bănuit că ar fi fost 
implicat într-un furt de la un vecin, care a avut loc la 29 decembrie 2001. Potrivit Guvernului, poliţistul 
a cerut ca atît reclamantul, cît şi fiul lui să-l însoţească la secţia de poliţie. Reclamanta a refuzat să-şi 
lase fiul să plece, decît dacă el ar fi fost citat în mod corespunzător. 

7. Un sfert de oră mai tîrziu, acelaşi poliţist a venit la domiciliul reclamantului însoţit de poliţistul 
I.B. şi de doi vecini. Deoarece poarta era încuiată, poliţiştii l-au rugat pe unul din vecini să sară gardul 
şi să o descuie din interior. 

8. Unul din poliţişti l-a anunţat pe reclamant că el va fi dus la secţia de poliţie, fiind învinuit de 
comiterea contravenţiei administrative de nesubordonare cu rea-voinţă cererii legitime a 
colaboratorului poliţiei, prevăzută de articolul 174 alin. 1 al Codului cu privire la contravenţiile 
administrative („CCA”).  

9. Reclamanta a fost dus de cei doi poliţişti la secţia de poliţie din sat. Ei nu l-au lăsat să-şi schimbe 
hainele sau încălţămintea, deşi el s-a îmbrăcat cu un palton.  

10. Potrivit declaraţiilor martorilor, aşa cum ele rezultă din dosarul naţional, în drum spre secţia de 
poliţie reclamanta a fost atacată de vecinul său, care era victima pretinsului furt, şi a căzut jos în timpul 
altercaţiei. Poliţiştii au intervenit şi l-au încătuşat pe reclamant. Guvernul a susţinut că reclamanta şi-a 
atacat vecinul şi că căderea lui a fost rezultatul altercaţiei. 

11. Cînd au ajuns la secţia de poliţie, reclamantului i s-a cerut să semneze o declaraţie scrisă de 
unul dintre poliţişti, însă el a refuzat. Doi martori, care i-au însoţit, au semnat declaraţii scrise de 
poliţişti, pe care reclamanta pretinde că ei nu le-au citit. 

12. Ulterior, el a fost dus cu un automobil în oraşul Străşeni şi plasat într-o celulă din izolatorul 
local de detenţie provizorie, unde a fost deţinut de la ora 20.00 a zilei de 30 decembrie 2001 pînă la ora 
10.00 a zilei de 31 decembrie 2001. 

13. În timpul detenţiei, lui nu i-a fost acordată posibilitatea să se spele sau să-şi schimbe hainele. El 
nu a fost asigurat cu hrană şi apă şi nici cu o pătură. El nu a fost interogat, informat despre motivele 
detenţiei sale şi nu i-a fost acordat un avocat. 

14. În ziua de luni, 31 decembrie 2001, reclamanta a fost dusă la Judecătoria sectorului Străşeni 
pentru o şedinţă judecătorească cu privire la pretinsa abatere de nesubordonare cererii legitime a 
colaboratorului poliţiei, prevăzută de articolul 174 alin. 1 al CCA. 



15. Potrivit reclamantului, el a fost dus în instanţa judecătorească purtînd hainele şi încălţămintea 
murdare de noroi. În timpul şedinţei de judecată, reclamanta a solicitat un avocat şi i-a fost acordat un 
avocat din oficiu.  

16. La cererea avocatului său, şedinţa de judecată a fost amînată pentru 4 ianuarie 2002. La 4 
ianuarie 2002, judecătorul a audiat martorii. 

17. Printr-o decizie din 4 ianuarie 2002, Judecătoria sectorului Străşeni a constatat că reclamanta 
era vinovat de nesubordonare cererii legitime a colaboratorilor poliţiei şi i-a aplicat o amendă de 90 lei 
moldoveneşti (MDL) (echivalentul a 7.6 euro (EUR) la acea dată). Instanţa judecătorească a constatat 
că, la 30 decembrie 2001, la amiază, doi poliţişti i-au cerut reclamantului să-i însoţească împreună cu 
fiul său minor la secţia de poliţie, pentru a fi interogaţi în legătură cu un furt în care fiul lui era bănuit 
că ar fi fost implicat. Prin refuzul de a-i însoţi pe poliţişti, el a săvîrşit contravenţia prevăzută de 
articolul 174 alin. 1 al CCA. 

18. La 11 ianuarie 2002, urmărirea penală a fost formal pornită în legătură cu furtul care se 
pretindea că ar fi fost comis de fiul reclamantului. 

19. La o dată nespecificată, reclamanta a depus recurs la Tribunalul Chişinău împotriva deciziei din 
4 ianuarie 2002. El a susţinut inter alia că acţiunile poliţiştilor au fost motivate de dorinţa de a se 
răzbuna ca urmare a plîngerii lui depuse împotriva lor la procuratură la 28 decembrie 2001, în legătură 
cu o percheziţie neautorizată şi cu pretinsa maltratare a fiului lui. De asemenea, el a susţinut că 
ordinele poliţiştilor au fost ilegale, deoarece el nu a fost citat să se prezinte la secţia de poliţie; totuşi, 
cînd poliţiştii au insistat ca el să-i urmeze, el nu a opus rezistenţă şi i-a ascultat. 

20. La 16 ianuarie 2002, Tribunalul Chişinău a examinat recursul reclamantului în absenţa acestuia 
şi l-a respins ca fiind nefondat, fără a aduce vreun motiv. Din dosar rezultă că reclamanta nu a fost 
citată să se prezinte în instanţa judecătorească şi că nu a fost legal reprezentat în timpul procedurilor. 

21. La 2 ianuarie şi 25 octombrie 2002, reclamanta s-a plîns Procuraturii Generale de acţiunile 
ilegale ale celor doi poliţişti. El a susţinut inter alia că ei au intrat ilegal în grădina din faţa casei sale şi 
că l-au supus unui tratament inuman şi degradant şi a solicitat Procuraturii Generale să pornească 
urmărirea penală împotriva lor. 

22. La 25 noiembrie 2002, procuratura a decis să nu pornească urmărirea penală. Procuratura a 
constatat că, deoarece reclamanta a fost sancţionată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă de 
comiterea contravenţiei de nesubordonare cererii legitime a colaboratorilor poliţiei, acţiunile 
poliţiştilor nu puteau fi considerate ilegale. 

II. DREPTUL INTERN PERTINENT 
... 

17. Prevederile relevante ale Legii nr. 1545 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, sunt 
următoarele: 

Articolul 1 
„(1) În conformitate cu prevederile prezentei legi, este reparabil prejudiciul material şi moral cauzat 

persoanei fizice sau juridice în urma: 
(a) reţinerii ilegale, aplicării ilegale a măsurii represive de ţinere sub arest, tragerii ilegale la răspundere 

penală, condamnării ilegale; 
(b) efectuării ilegale, în cazul anchetării ori judecării cauzei penale, a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale 

sub sechestru a averii, eliberării ilegale din lucru (funcţie), precum şi a altor acţiuni de procedură care limitează 
drepturile persoanelor fizice sau juridice; 

(c) supunerii ilegale la arest administrativ ori la muncă corecţională, confiscării ilegale a averii, aplicării 
ilegale a amenzii; 

(d) efectuării măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei; 
(e) ridicării ilegale a documentelor contabile, a altor documente, a banilor, ştampilelor, precum şi blocării 

conturilor bancare. 
(2) Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent de culpa persoanelor cu funcţii de răspundere din 

organele de cercetare penală, de anchetă preliminară, ale procuraturii şi din instanţele judecătoreşti. 
Articolul 4 
Dreptul la repararea prejudiciului, în mărimea şi modul stabilite de prezenta lege, apare în cazul: 
a) pronunţării sentinţei de achitare; 
b) scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare; 
c) adoptării de către instanţa judecătorească a hotărîrii cu privire la anularea arestului administrativ în 

legătură cu reabilitarea persoanei fizice; 



d) adoptării de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau de către Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei a hotărîrii cu privire la repararea prejudiciului sau a realizării acordului amiabil dintre 
persoana vătămată şi reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în Comisia Europeană pentru Drepturile 
Omului şi în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Acordul menţionat se aprobă de către Guvernul 
Republicii Moldova; ... .” 

ÎN DREPT 
28. Reclamanta a pretins, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că dînsa a fost supusă de către 

poliţişti unui tratament degradant şi umilitor. În special, dînsa s-a plîns că a fost aruncată în noroi şi, 
ulterior, încătuşată şi dusă direct la secţia de poliţie. Dînsa a fost plasată într-o celulă murdară, unde a 
fost deţinută timp de aproximativ douăsprezece ore fără hrană, apă sau aşternuturi. În ziua următoare, 
dînsa a fost condusă la instanţa judecătorească şi expus public în aceleiaşi haine murdare de noroi. 
Articolul 3 prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
... 

33. Reclamanta a pretins, în temeiul articolului 13 din Convenţie, că nu a avut un recurs efectiv în 
ceea ce priveşte pretinsele abuzuri comise de poliţie. În special, a pretins că nu a existat niciun recurs 
efectiv în ceea ce priveşte pretinsele violări ale articolelor 3, 5 şi 8. Articolul 13 prevede următoarele: 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au 
acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

 

I. ADMISIBILITATEA CERERII 

A. Pretenţiile în temeiul articolului 3 şi al articolului 13 ale Convenţiei cu privire la acuzaţia de 
supunere la tratament degradant şi umilitor 

34. Reclamanta a declarat că a fost supusă unui tratament contrar articolului 3 (a se vedea 
paragraful 28 de mai sus). Potrivit acesteia, suferinţa a fost intensificată, în special, de vulnerabilitatea 
sa în faţa a doi bărbaţi adulţi poliţişti care s-au comportat în mod agresiv şi prin faptul că trăia într-un 
sat în care toţi se cunoşteau. După eliberarea din detenţie, dînsa a trebuit să se întoarcă acasă cu 
transportul public, purtînd aceleaşi haine şi încălţăminte murdare şi s-a simţit foarte ruşinată şi 
intimidată.  

35. Guvernul a contestat faptul că hainele reclamantei nu au fost potrivite pentru acel anotimp. În 
declaraţiile acestuia, dînsa a purtat hainele pe care le-a considerat potrivite, cînd a ieşit din casa sa 
pentru a discuta cu poliţiştii. 

36. În continuare, Guvernul a contestat declaraţia reclamantului că dînsa a fost trîntită la pămînt de 
către poliţişti şi a făcut referire la declaraţiile martorilor care au indicat că aceasta a căzut jos în 
rezultatul unei altercaţii cu vecinul său. De asemenea, Guvernul a contestat că hainele reclamantei au 
fost murdărite cu noroi după ce a căzut şi a susţinut că temperatura era mai mică de zero grade şi că, 
prin urmare, nu putea fi noroi pe stradă.  

37. De asemenea, Guvernul a susţinut că expunerea publică a reclamantului în cătuşe nu putea 
prejudicia reputaţia reclamantei, deoarece reputaţia acesteia în sat nu era foarte bună; în susţinerea 
acestui argument, Guvernul a prezentat o scrisoare din partea primarului, în care reclamanta a fost 
caracterizat negativ. 

38. Guvernul nu a contestat acuzaţia reclamantei cu privire la condiţiile de detenţie a acesteia pe 
parcursul nopţii de 30 spre 31 decembrie 2001; totuşi, Guvernul a susţinut că tratamentul la care acesta 
a fost supus nu a atins nivelul minim de severitate cerut de articolul 3 din Convenţie. 

39. Curtea notează că reclamanta nu a adus nicio probă în susţinerea acuzaţiei sale că a fost adusă 
în instanţă în haine care erau murdare de noroi. În ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a reclamantei, 
Curtea consideră că în circumstanţele specifice ale cauzei, pretinsa suferinţă a reclamantei nu a atins 
nivelul minim de severitate cerut de articolul 3 din Convenţie. 

40. Prin urmare, Curtea conchide că pretenţia în temeiul articolului 3 din Convenţie este vădit 
nefondată şi, prin urmare, inadmisibilă în sensul articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

41. În lumina constatării de mai sus, Curtea consideră că reclamanta nu are o pretenţie serioasă şi 
legitimă în temeiul articolului 13 din Convenţie combinat cu articolul 3. Prin urmare, această pretenţie 



este, de asemenea, vădit nefondată şi urmează a fi respinsă în conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din 
Convenţie. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară pretenţiile în temeiul articolului 3 din Convenţie separat şi combinat cu articolul 13 şi 

în temeiul articolului 6 § 2 din Convenţie inadmisibile, iar restul cererii admisibil;  
… 



Lipatnikova and Rudic v. Moldova 
Cererea nr. 40541/04, 23 Octombrie2007 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 40541/04) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Federaţiei Ruse, dna Natalia 
Lipatnikova („primul reclamant”) şi un cetăţean al Republicii Moldova, dna Ecaterina Rudic („al 
doilea reclamant”), la 11 ianuarie 2001. Reclamanţii au fost reprezentaţi de către dl V. Zama de la 
„Juriştii pentru Drepturile Omului”, o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Chişinău.  

… 
3. Reclamanţii au pretins că executarea întîrziată a unei hotărîri judecătoreşti executorii din 30 

septembrie 1998, pronunţată în cadrul unei proceduri în care ei au fost părţi, a constituit o încălcare a 
drepturilor lor garantate de articolul 6 din Convenţie şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.  

… 

ÎN DREPT 
18. Reclamanţii au pretins că neexecutarea hotărîrii judecătoreşti executorii din 30 septembrie 

1998 a încălcat drepturile lor garantate de articolele 3 şi 6 § 1 ale Convenţiei şi articolul 1 al 
Protocolului nr. 1 la Convenţie. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”  

… 

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR  

A. Pretinsa încălcare a articolului 3 din Convenţie 

19. Reclamanţii au pretins că neexecutarea, timp de mulţi ani, a hotărîrii judecătoreşti din 30 
septembrie 1998 a constituit o violare a articolului 3 din Convenţie.  

20. Curtea notează că reclamanţii nu şi-au susţinut prin probe această pretenţie. Mai mult, se pare 
că suferinţa pe care ei ar fi îndurat-o, ca urmare a neexecutării hotărîrii judecătoreşti, nu a fost 
suficientă pentru a constitui tratament inuman şi degradant în sensul articolului 3 din Convenţie (a se 
vedea Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, § 162). 

21. Prin urmare, această pretenţie urmează a fi declarată inadmisibilă ca fiind vădit nefondată în 
conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
1. Declară pretenţia formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie inadmisibilă, iar restul cererii 

admisibil; 
… 



Popov v. Moldova (1) 
Cererea nr. 74153/01, 18 Ianuarie 2005 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află cererea (nr. 74153/01) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, 

în conformitate cu prevederile articolului 34 din Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Serghei 
Popov („reclamant”), la 28 iunie 2001.  

… 
3. Reclamantul a pretins, în conformitate cu articolul 6 § 1 din Convenţie, că din cauza 

neexecutării hotărîrii din 5 noiembrie 1997 dreptul său ca o instanţă să hotărască asupra drepturilor 
sale cu caracter civil a fost încălcat şi că el nu a putut beneficia de bunurile sale, fiind încălcat, astfel, 
dreptul său la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. 
Reclamantul a pretins, de asemenea, violarea articolelor 3 şi 13 ale Convenţiei. 

… 

ÎN DREPT 
22. Reclamantul s-a plîns, în baza articolului 3 din Convenţie, că neexecutarea hotărîrii din 5 

noiembrie 1997 timp de mulţi ani a constituit tratament inuman şi degradant. Articolul 3 prevede 
următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”. 
… 

I. ADMISIBILITATEA PRETENŢIILOR  

A. Pretinsa încălcare a articolului 3 din Convenţie  
26. Reclamantul a pretins că neexecutarea hotărîrii din 5 noiembrie 1997 timp de mulţi ani a 

constituit o violare a articolului 3 din Convenţie. Reclamantul a pretins că, fiind o persoană în vîrstă, el 
a îndurat umilinţe severe prin faptul că a trebuit să ceară, în mod repetat, autorităţilor să execute 
hotărîrea.  

27. Curtea notează că reclamantul nu a dovedit această pretenţie. Mai mult, se pare că suferinţa pe 
care el a îndurat-o, ca urmare a neexecutării hotărîrii, nu a fost suficientă încît să constituie tratament 
inuman şi degradant conform articolului 3 din Convenţie (Ireland v. the United Kingdom, hotărîre din 
18 ianuarie 1978, Seria A nr. 25, § 162). 

28. Prin urmare, această pretenţie urmează a fi declarată inadmisibilă ca fiind vădit nefondată în 
conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

… 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA  
1. Declară în unanimitate inadmisibilă pretenţia în baza articolului 3 din Convenţie;  
… 



Hyde Park and Others v. Moldova (4) 
Cererea nr. 18491/07, § 37-38, 7 Aprilie 2009 

PROCEDURA  
1. Cauza a fost iniţiată prin cererea (nr. 18491/07) adresată împotriva Republicii Moldova şi 

depusă la Curte potrivit articolului 34 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor Fundamentale (“Convenţia”), către Hyde Park (organizaţie non-guvernamentală) şi opt 
cetăţeni moldoveni, dl Oleg Brega, dl Anatolie Juraveli, dl Roman Cotelea, d-na Mariana Gălescu, dl 
Radu Vasilaşcu, dl Vitalie Dragan, d-na Angela Lungu şi dl Anatol Hristea-Stan („reclamanţii”), la 21 
februarie 2007. La 2 iunie 2008 organizaţia non-guvernamentală Hyde Park şi-a încetat activitatea. 
Succesorul său Hyde Park, organizaţie neînregistrată, şi-a exprimat intenţia de a menţine cererea în 
faţa Curţii. 

… 
3. Reclamanţii s-au plîns asupra numeroaselor pretinse violări a drepturilor lor garantate de 

articolele 3, 5, 6, 8 şi 11 din Convenţie. 
… 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 
5. În timpul evenimentelor care au determinat depunerea cererii, Hyde Park (primul reclamant) a 

fost înregistrată la Ministerului Justiţiei ca organizaţie non-guvernamentală, pledînd, inter alia, pentru 
libertatea de exprimare şi dreptul la întruniri paşnice. În 2007 membrii săi au decis să sisteze 
înregistrarea organizaţiei din cauza pretinselor presiuni şi intimidări din partea statului. În special, ei s-
au plîns de: refuzul Ministerului Justiţiei de a înregistra amendamentele la statutul organizaţiei, de 
blocarea contului bancar, arestarea aleatorie a membrilor săi, tentativa de a sista activitatea ziarului, 
alte circumstanţe. Mulţi dintre liderii organizaţiei au solicitat azil politic în ţările occidentale. S-a decis 
ca organizaţia să-şi continue activitatea sub aceeaşi denumire, dar fără a fi înregistrată de autorităţile 
statutului. Aceştia au decis că noua organizaţie neînregistrată să devină succesoare a fostei organizaţii. 
După excluderea organizaţiei din Registrul cu privire la organizaţiile non-guvernamentale la 2 iunie 
2008, activităţile Hyde Park se desfăşurau, ca şi mai înainte, în baza noului statut de asociere. 
Organizaţia continue să editeze ziarul, să administreze pagina sa pe Internet, să organizeze proteste şi 
demonstraţii. 

6. Ceilalţi reclamanţi sunt membri şi susţinători ai Hyde Park: Oleg Brega, Anatolie Juraveli, 
Roman Cotelea, Mariana Galescu, Radu Vasilascu, Vitalie Dragan, Angela Lungu and Anatol Hristea-
Stan. Ei s-au născut în 1973, 1988, 1987, 1982, 1983, 1967, 1988 şi în 1953, respectiv, şi locuiesc în 
Pepeni, Durleşti şi în Chişinău, respectiv. 

7. La 30 iunie 2006 primul reclamant a solicitat Consiliului municipal Chişinău autorizarea 
desfăşurării unei manifestări paşnice, în perioada între 1 şi 31 august 2006, la intersecţia străzilor 
Bănulescu-Bodoni şi Ştefan cel Mare, în apropierea edificiului Guvernului, cu scopul de a protesta 
împotriva refuzului Ministerului Culturii de a monta bustul poetului Liviu Rebreanu, donat de către 
Guvernul României. 

… 
12. La aceeaşi dată la ora 17:00. reclamanţii au început manifestaţia lor în locul indicat în decizia 

Curţii de Apel. La 17:15, un grup de colaboratori de poliţie s-au apropiat de reclamanţi şi i-au întrebat 
dacă deţin o autorizaţie. Reclamanţii au prezentat decizia Curţii de Apel. Din înregistrarea video 
efectuată de poliţie şi care constituie parte a dosarului intentat la nivel naţional, poate fi observată 
încercarea unui colaborator de poliţie de a-l convinge pe dl Brega să înceteze protestul. Ultimul refuză 
şi susţine că Hyde Park deţine o hotărîre judecătorească prin care se autorizează manifestarea. În 
acelaşi timp dl Brega vorbeşte printr-un megafon, declarînd că Moldova este un stat totalitar, în care 
nu există nici o libertate de exprimare şi va trebui să răspundă pentru toate acţiunile ilegale în faţa 
Curţii de la Strasbourg. Acesta acuză poliţia şi autorităţile statului de comiterea unor acţiuni ilegale. 



Dintr-odată, o persoană îmbrăcată în uniforma Forţelor Speciale atacă din spate pe unul dintre membrii 
Hyde Park şi îl aruncă violent la pămînt. Ceilalţi participanţi observă atacul şi imediat sunt înconjuraţi 
de un grup de poliţişti şi îndreptaţi spre microbuzul poliţiei. Nu se observă că cineva ar fi opus vre-o 
rezistenţă şi o voce feminină, aparent una dintre participanţi, spune cuiva să nu se opună reţinerii. 
Potrivit reclamanţilor, doi dintre participanţi (dl Juraveli şi dl D.) au fost aruncaţi la pămînt de 
colaboratorii Forţelor speciale.  

13. La comisariatul de poliţie, ofiţerii de poliţie au ridicat lucrurile ce aparţineau reclamanţilor, 
inclusiv telefoanele lor mobile. Procesele verbale de reţinere indicau, inter alia, faptul că lucrurile 
reclamanţilor au fost ridicate pentru a fi păstrate. Reclamanţii au fost plasaţi în diferite camere de 
detenţie în grupuri de cîte trei sau patru persoane. Cele două reclamante au fost plasate în camere de 
detenţie separate. Potrivit reclamanţilor, acestora nu li s-a permis efectuarea apelurilor telefonice sau 
consultarea unui avocat. Camere de detenţie erau mici, umede şi murdare. În ele persista un miros de 
urină şi fecale. Nu erau ferestre, lumina electrică ardea permanent şi în interiorul acestora se aflau doar 
două bănci de lemn. Reclamanţii au fost deţinuţi timp de patruzeci de ore aproximativ, în decursul 
cărora acestora nu li s-a asigurat hrană. Acestora li se dădea doar apă şi după caz erau însoţiţi pînă la 
toaletă. Doar după intervenţia mai multor organizaţii non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor 
omului şi după şaisprezece ore de detenţie, rudelor acestora s-a permis să li se aducă hrană. Guvernul a 
contestat descrierea condiţiilor de detenţie prezentată de către reclamanţi. 

14. La 1 septembrie 2006, la aproximativ 10:00, reclamanţii au fost aduşi în faţa instanţei de 
judecată, unde li s-au returnat telefoanele mobile şi camere video, unde au şi fost înştiinţaţi pentru 
prima oară de acuzaţiile aduse în privinţa lor, şi anume cu privire la desfăşurarea neautorizată a 
întrunirii (Articolul 174 § 1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (“CCA”))24, opunerea 
de rezistenţă în timpul reţinerii (Articolul 174 § 5 CCA)25 şi ultragierea colaboratorilor de poliţie 
(Articolul 174 § 6 CCA)26. După ce au primit lucrurile sale, reclamanţii au pretins că toate 
înregistrările video şi audio efectuate în timpul protestului au fost şterse de către poliţişti din memoria 
telefoanelor.  

15. În timpul procesului, Dl Brega şi Dna Gălescu au solicitat instanţei de judecată să dispună o 
expertiză a înregistrărilor efectuate cu telefoanele mobile în vederea determinării faptului dacă 
poliţiştii au şters fişierele cu informaţii; necătînd la acestea, solicitarea le-a fost respinsă şi şedinţa a 
fost amînată. Reclamanţii au fost eliberaţi în amiază zilei. 

16. La 3 octombrie 2006 Judecătoria sect.Buiucani a continuat examinarea cauzei administrative 
împotriva reclamanţilor şi a constatat vinovăţia tuturor reclamanţilor (cu excepţia primului reclamant) 
de comiterea acţiunilor de desfăşurarea şi participare la o întrunire neautorizată, contrar dispoziţiilor 
articolului 174 § 1 CCA27. Instanţa de judecată a stabilit că după ce au obţinut o decizie a Curţii de 
Apel, aceştia urmau să solicite o autorizare de la Consiliul Municipal. Instanţa judecătorească a 
amendat fiecare reclamant, cu excepţia dlui Oleg Brega (preşedintele Hyde Park de la acel moment) cu 
suma de 200 lei moldoveneşti (MDL). Dl Oleg Brega a fost sancţionat cu amendă în valoare de 500 
MDL. Toţi reclamanţii au fost achitaţi în partea ce ţine de ultragierea colaboratorilor poliţiei şi 
opunerea de rezistenţă în timpul reţinerii, după ce instanţa de judecată a vizionat înregistrarea video 
efectuată de poliţişti şi a constatat că învinuirile aduse nu erau justificate.  

… 
19. În acest timp, la 18 septembrie 2006, reclamanţii au depus o plîngere împotriva colaboratorilor 

de poliţie care i-au reţinut. Aceştia s-au plîns despre maltratare, reţinere ilegală, despre faptul că a le-a 
fost încălcat dreptul la secretul corespondenţei, că dreptul la liberă întrunire le-a fost violat şi ultimii au 
suportat un tratament inuman şi degradant, pe lîngă refuzul executării deciziei judecătoreşti. 

20. În perioada septembrie 2006 - septembrie 2007, urmărirea penală începută la sesizarea 
reclamanţilor a fost încetată şi redeschisă de patru ori. De fiecare dată cînd Procuratura respingea 
plîngerile reclamanţilor, ulterior instanţele de judecată, şi procurorul ierarhic superior anulau 
ordonanţa procurorului şi a dispuneau reexaminarea cauzei. Drept motive pentru respingere a 
alegaţiilor au constituit declaraţiile colaboratorilor de poliţie şi a martorilor din partea poliţiei care au 

                                                 
24 Nota traducătorului – a se subînţelege articolul 1741 din Cod cu privire la contravenţii administrative. 
25 Ibidem – articolul 1745 Cod cu privire la contravenţii administrative.  
26 Ibidem – articolul 1746 Cod cu privire la contravenţii administrative. 
27 Ibidem – articolul 1741 Cod cu privire la contravenţii administrative. 



confirmat că reclamanţii au insultat poliţiştii şi au opus rezistenţă în timpul reţinerii. În ceea ce priveşte 
pretinsa manipulare cu telefoanele mobile ale reclamanţilor şi ştergerea fişierelor din memoria 
acestora, Procuratura a acceptat declaraţiile unui colaborator de poliţie care a confirmat faptul ridicării 
a două telefoane mobile în timpul reţinerii reclamanţilor, dar a negat orice alegaţie privind ştergerea 
acestora. Cît priveşte înregistrarea video a evenimentului, efectuată de colaboratorii de poliţie (a se 
vedea mai sus paragraful 12), Procuratura a susţinut că aceasta s-ar fi pierdut şi prin urmare, nu a putut 
să fie examinată. La 27 septembrie 2007 Judecătoria sect. Rîşcani a abrogat ultima ordonanţă prin care 
plîngerile reclamanţilor au fost respinse şi a dispus reexaminarea cauzei. Din acea zi, reclamanţii nu au 
mai aflat nimic de la Procuratură despre mersul examinării plîngerii lor. La 10 ianuarie 2008 
reclamanţii au adresat o scrisoare Procuraturii Generale pentru a obţine informaţii cu privire la etapa în 
care se afla procedurile iniţiate de aceştia însă nu au primit nici un răspuns. O copie a scrisorii 
împreună cu ştampila Procuraturii Generale a fost anexată la comentariile reclamanţilor. Potrivit 
acestora, doar din observaţiile Guvernului s-a aflat despre faptul că plîngerea lor a fost din nou 
respinsă la 12 noiembrie 2007. Guvernul a contestat alegaţiile reclamanţilor vizavi de scrisoarea despre 
care se susţine că a ar fi expediată în adresa Procuraturii Generale la 10 ianuarie 2008. Cu toate 
acestea, nu a fost contestată autenticitatea ştampilei Procuraturii Generale aplicată pe copia scrisorii în 
cauză. 

… 

ÎN DREPT 
27. Reclamanţii (cu excepţia primului reclamant) s-au plîns, potrivit Articolului 3 din Convenţie, 

asupra condiţiilor de detenţie inumane şi degradante din Comisariatului de poliţie sect.Buiucani. 
Articolul 3 prevede următoarele : 

 “Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
… 

I. ADMISIBILITATEA CAUZEI 

A. Notă preliminară 

33. Curtea notează că după depunerea prezentei cereri, Hyde Park a încetat să existe ca organizaţie 
non-guvernamentală înregistrată şi continuat să activeze în calitate de organizaţie neînregistrată (a se 
vedea paragraful 1 supra). Nu s-a contestat faptul că nou-l Hyde Park este în drept de a depune cerere 
şi Curtea nu atestă nici un motiv de a dispune altfel (a se vedea, mutatis mutandis, David v. Moldova, 
nr.41578/05, § 28, 27 noiembrie 2007). Cu atît mai mult, Curtea consideră că capacitatea Hyde Park-
lui de a continua procesul nu este afectată de faptul că nu este înregistrată (a se vedea, mutatis 
mutandis, Creştinii împotriva fascismului şi rasismului v. Regatul Unit al Marii Britanii, nr. 8440/78, 
Decizia Comisiei din 16 iulie 1980, Decizii şi rapoarte 21, p.138). 

B. Statutul de victimă 

34. Guvernul a susţinut că, din momentul în care Hyde Park a solicitat autorizaţia municipalităţii 
pentru desfăşurarea unei manifestaţii, ceilalţi reclamanţi nu pot pretinde că ar deţine calitatea de 
victimă în sensul articolului 34 din Convenţie şi că, prin urmare, cererea acestora este abuzivă. 

35. Reclamanţii au susţinut că, potrivit articolului 11 din Legea privind organizarea şi desfăşurarea 
întrunirilor, doar organizatorul unei întruniri este în drept să solicite autorizaţie, însă nu şi participanţii. 
Mai mult, toţi reclamanţi privite ca persoane fizice, au participat la protest şi au fost reţinuţi de către 
poliţie. 

36. Curtea notează faptul că toţi reclamanţi au participat la întrunire şi au fost reţinuţi şi deţinuţi de 
către poliţie. Statutul de victimă al acestora, în sensul articolului 34 din Convenţie, prin urmare nu 
poate fi pus la îndoială. Obiecţiile Guvernului s-au respins. 

C. Plîngerea înaintată potrivit articolul 3 din Convenţie  

37. Guvernul a contestat alegaţiile referitoare la condiţiile de detenţie şi a susţinut că, în orice caz, 
durata reţinerii a fost prea scurtă pentru a invoca nivelul de gravitate cerut de Articolul 3 din 
Convenţie. Mai mult, reclamanţii nu au epuizat căile interne de recurs.  



38. Reclamanţii au susţinut că au fost deţinuţi în condiţii inumane şi degradante în Comisariatul de 
poliţie sect.Buiucani pentru aproximativ 40 de ore (a se vedea mai sus paragraful 13). 

39. Curtea a avut deja ocazia de a nota constatările Comitetului European pentru prevenirea torturii 
şi tratamentului inuman şi degradant (“CPT”), în ce priveşte condiţiile de detenţie în comisariatele de 
poliţie din Chişinău (a se vedea, spre exemplu, Malai v. Moldova, nr. 7101/06, § 15, 13 noiembrie 
2008) şi constatat încălcarea Articolului 3 din Convenţie în mai multe cazuri referitoare la condiţiile de 
detenţie din Moldova. Cu toate acestea în cazul de faţă, datorită timpului scurt petrecut de către 
reclamanţi în detenţie, precum şi în raport cu jurisprudenţa Curţii în acest domeniu, Curtea este în 
incapacitate de a constata că suferinţele reclamanţilor ar fi antrenat nivelul de gravitate determinat de 
Articolul 3. Spre deosebire de cauza Fedotov c. Rusiei (nr. 5140/02, 25 octombrie 2005), reclamanţii 
au avut acces la obiectele sanitare şi apă şi după o anumită perioadă de timp acestora li s-a permis să 
primească hrană din partea rudelor. În acest sens, Curtea conchide că plîngerea reclamanţilor potrivit 
Articolului 3 din Convenţie este în mod vădit nefondată şi prin urmare, nu este admisibilă în sensul 
Articolului 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

… 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA  
Declară unanim inadmisibile capete de cerere formulate potrivit Articolului 3 din Convenţie; 
… 



DECIZII  
CU PRIVIRE LA  

INADMISIBILITATE ŞI RADIERE DE PE ROL 



Meriakri v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 53487/99, 16 Ianuarie 2001 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea Întîa), întrunită la 16 ianuarie 2001 … 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului la 

28 aprilie 1999 şi înregistrată la 17 decembrie 1999, 
În urma deliberării, decide următoarele:  

ÎN FAPT 
Reclamantul este cetăţean al Republicii Moldova născut în 1952 şi care locuieşte în Chişinău, 

Moldova.  

A. Circumstanţele cauzei 
Faptele cauzei, aşa precum ele au fost prezentate de reclamant, pot fi rezumate după cum urmează.  
La 5 martie 1997, reclamantul a fost reţinut de către poliţiştii de la Comisariatul de poliţie Buiucani 

fiind acuzat de complicitate la jaf armat. Reclamantul a negat acuzaţiile. La comisariatul de poliţie 
poliţiştii i-au confiscat reclamantului lucrurile sale personale (inclusiv USD 800, un inel din aur şi un 
lănţişor). La aceeaşi dată, reclamantul a fost bătut de poliţişti după ce a refuzat să-şi recunoască 
vinovăţia prin semnarea procesului-verbal de interogare. 

La 6 martie 1997, reclamantul a fost dus la spital unde a suferit o operaţie la ochiul stîng, care a 
fost grav rănit în timp ce el a fost bătut în comisariatul de poliţie. După operaţie, reclamantul a pierdut 
vederea la ochiul stîng.  

La 7 martie 1997, reclamantul a fost adus în faţa procurorului de sector, care l-a ameninţat 
spunîndu-i că dacă el nu-şi va recunoaşte vinovăţia şi nu va semna procesul-verbal de interogare, el va 
fi bătut pînă la moarte. La aceeaşi dată, după cereri repetate de a fi asistat de un avocat, reclamantul s-a 
întîlnit cu avocatul, care l-a îndreptat la o examinare medicală ce a stabilit că reclamantul avea comoţie 
cerebrală şi cîteva coaste rupte, după cum susţinea şi reclamantul. La aceeaşi dată, directorul închisorii 
în care el a fost adus l-a trimis la o nouă examinare medicală care a confirmat leziunile corporale sus-
menţionate. Datorită gravităţii leziunilor cauzate, reclamantul a fost supus unui tratament în spitalul 
închisorii, care a durat zece luni.  

La 17 martie 1997, reclamantul a depus o plîngere la Procuratura Municipală în care el a pretins că 
a fost torturat de către poliţişti pe parcursul detenţiei preventive. La 25 martie 1997, el a depus o 
plîngere similară la Procuratura Generală. Reclamantul nu a primit nici un răspuns la plîngerile sale. 

La 16 iunie 1997, reclamantul a fost adus în faţa Judecătoriei sectorului Buiucani, asistat de 
avocatul său. Pe parcursul primei şedinţe judecătoreşti, reclamantul a prezentat o cerere scrisă 
solicitînd citarea şi audierea părţii vătămate şi examinarea armei pe care el ar fi folosit-o atunci cînd ar 
fi comis infracţiunea, care constituia principala probă în dosar. În cererea sa scrisă, el, de asemenea, a 
solicitat să fie confruntat cu pretinşii co-acuzaţi de comiterea infracţiunii menţionate mai sus. Fără a 
prezenta vreun motiv, instanţa a respins cererile reclamantului.   

La 16 iulie 1997, pe parcursul şedinţei judecătoreşti, reclamantul a cerut citarea şi audierea 
poliţiştilor care au fost implicaţi în investigarea cauzei sale. La aceeaşi dată, el, de asemenea, a 
prezentat o cerere scrisă solicitînd iniţierea urmăririi penale împotriva poliţiştilor care l-au supus 
maltratării fizice pe parcursul detenţiei preventive şi i-au confiscat lucrurile personale. În continuare, el 
a cerut citarea şi audierea medicilor care l-au examinat şi l-au îngrijit pe parcursul detenţiei preventive. 
Instanţa a respins cererile reclamantului.  

La 21 iulie 1997, pe parcursul şedinţei judecătoreşti, avocatul reclamantului a declarat că refuzul 
de a audia partea vătămată şi de a examina principala probă constituie o încălcare a procedurii penale. 
Declaraţiile avocatului nu au fost luate în consideraţie de către instanţă. 

La 22 iulie 1997, Judecătoria sectorului Buiucani l-a condamnat pe reclamant pentru jaf armat, 
condamnîndu-l la doisprezece ani de închisoare, pedeapsă care să fie executată într-o colonie de 
reeducare prin muncă cu regim sever. 



La 28 iulie 1997, reclamantul a depus apel împotriva hotărîrii sus-menţionate la Tribunalul 
municipiului Chişinău în care el a pretins că a fost arestat ilegal şi, ulterior, condamnat. În continuare, 
el a declarat că pe parcursul detenţiei preventive el a fost torturat de către poliţiştii implicaţi în 
investigarea cauzei sale. El, de asemenea, a declarat că prima instanţă nu a citat şi audiat partea 
vătămată şi martorii propuşi de el şi nu a admis probele din dosarul său de urmărire penală. 

La 20 noiembrie 1997, Tribunalul municipiului Chişinău a respins apelul reclamantului împotriva 
hotărîrii Judecătoriei sectorului Buiucani ca nefondat, menţinînd hotărîrea respectivă. Nu a fost dat nici 
un răspuns acuzaţiilor reclamantului cu privire la maltratare pe parcursul detenţiei preventive.  

La 12 februarie 1998, Curtea de Apel a respins recursul reclamantului împotriva deciziei 
Tribunalului municipiului Chişinău ca nefondat, menţinînd hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani 
din 22 iulie 1997. 

În scrisoarea sa către Curte din 2 august 1999, reclamantul s-a plîns că administraţia închisorii, în 
mod constant, a controlat corespondenţa sa cu Curtea şi cu alte autorităţi, precum Procuratura 
Municipală sau Procuratura Generală. Reclamantul a prezentat Curţii o cerere pe care el a adresat-o la 
16 iulie 1999 administraţiei închisorii pentru transmiterea copiilor tuturor documentelor cu privire la 
această cerere depusă la Curte, documente care au fost solicitate de către Curte. El a indicat spre nota 
scrisă de mînă în partea de sus a cererii sale, care prevedea: „Către unitatea specială. De luat măsuri. 
17 iulie 1999”, cerere la care el nu a primit nici un răspuns.  

Reclamantul, de asemenea, a transmis Curţii o scrisoare adresată lui la 20 aprilie 1999 de către 
Misiunea OSCE în Moldova. Această scrisoare avea aplicate pe ea numeroase ştampile care indicau că 
scrisoarea a tranzitat diverse oficii de la 5 mai 1999 pînă la 25 iunie 1999. Potrivit reclamantului, 
scrisoarea i-a fost transmisă lui abia la 1 iulie 1999.  

Într-o scrisoare expediată la 11 octombrie 1999, reclamantul s-a plîns că administraţia închisorii, în 
mod constant, deschidea şi întîrzia transmiterea scrisorilor Curţii adresate lui. În acest sens, el a trimis 
înapoi Curţii o scrisoare expediată lui de cître Curte la 2 septembrie 1999. În partea de sus a scrisorii o 
ştampilă aplicată indica: „Numărul de intrare 374, la 10 septembrie 1999”, iar o menţiune scrisă de 
mînă prevedea: „Unitatea specială. Primită la 10 septembrie 1999”. Reclamantul a făcut următoarea 
menţiune pe scrisoare: „Eu am primit-o şi mi-a fost transmisă la 22 septembrie 1999”. 

Într-o scrisoare adresată Curţii la 23 martie 2000, reclamantul a reiterat pretenţiile sale cu privire la 
ingerinţa constantă a administraţiei închisorii în corespondenţa sa cu Curtea. La 20 septembrie 2000, o 
scrisoare semnată de reclamant a fost expediată Curţii de către soţia sa.     

… 

PLÎNGERI 
1. Reclamantul pretinde, invocînd în substanţă articolul 3 din Convenţie, că pe parcursul detenţiei 

sale preventive el a fost supus maltratării fizice de către poliţişti şi că suferinţa pe care el a îndurat-o 
constituie tortură. El, de asemenea, deplînge refuzul autorităţilor naţionale să examineze plîngerea sa 
cu privire la tortură pe parcursul detenţiei sale preventive, contrar articolului 3 din Convenţie.  

2. El, de asemenea, pretinde, invocînd în substanţă articolul 13 din Convenţie, că lui i-a fost refuzat 
un recurs efectiv în ceea ce priveşte plîngerile sale cu privire la tortură pe parcursul detenţiei sale 
preventive. 

… 

ÎN DREPT 
1. Reclamantul pretinde, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că la 5 martie 1997, în timp ce se 

afla în detenţie preventivă, el a fost supus maltratărilor fizice de către poliţiştii implicaţi în investigarea 
cazului său şi că autorităţile naţionale nu au investigat plîngerile sale cu privire la faptele respective 
depuse la procuratură.  

Curtea notează că, în urma pretinsei maltratări la care ar fi fost supus la 5 martie 1997, reclamantul 
a depus două plîngeri la procuratură, la 17 şi 25 martie 1997. Ea, de asemenea, notează că Convenţia a 
intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. Prin urmare, Curtea constată că 
pretenţia sus-menţionată, care se referă la fapte anterioare datei de 12 septembrie 1997, este 
incompatibilă ratione temporis cu prevederile Convenţiei şi, prin urmare, urmează a fi respinsă în 
conformitate cu articolul 35 § 4.  



2. Reclamantul pretinde, de asemenea, în temeiul articolului 13 din Convenţie, că lui i-a fost 
respins un recurs efectiv în ceea ce priveşte pretenţia sa în baza articolului 3 cu privire la maltratarea sa 
pe parcursul detenţiei sale preventive. 

Curtea observă că această prevedere declară că dreptul la un recurs efectiv poate fi pretins doar de 
cineva care are o „pretenţie serioasă şi legitimă” că este victima violării unui drept garantat de 
Convenţie (Boyle and Rice v. the United Kingdom, hotărîre din 27 aprilie 1988, Seria A nr. 131, p. 23, 
§ 52).  

Curtea a examinat pretenţia în temeiul articolului 3 din Convenţie şi a constatat că ea nu cade sub 
competenţa Curţii ratione temporis. Prin urmare, rezultă că Curtea nu este competentă ratione 
temporis să examineze dacă reclamantul a avut o „pretenţie serioasă şi legitimă” şi, în consecinţă, 
pretenţiile reclamantului cu privire la articolul 13, de asemenea, nu cad sub competenţa Curţii ratione 
temporis.  

Din aceste motive, Curtea conchide că această parte a cererii trebuie respinsă ca fiind inadmisibilă 
în conformitate cu articolul 35 § 4 din Convenţie. 

… 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 
Decide să amîne examinarea pretenţiilor reclamantului cu privire la echitatea procedurii penale 

desfăşurate împotriva sa şi a pretenţiei sale cu privire la ingerinţa în dreptul său la respectarea 
corespondenţei sale. 

Declară inadmisibil restul cererii. 



Duca v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 1579/02, 14 Februarie 2006 şi 11 Aprilie 2006 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), întrunită la 14 februarie 2006 şi 11 

aprilie 2006 … 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la 14 ianuarie 2002, 
Avînd în vedere observaţiile prezentate de Guvernul pîrît şi observaţiile prezentate în răspuns de 

către reclamant, 
În urma deliberării, decide următoarele: 

ÎN FAPT 
Reclamanta, dna Eugenia Duca, este un cetăţean al Republicii Moldova născută în anul 1953, 

domiciliată în Chişinău. …. 

A. Circumstanţele cauzei 
Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Cadrul general al cauzei 

În perioada la care se referă cererea, dna Duca era directorul unei întreprinderi private. În anul 
1998, doi angajaţi ai companiei au intentat o acţiune la Judecătoria sectorului Rîşcani, municipiul 
Chişinău, prin care au solicitat recunoaşterea faptului că ei sunt fondatori ai companiei. În anul 2000, 
Curtea Supremă de Justiţie, printr-o decizie irevocabilă, a respins acţiunea lor. 

În anul 1999, reclamanţii din procesul sus-menţionat au depus o plîngere penală împotriva 
reclamantei, învinuindu-o de comiterea sustragerii în proporţii deosebit de mari şi de fals în acte 
publice. La 11 august 1999, Inspectoratul de poliţie al municipiului Chişinău a pornit urmărirea penală 
împotriva reclamantei în cazul învinuirii sus-menţionate. La 10 iulie 2001, cauza a fost transmisă 
Judecătoriei sectorului Ciocana, unde, la 1 noiembrie 2002, reclamanta a fost condamnată la cinci ani 
de închisoare. La 12 decembrie 2002, Tribunalul Chişinău a casat în parte hotărîrea primei instanţe. 
Procesul s-a terminat la 18 februarie 2003 cu adoptarea de către Curtea de Apel a unei decizii 
irevocabile prin care reclamanta a fost achitată. În cadrul acestui proces, reclamanta s-a aflat de două 
ori în detenţie: prima dată, sub arest preventiv, între 21 decembrie 2001 şi 24 aprilie 2002, şi a doua 
oară, după ce a fost condamnată, între 1 noiembrie 2002 şi 12 decembrie 2002. 

2. Condiţiile de detenţie a reclamantei în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor 
Interne 

Reclamanta s-a plîns de condiţiile de detenţie ce se referă la două perioade de detenţie în Izolatorul 
de Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor Interne, şi anume între 21 decembrie 2001 şi 
27 februarie 2002, şi între 1 noiembrie 2002 şi 12 decembrie 2002. 

(a) Declaraţiile reclamantei  

Reclamanta a declarat că celula sa era suprapopulată. De obicei, paisprezece persoane erau deţinute 
în ea. Celula era umedă şi în ea nu pătrundea aer proaspăt. Din cauza umidităţii, hainele deţinuţilor 
erau umede. În locul de detenţie exista un sistem de ventilare; însă, pentru a economisi bani, acesta 
funcţiona doar două ore pe zi. Fereastra era acoperită cu jaluzele metalice, care împiedicau pătrunderea 
luminii naturale. Lumina artificială era permanent aprinsă. 

În loc de veceu, era o găleată care nu era separată de restul celulei. Deţinuţii agăţau o cuvertură; 
însă gardienii obişnuiau să o scoată pentru a-i umili. În locul paturilor, erau laviţe de lemn, fără saltele, 
perne, cuverturi sau lenjerie de pat. Deţinuţilor li se refuza dreptul de a face exerciţii în aer liber. Nu 
exista nici o modalitate de menţinere a igienei în celulă din cauză că apa era livrată doar cinci-zece 
minute pe zi. Celula era infestată cu paraziţi. 

Hrana servită deţinuţilor era necomestibilă; statul cheltuia 3.5 lei moldoveneşti (MDL) 
(echivalentul a 0.23 euro (EUR) în acea perioadă) pentru hrana zilnică a unui deţinut. În special, hrana 



zilnică includea o cană de apă fierbinte şi o felie de pîine dimineaţa, un terci semilichid aproape rece la 
amiază şi o cană de apă fierbinte seara. Potrivit avocaţilor reclamantei, dînsa s-a plîns autorităţilor 
locului de detenţie de condiţiile sale de detenţie. Ca rezultat, la 22 februarie 2002, ea a fost plasată în 
detenţie solitară pentru opt ore. În acea celulă, podeaua era acoperită cu păr uman (deţinuţii erau tunşi 
acolo), excremente şi insecte. 

Potrivit reclamantei, închisoarea nu acorda asistenţa medicală corespunzătoare deţinuţilor. Un 
asistent medical cu o pregătire medicală elementară era prezent în închisoare doar patru ore pe zi, în 
cazuri de urgenţă fiind chemată ambulanţa. 

(b) Susţinerile Guvernului 

Referindu-se la prima perioadă de detenţie, Guvernul a declarat că reclamanta a fost deţinută 
împreună cu alţi patru deţinuţi într-o celulă cu o suprafaţă de 5.2 m2. Din cauza lipsei unui spaţiu 
pentru exerciţii în închisoare, deţinuţii nu beneficiau de plimbări zilnice. Condiţiile sanitare, hrana şi 
posibilităţile de recreare erau satisfăcătoare şi corespundeau cerinţelor legii în vigoare. 

Referindu-se la cea de-a doua perioadă de detenţie, Guvernul a declarat că reclamanta a fost 
deţinută împreună cu alţi trei-patru deţinuţi în celula nr. 2, care are o suprafaţă de 12.9 m2. 

Sistemul de ventilare era într-o stare bună în toate celulele închisorii. Celula avea o fereastră şi, 
prin urmare, avea acces la lumina naturală. În celulă era o chiuvetă cu apă curgătoare. Hrana era 
satisfăcătoare, deşi, din cauza lipsei de bani, deţinuţilor nu li se servea carne şi peşte. Din acest motiv, 
ei aveau dreptul să primească hrană de la familiile lor. 

În ceea ce priveşte posibilităţile de recreare, reclamanta putea să joace şah sau domino şi să 
citească reviste şi cărţi. Dînsa avea posibilitate să primească colete de la rude şi să aibă întrevederi cu 
ele, precum şi să se plimbe. I s-a permis să se roage şi să folosească literatură şi obiecte religioase. 

În închisoare era personal medical care acorda asistenţă medicală de bază. În cazuri de urgenţă, era 
chemată ambulanţa. Ambulanţa a fost chemată pentru reclamant o singură dată. 

Potrivit Guvernului, în vara anului 2002, el a alocat MDL 108,500 (aproximativ EUR 8,000 în 
septembrie 2002) pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în închisoare, inclusiv pentru construirea 
pereţilor care să separe veceurile de restul fiecărei celule. 

… 

4. Procedurile interne ale reclamantului împotriva Guvernului  

În urma achitării sale la 18 februarie 2003, reclamanta a iniţiat o acţiune civilă împotriva 
Guvernului în conformitate cu Legea nr. 1545 (a se vedea „Dreptul intern pertinent”), solicitînd 
despăgubiri în mărime de EUR 461,800 pentru acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. 

În cererea sa de chemare în judecată, reclamanta a solicitat despăgubiri pentru o încercare ilicită de 
a-o interoga în calitate de martor, punerea sa sub învinuire de patru ori, o pătrundere ilegală în 
apartamentul său şi percheziţia acestuia, aplicarea ilegală a obligaţiei de nepărăsire a oraşului timp de 
778 de zile, detenţie ilegală în spital timp de patru zile şi detenţie ilegală în două izolatoare de detenţie 
provizorie timp de 169 de zile. Dînsa nu a solicitat despăgubiri pentru condiţiile de detenţie sau pentru 
ingerinţă în dreptul său la corespondenţă în timpul detenţiei. 

La 1 septembrie 2004, Judecătoria Rîşcani a decis în favoarea reclamantei şi a declarat inter alia 
că: 

„La 11 august 1999, împotriva reclamantului a fost pornită urmărirea penală.... 
... 
[descrierea procedurilor] 
... 
La 18 februarie 2003, Curtea de Apel l-a achitat pe reclamant pe motivul că nu a fost comisă nici o 

infracţiune. Astfel, reclamantul a fost pus ilegal sub învinuire de patru ori. El s-a aflat sub obligaţia de a nu 
părăsi oraşul, fiind astfel limitat în libertatea sa de circulaţie timp de 778 de zile. El a fost deţinut ilegal în 
închisoare timp de 169 de zile şi 7 ore, din care 111 zile s-a aflat în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Este evident faptul că, în timp ce a fost învinuit ilegal pentru comiterea unei infracţiuni, reclamantul şi familia 
sa au îndurat suferinţe psihice. 

Mai mult, avocatul reclamantului a declarat că reclamantul a fost deţinut în condiţii inumane în Izolatorul de 
Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor Interne, fapt care a fost confirmat în raportul CPT din anul 2001. 

Nu există îndoială că aceste circumstanţe au intensificat suferinţele sale morale.” 



Instanţa judecătorească a acordat reclamantei suma totală de MDL 150,000 (echivalentul a EUR 
10,289 la acea dată). 

Atît reclamanta, cît şi Guvernul au contestat această hotărîre cu apel.  
Reclamanta a susţinut că suma acordată era prea mică şi nu acoperea prejudiciul moral real suferit 

de el. De asemenea, dînsa a declarat că instanţa nu i-a acordat despăgubiri pentru pătrunderea ilegală şi 
percheziţia apartamentului său, precum şi pentru detenţie ilegală într-un spital timp de patru zile. 
Reclamanta nu a menţionat condiţiile de detenţie şi pretinsa ingerinţă în corespondenţa sa în timpul 
detenţiei sale.   

Guvernul a susţinut că reclamanta nu a prezentat probe în sprijinul declaraţiilor sale precum că a 
îndurat suferinţe morale. Aceasta a fost deţinută o perioadă relativ scurtă şi a fost achitată în baza unor 
probe noi pe care el le-a prezentat. Mai mult, despăgubirea ar fi trebuit să fie plătită din banii 
acumulaţi din impozite. 

La 12 octombrie 2004, Curtea de Apel Chişinău a respins cererile de apel, constatînd că reclamanta 
a fost pus de patru ori ilegal sub învinuire, că libertatea sa de circulaţie a fost limitată timp de 778 de 
zile şi că a fost deţinut ilegal în închisoare timp de 169 de zile. Curtea de Apel a constatat că prima 
instanţă a aplicat corect prevederile articolului 1 al Legii nr. 1545. Instanţa nu a menţionat nimic 
despre condiţiile de detenţie sau pretinsa ingerinţă în corespondenţa reclamantului în timpul detenţiei. 

Guvernul a depus recurs la Curtea Supremă de Justiţie. Guvernul a susţinut inter alia că suma 
acordată reclamantului a fost exagerată, din cauză că contribuabilii erau cei ce trebuiau să o plătească, 
şi nu persoanele direct responsabile de cauzarea suferinţei reclamantei. 

La 1 decembrie 2004, Curtea Supremă de Justiţie a declarat inadmisibilă cererea de recurs a 
Guvernului, constatînd că prima şi a doua instanţă au aplicat corect prevederile Legii nr. 1545. Instanţa 
a reiterat că dna Duca a fost urmărită penal ilegal şi că acest fapt a fost demonstrat prin decizia de 
achitare pronunţată de Curtea de Apel la 18 februarie 2003. 

… 

PRETENŢII  
1. Reclamanta pretinde, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că condiţiile sale de detenţie, între 

21 decembrie 2001 şi 27 februarie 2002 şi între 1 noiembrie 2002 şi 12 decembrie 2002, au constituit 
tratament inuman şi degradant. 

… 

ÎN DREPT 
… 

B. Obiecţia Guvernului cu privire la neepuizarea căilor de recurs interne 
În observaţiile sale din septembrie 2002, Guvernul a declarat că reclamanta nu a epuizat căile de 

recurs interne. În special, nu s-a adresat instanţelor judecătoreşti naţionale cu privire la condiţiile sale 
de detenţie. De asemenea, dînsa a putut să se plîngă administraţiei închisorii. 

Reclamanta a declarat că Guvernul nu a indicat prevederea legală pe care ar fi putut să se bazeze 
sau instanţa judecătorească competentă la care aceasta s-ar fi putut adresa. De asemenea, Guvernul nu 
a prezentat exemple de cauze similare care ar fi fost soluţionate de către instanţele judecătoreşti 
naţionale. 

Curtea notează că obiecţia Guvernului cu privire la neepuizarea căilor de recurs interne invocată în 
prezenta cauză nu diferă de cea invocată în cauza Ostrovar v. Moldova (dec.) nr. 35207/03, din 22 
martie 2005. Deoarece în ultima cauză Curtea a decis că remediile propuse de către Guvern erau 
inefective, pe motivul că nu puteau asigura redresarea şi repararea prejudiciului, obiecţia Guvernului în 
prezenta cauză urmează a fi, de asemenea, respinsă. 

C. Obiecţia Guvernului cu privire la calitatea de victimă a reclamantului  
În observaţiile sale din mai 2005, Guvernul a declarat că reclamanta şi-a pierdut calitatea de 

victimă pe motiv că, prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 1 decembrie 2004, dînsa 



a fost despăgubită pentru pretinsele încălcări ale drepturilor sale prevăzute în articolele 3, 5 şi 8 ale 
Convenţiei. 

Reclamanta a declarat că dînsa putea să solicite despăgubiri doar după achitarea sa, şi că acest 
drept se referea doar la unele din pretenţiile sale formulate în temeiul articolului 5 din Convenţie, dar 
nu şi la cele formulate în temeiul articolelor 3 şi 8 ale Convenţiei. În lumina celor de mai sus, 
reclamantul şi-a exprimat dorinţa să-şi retragă pretenţiile formulate în temeiul articolului 5, deoarece 
acestea au fost remediate la nivel naţional. De asemenea, dînsa şi-a exprimat dorinţa să-şi retragă 
pretenţia formulată în temeiul articolului 6 § 2 din Convenţie. 

Curtea reaminteşte că o decizie sau o măsură favorabilă reclamantului nu este, în principiu, 
suficientă pentru a-l lipsi de statutul său de „victimă”, decît dacă autorităţile naţionale au recunoscut, 
expres sau în substanţă, violarea şi au oferit o redresare pentru violarea Convenţiei (a se vedea Amuur 
v. France, hotărîre din 25 iunie 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 846, § 36; 
Dalban v. România, hotărîre din 28 septembrie 1999, Reports 1999-VI, § 44). 

Curtea notează că instanţele judecătoreşti naţionale au aplicat prevederile Legii nr. 1545, în 
conformitate cu care, în termeni generali, orice persoană achitată de o infracţiune, sau în privinţa căreia 
a fost încetată urmărirea penală, poate solicita compensaţii pentru urmărirea penală eronată. Legea nr. 
1545 stabileşte un standard care este mai înalt decît cel cerut de Convenţie. În baza prevederilor sale, 
este posibil de solicitat repararea prejudiciului chiar în absenţa unei violări a articolului 5 sau a 
încălcării oricărui alt drept garantat de Convenţie. Dreptul la compensare apare prin simplul fapt că în 
cadrul procedurilor penale eronate în privinţa persoanei este comisă una din acţiunile enumerate în 
articolul 1 al Legii.  

Articolul 1 al Legii conţine o listă exhaustivă de acţiuni ale organelor de urmărire penală la 
comiterea cărora apare dreptul la compensare. Detenţia în condiţii inumane ori degradante, sau 
ingerinţa în dreptul la respectarea corespondenţei nu sunt menţionate expres în acea listă, deşi alineatul 
1 al articolului 1 acordă un drept la „repararea prejudiciului moral şi material cauzat în urma” inter 
alia detenţiei ilegale – o formulare care pare să fie suficient de largă pentru a include prejudiciul 
cauzat de condiţii de detenţie inumane. Totuşi, Curtea nu găseşte necesar să se pronunţe asupra acestei 
chestiuni din legislaţia naţională, deoarece, în circumstanţele prezentei cauze, prima instanţă, în 
hotărîrea sa din 1 septembrie 2004, s-a referit în mod expres la condiţiile de detenţie în care a fost 
deţinut reclamantul şi, la stabilirea mărimii prejudiciului cauzat, a luat în consideraţie faptul că aceste 
condiţii au intensificat suferinţa sa morală. Mai mult, suma acordată poate fi considerată suficientă 
pentru a acoperi atît detenţia ilegală, cît şi condiţiile inumane de detenţie. În astfel de circumstanţe, 
Curtea acceptă faptul că în prezenta cauză reclamanta a primit compensaţii cu privire la pretenţia sa 
formulată în temeiul articolului 3 din Convenţie. Prin urmare, reclamanta nu mai poate pretinde că este 
„victimă” a unei violări a articolului 3.  

Aceasta nu este însă cazul în privinţa pretenţiei reclamantei formulată în temeiul articolului 8 din 
Convenţie, în privinţa căreia ea continuă să fie „victimă”. 

…  

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 
Declară admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei, pretenţia reclamantului cu privire la dreptul său 

la corespondenţă cu avocaţii săi. 
Declară inadmisibil restul cererii. 



Pentiacova and Others v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 14462/03, 4 ianuarie 2005 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), întrunită la 4 ianuarie 2005 … 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la 30 aprilie 2003, 
În urma deliberării, decide următoarele: 

ÎN FAPT 
Reclamanţii, Valentina Pentiacova, Nichifor Avasiloaie, Nicolae Bugan, Alexandru Bulgac, 

Vladimir Caranfil, Ion Ceban, Chiril Cebotari, Valeriu Cerniavschi, Mihail Chircu, Galina Chiriacova, 
Tamara Ciorba, Alina Condrat, Tatiana Costina, Olesea Frija, Natalia Ghetmacenco, Mihail Grozov, 
Maria Gudumac, Adriana Hristiniuc, Natalia Iacovenco, Ana Istratieva, Maria Lozinschi, Ana Lungu, 
Diana Maliavca, Petru Meriacri, Tudor Meriacri, Iacob Mocanu, Veaceslav Muşchei, Victor Neagov, 
Iacob Ninescu, Ion Nicolaev, Mihai Nicolaev, Constantin Novac, Eugenia Paşcova, Ghenadie Petrea, 
Eduard Porumb, Eduard Pritula, Nicolae Pruteanu, Ion Puşcaş, Maria Serbu, Mariana Solomon, Chiril 
Spirliev, Rita Stoian, Gavriil Tofan, Anatol Ţoncu, Dumitru Tulbu, Ion Vacari, Ion Vartic, Dumitru 
Zlatov şi Victor Zorilă sunt cetăţeni ai Republicii Moldova care locuiesc în Republica Moldova. 
Adriana Hristiniuc este fiica lui Andrei Hristiniuc, care a fost pacient al secţiei de hemodializă a 
Spitalului Clinic Republican („SCR”) timp de aproape doi ani şi care a decedat la 11 iulie 2004. Ana 
Lungu este văduva lui Gheorghe Lungu, care a fost pacient al secţiei de hemodializă a SCR timp de 
aproape zece ani şi care a decedat la 25 aprilie 2003. Ion Vacari este soţul defunctei Lidia Vacari, care 
a fost pacientă a secţiei de hemodializă a SCR şi care a decedat la o dată nespecificată… 

A. Circumstanţele cauzei 
Faptele cauzei, aşa precum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Contextul cauzei  

Toţi reclamanţii (cu excepţia lui Adriana Hristiniuc, Ana Lungu şi Ion Vacari, a se vedea mai sus) 
suferă de insuficienţă renală cronică (o pierdere treptată şi progresivă a capacităţii rinichilor de a 
excreta impurităţi, urină concentrată şi de a conserva electroliţi) şi, prin urmare, au nevoie de 
hemodializă (o procedură medicală care presupune folosirea unui aparat pentru a filtra impurităţile din 
sînge şi pentru a restabili constituenţii normali ai sîngelui). 

Din cauza bolii de care suferă, toţi reclamanţii sunt invalizi şi primesc indemnizaţie de stat pentru 
invaliditate care variază între 60 lei moldoveneşti (MDL) şi MDL 450.  

Reclamanţii efectuează hemodializa la un spital din Chişinău numit Spitalul Clinic Republican, 
unde sunt trataţi aproximativ o sută de pacienţi. 

Reclamanţii declară că, înainte de 1997, cheltuielile pentru hemodializa lor erau acoperite în 
întregime de către spital. Între 1997 şi 2004, bugetul spitalului a fost redus, iar lor le erau asigurate 
gratuit doar procedurile şi medicamentele strict necesare. Începînd cu 1 ianuarie 2004, situaţia a 
devenit mai mult sau mai puţin identică cu cea existentă înainte de 1997, cu excepţia frecvenţei 
şedinţelor de hemodializă (a se vedea mai jos). 

În Republica Moldova sunt alte patru spitale care efectuează hemodializă – un alt spital din 
Chişinău numit Spitalul de Urgenţă („SU”), precum şi spitalele din Bălţi, Cahul şi Comrat. 
Reclamanţii declară că, spre deosebire de SCR, SU este finanţat din bugetul municipiului Chişinău şi 
că, prin urmare, a asigurat întotdeauna pacienţii săi cu toate medicamentele necesare în mod gratuit. 
De asemenea, ei susţin că există bariere de ordin administrativ pentru reclamanţii care nu locuiesc în 
municipiul Chişinău de a primi tratament la SU. Referitor la celelalte trei spitale, reclamanţii susţin că 
calitatea tratamentului prin hemodializă este inferioară celei oferite lor la SCR. 



2. Declaraţiile părţilor cu privire la ceea ce este necesar pentru tratamentul prin hemodializă şi ceea 
ce este disponibil la SCR 

Potrivit părţilor, pentru tratamentul prin hemodializă sunt necesare următoarele: trusa pentru 
hemodializă, heparină, sare fiziologică, seringi, CaCl (10 %), glucoză (10-40 %), eufilină, 2.4 %, spirt 
şi vitamine. Există, de asemenea, şi alte medicamente şi suplimente care sunt necesare în anumite 
cazuri, şi anume: riboxin, antibiotice, plasture, tifon şi sînge. 

Potrivit reclamanţilor, pînă la 1 ianuarie 2004, spitalul le asigura efectuarea gratuită a procedurilor 
de hemodializă şi unele medicamente de bază, precum şi suplimente ca: trusa pentru hemodializă, 
heparină, sare fiziologică, seringi şi CaCl (10 %). Pentru restul medicamentelor necesare, ei trebuiau să 
plătească. Reclamanţii pretind că, în 2002, lor le-a fost spus de către administraţia spitalului că secţia 
de hemodializă a SCR ar putea fi închisă ca urmare a finanţării insuficiente de la bugetul de stat. 
Reclamanţii au fost nevoiţi să protesteze în faţa Ministerului Finanţelor şi a Preşedinţiei şi, prin 
urmare, spitalul a continuat să-i asigure cu hemodializă, însă, la fel ca şi anterior, fără o acoperire 
deplină. 

După 1 ianuarie 2004, spitalul a început să le asigure gratuit aproape toate medicamentele 
necesare. Totuşi, spitalul nu-i asigura cu un medicament numit Eprex, care este necesar pentru 
ridicarea nivelului hemoglobinei şi cu calciu, Amonosteril şi Ketosteril. Pentru ridicarea nivelului 
hemoglobinei, reclamanţii, de obicei, folosesc transfuziile de sînge. Înainte de 1 ianuarie 2004, 
reclamanţii nu erau asiguraţi gratuit de către spital cu sînge. După acea dată, spitalul a început să 
asigure gratuit sînge, însă reclamanţii trebuiau să aştepte pînă cînd sîngele era disponibil. Deoarece 
aveau uneori urgent nevoie de sînge, ei erau nevoiţi să-l cumpere. Reclamanţii, de asemenea, declară 
că SCR nu efectuează nici o investigaţie medicală pentru stabilirea stării de anemie, medicii stabilind 
doar existenţa anemiei. 

Potrivit Guvernului, înainte de 1 ianuarie 2004, tratamentul reclamanţilor era efectuat în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 3 februarie 1999 privind minimul de asistenţă medicală 
gratuită garantat de stat (a se vedea mai jos). În conformitate cu această lege, reclamanţii primeau 
gratuit doar medicamentele strict necesare. Restul medicamentelor prescrise de medicii lor ei trebuiau 
să le cumpere. Tratamentul prin hemodializă nu a fost niciodată stopat şi nu a fost niciodată refuzat 
nimănui. Conform documentelor oficiale prezentate de către Guvern, în 2003, secţia de hemodializă a 
SCR a primit de la bugetul de stat MDL 5,685,729 (echivalentul a 354,000 euro (EUR) la acea 
perioadă). 

La 1 ianuarie 2004, un nou sistem de asigurare medicală a fost implementat în Republica Moldova 
şi, conform noii legislaţii, reclamanţii au început să primească toate medicamentele necesare gratuit (a 
se vedea mai jos). Dacă un pacient are nevoie de un medicament special, care nu este asigurat de către 
stat, atunci medicul recomandă ca pacientul să-l cumpere. Conform unui ordin al Ministerului Sănătăţii 
din 12 martie 2004, statul cheltuia MDL 322 (echivalentul a EUR 20 la acea perioadă) pentru o zi de 
spitalizare, MDL 688 (echivalentul a EUR 44 la acea perioadă) pentru o hemodializă de gradul I şi 
MDL 1,207 (echivalentul a EUR 78 la acea perioadă) pentru o hemodializă de gradul II. 

Potrivit reclamanţilor, în SUA, Canada şi statele UE, pacienţii care suferă de insuficienţă renală 
primesc nouă ore de hemodializă săptămînal, în trei şedinţe. Aceeaşi practică era urmată şi în 
Republica Moldova pînă în 1997. După 1997, practica s-a schimbat şi pacienţii au început să 
primească opt ore de hemodializă pe săptămînă, în două şedinţe. „Numai reclamanţilor care sunt într-o 
stare fizică rea sau sunt bolnavi li se permite efectuarea celei de a treia hemodialize în mod 
permanent.” 

Guvernul a prezentat un document al secţiei de hemodializă a SCR conform căruia, în iulie 2003, 
douăzeci şi şase de reclamanţi efectuau două şedinţe de hemodializă săptămînal; 4 reclamanţi efectuau 
trei şedinţe săptămînal, iar restul efectuau două sau trei şedinţe de hemodializă săptămînal. Potrivit 
Guvernului, numărul şedinţelor de hemodializă este determinat în fiecare caz aparte de către medici, 
care analizează gravitatea bolii, prezenţa sau absenţa complicaţiilor şi rezultatele investigaţiilor de 
laborator.   

În cererea lor depusă la 30 aprilie 2003, reclamanţii au declarat că la SCR erau douăzeci de aparate 
pentru hemodializă, toate fiind vechi şi într-o condiţie tehnică proastă. În observaţiile lor din 1 
septembrie 2004, ei au declarat că, înainte de depunerea cererii lor la Curte, jumătate din aparatele 
pentru hemodializă erau într-o stare tehnică proastă; totuşi, ele au fost înlocuite după ce cererea a fost 



depusă la Curte la 30 aprilie 2003. De asemenea, ei au declarat că: „În 2001, majoritatea aparatelor 
efectuau hemodializa în bază de acetat. După depunerea cererii la Curte, numărul aparatelor care 
efectuau hemodializa în bază de bicarbonaţi a crescut. Actualmente, majoritatea reclamanţilor 
efectuează hemodializa în bază de bicarbonaţi. Hemodializa în bază de bicarbonaţi este asimilată mult 
mai bine de majoritatea reclamanţilor.” 

Guvernul a susţinut că înainte de decembrie 2003, existau douăzeci de aparate de hemodializă, 
dintre care unsprezece erau noi, iar restul erau vechi. În decembrie 2003, vechile aparate au devenit 
inutilizabile din cauza uzării şi, prin urmare, ele au fost înlocuite cu aparate noi de producţie germană.  

Potrivit reclamanţilor, pînă la depunerea cererii, apa folosită pentru hemodializă nu era distilată. 
„După depunerea cererii la Curte, a fost procurat şi instalat un sistem de filtrare a apei. După instalarea 
noului sistem, ei au început să se simtă mult mai bine… .” 

Guvernul a declarat că a fost semnat un contract cu o companie germană şi că, în următorii cinci 
ani, numărul aparatelor de hemodializă se va dubla. 

Potrivit reclamanţilor, mulţi dintre ei locuiesc în afara Chişinăului şi sunt nevoiţi să se deplaseze la 
Chişinău de fiecare dată cînd au nevoie de tratament. Deşi nu există o obligaţie legală în acest sens, 
există o practică conform căreia autorităţile locale acoperă cheltuielile de deplasare pentru persoanele 
care suferă de insuficienţă renală şi care sunt nevoite să se deplaseze la Chişinău pentru hemodializă. 
Reclamanţii susţin că o asemenea practică este, de obicei, urmată, majorităţii lor fiindu-le rambursate 
cheltuielile. Totuşi, există cazuri cînd aceste cheltuieli nu sunt acoperite, iar pentru reclamanţi este 
prea scump să le plătească ei înşişi. 

Potrivit Guvernului, obligaţia de a acoperi cheltuielile de deplasare pentru invalizii de gradul unu şi 
doi este prevăzută de articolul 41 al Legii nr. 821 privind protecţia socială a invalizilor (a se vedea mai 
jos). Guvernul a prezentat copii ale documentelor care dovedesc plata cheltuielilor de deplasare, iar 
reclamanţii nu au făcut nici un comentariu cu privire la acestea. 

3. Scrisoarea de la medicii SCR 

La 24 mai 2003, reclamanţii au transmis Curţii o copie a unei scrisori adresate lor şi cîtorva ziare 
din Chişinău de către medicii secţiei de hemodializă a SCR împreună cu o listă a cheltuielilor pentru 
fiecare pacient. Scrisoarea a fost semnată de personalul medical al secţiei de hemodializă a SCR, dar 
nu şi de către reclamanţi. Lista respectivă a fost elaborată la 16 mai 2003 şi avea semnăturile tuturor 
pacienţilor secţiei de hemodializă a SCR. Reprezentantul reclamanţilor a admis că toţi reclamanţii au 
semnat lista respectivă.  

Conform scrisorii semnate de către treizeci şi doi de medici, a existat o campanie media condusă 
de cîteva ziare şi agenţii de presă din Chişinău, după ce această cerere a fost depusă la Curte. Medicii 
au declarat că informaţia prezentată de ziare era eronată şi inducea în eroare. Ei au susţinut că situaţia 
pacienţilor de la SCR, care suferă de insuficienţă renală, a fost dramatizată exagerat din motive politice 
legate de apropiatele alegeri locale şi că ea nu reflecta realitatea. Medicii au susţinut că rata deceselor 
pacienţilor care suferă de insuficienţă renală a scăzut de zece ori în comparaţie cu anii 80 ai secolului 
trecut şi că finanţarea de stat a hemodializei a crescut de trei ori în ultimii doi ani. „Noi înţelegem că 
starea economiei ţării nu este perfectă pentru ca fiecare să aibă totul; aşa cum de altfel se întîmplă în 
domeniul ocrotirii sănătăţii”. Medicii au contrazis declaraţiile făcute de către reprezentanţii 
reclamanţilor în diferite articole din ziare, potrivit cărora toate aparatele de hemodializă erau vechi. 
Potrivit medicilor, opt aparate erau noi. De asemenea, ei nu au fost de acord cu faptul că situaţia 
pacienţilor de la SCR era mai rea decît cea a pacienţilor de la SU. Ei au declarat că pacienţii lor erau 
asiguraţi gratuit cu serviciile şi medicamentele de bază exact în aceleaşi condiţii ca şi pacienţii de la 
alte spitale şi că în Republica Moldova exista o practică generală ca medicii să solicite pacienţilor 
procurarea medicamentelor suplimentare, care nu erau acoperite de „minimul legal garantat”. Medicii, 
de asemenea, s-au referit la decesul lui Gheorghe Lungu, declarînd că el a fost pacientul lor timp de 
zece ani. Potrivit lor, în 1995, dumnealui i-au fost extirpaţi ambii rinichi şi că în ultimul an de viaţă el 
a suferit de insuficienţă renală cronică în faza terminală şi de tuberculoză.  

Lista prezentată conţinea informaţia cu privire la acoperirea cheltuielilor reclamanţilor pentru 
servicii/medicamente şi pentru cheltuielile de deplasare. Conform listei, din numărul total de patruzeci 
şi nouă de reclamanţi, care erau pacienţi ai SCR, la trei reclamanţi (Chiril Cebotari, Tamara Ciorba şi 
Ion Puşcaş) serviciile şi medicamentele neacoperite de spital erau plătite de autorităţile locale de la 



locul lor de trai. La alţi trei reclamanţi (Galina Chiriacova, Natalia Iacovenco şi Victor Neagov), 
suplimentar serviciilor şi medicamentelor acoperite de spital, restul erau parţial acoperite şi de către 
autorităţile locale de la locul lor de trai. Numai la patru reclamanţi (Maria Lozinschi, Constantin 
Novac, Gavriil Tofan şi Eduard Pritula) nu le-au fost acoperite cheltuielile de deplasare de către 
autorităţile locale, trei dintre aceştia nebeneficiind de acoperirea cheltuielilor pentru o perioadă de 
numai două luni. 

4. Pretinsele consecinţe ale insuficienţei fondurilor  

În cererea lor depusă la 30 aprilie 2003, reclamanţii au susţinut că indemnizaţiile lor pentru 
invaliditate erau insuficiente pentru a plăti pentru medicamentele necesare pentru hemodializă, care nu 
erau asigurate gratuit de către stat. Potrivit lor, cheltuielile săptămînale minime în legătură cu 
hemodializa erau în jur de MDL 100 pentru o persoană. Prin urmare, ei nu-şi puteau permite 
procedura. Ei au declarat că mulţi dintre ei au fost nevoiţi să efectueze procedura fără a avea toate 
medicamentele necesare, fapt care le-a cauzat dureri şi suferinţe insuportabile. Potrivit lor, au existat 
cazuri cînd pacienţii, din cauza lipsei banilor, au refuzat să mai efectueze procedura şi au decedat.  

Potrivit reclamanţilor, „ca rezultat al reducerii numărului de şedinţe de hemodializă … nivelul 
microelementelor în sînge scade semnificativ, aceasta cauzînd dureri de cap, vomă, slăbiciuni, crampe 
…”.  

Reclamanţii au declarat că insuficienţa fondurilor a avut drept consecinţă creşterea ratei mortalităţii 
pacienţilor care suferă de insuficienţă renală, comparativ cu alte state. Ei au invocat cazul lui Gheorghe 
Lungu, reclamant care a decedat în 2003. Potrivit lor, rata mortalităţii în SUA este de 5.5 decedaţi 
anual la o 100 de pacienţi, în timp ce la SCR rata mortalităţii constituia înainte de 2004, 7-10 şi 8-11 
decedaţi. „Rata înaltă a mortalităţii a fost determinată de hemodializa inadecvată şi de starea provocată 
de anemie. Prin îmbunătăţirea calităţii hemodializei, după august 2003, rata mortalităţii a scăzut 
semnificativ, atunci cînd au fost instalate noi aparate pentru hemodializă şi sistemul de filtrare a apei”.  

Potrivit Guvernului, în ultimii 4-5 ani nu a fost înregistrat nici un deces ca urmare a insuficienţei de 
hemodializă. Guvernul contestă rata mortalităţii invocată de către reclamanţi, susţinînd că reclamanţii 
nu au prezentat numele persoanelor care se pretinde că au decedat din cauza îngrijirii medicale 
insuficiente sau necorespunzătoare. În ceea ce priveşte cazul lui Gheorghe Lungu, Guvernul a declarat 
că acesta a supravieţuit timp de zece ani fără rinichi şi că el a decedat în 2003 de tuberculoză cronică şi 
insuficienţă renală în fază terminală. Pentru a-şi susţine poziţia, Guvernul a prezentat un raport de 
autopsie pe care reclamanţii nu l-au comentat. 

5. Înregistrarea video prezentată de Guvern 

Guvernul a prezentat o înregistrare video de cincisprezece minute filmată la 4 mai 2004 în secţia de 
hemodializă a SCR. Caseta conţine o scurtă prezentare a secţiei de hemodializă şi interviuri cu un 
medic al acelei secţii, un pacient care efectua hemodializă la SCR timp de un an; un pacient care 
efectua hemodializă la SCR timp de zece ani şi care este reclamant în această cauza; un pacient care 
efectua hemodializă la SCR timp de cinci ani şi un pacient care efectua hemodializă la SCR timp de 
patru ani. 

Medicul a făcut o scurtă prezentare a secţiei de hemodializă, declarînd în special că secţia a avut 
nouăzeci şi opt de pacienţi şi că nimănui niciodată nu i-a fost refuzat tratamentul prin hemodializă. 

Trei dintre pacienţi au declarat că ei efectuau două şedinţe de hemodializă săptămînal, iar în caz de 
necesitate puteau efectua o a treia şedinţă. Cel de-al patrulea pacient a răspuns că el efectua două 
şedinţe de hemodializă săptămînal.  

Toţi pacienţii au declarat că lor niciodată nu le-a fost refuzat tratamentul prin hemodializă; că ei 
primeau gratuit toate medicamentele necesare; că cheltuielile lor de deplasare erau acoperite şi că ei nu 
au fost niciodată discriminaţi. 

Trei dintre pacienţi au declarat că ei, uneori, rămîneau peste noapte la spital şi că în acele cazuri ei 
erau asiguraţi cu hrană gratuit. Cel de-al patrulea pacient a declarat că el nu a fost nevoit să rămînă 
peste noapte la spital. 

Toţi pacienţii au declarat că nu au fost niciodată trataţi rău de către personalul medical şi că ei 
considerau că statul are grijă de ei. 



Reprezentantul reclamanţilor a declarat că persoana care a adresat întrebările a pus pacienţilor 
întrebări sugestive care au avut drept scop obţinerea unor răspunsuri favorabile Guvernului. De 
asemenea, el a susţinut că înregistrarea video arată situaţia actuală din secţia de hemodializă a SCR şi 
că ea nu se referă la situaţia existentă înainte de 2004. 

… 

PLÎNGERI 
… 
2. Reclamanţii au declarat că, pînă la 1 ianuarie 2004, statul i-a asigurat cu medicamente doar la un 

nivel minim. Restul medicamentelor, care nu erau indispensabile pentru hemodializă, dar lipsa cărora 
ducea la durere fizică şi suferinţe, nu era acoperit din contul statului. Ca rezultat, mulţi reclamanţi care 
nu-şi puteau permite să cumpere medicamentele respective erau nevoiţi să efectueze hemodializa fără 
acestea. Potrivit reclamanţilor, aceasta a constituit o violare a articolului 3 din Convenţie. 

Reclamanţii, de asemenea, au susţinut că faptul că autorităţile locale nu le-au compensat 
întotdeauna cheltuielile de deplasare, a constituit tratament inuman şi degradant. 

Ei declară că starea de incertitudine referitoare la viitoarea finanţare a hemodializei le-a cauzat 
suferinţe incompatibile cu articolul 3 din Convenţie. 

De asemenea, reclamanţii au declarat că scăderea numărului de şedinţe de hemodializă efectuate 
săptămînal, în cazul cîtorva reclamanţi, le-a cauzat suferinţe intense şi, prin urmare, a constituit o 
violare a articolului 3 din Convenţie.  

… 
6. Reclamanţii se plîng în temeiul articolului 14 din Convenţie combinat cu articolele 2, 3 şi 13, şi 

articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie. Ei au declarat că pacienţii SU primesc o îngrijire mai bună 
din simplul motiv că acel spital este finanţat din bugetul local, şi nu din cel de stat. De asemenea, ei au 
declarat că există bariere de ordin administrativ care împiedică pacienţii care nu locuiesc în Chişinău 
să primească tratament la alt spital din Chişinău. 

7. Reclamanţii se plîng, în temeiul articolului 13 din Convenţie combinat cu articolele 2, 3, 6, 8 şi 
14 şi cu articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie, că legislaţia Republicii Moldova nu prevede un 
recurs efectiv pentru problema lor. 

ÎN DREPT  

A. Epuizarea căilor de recurs interne 
Guvernul a declarat că reclamanţii nu au epuizat recursurile disponibile lor conform legislaţiei 

naţionale, aşa cum o cere articolul 35 § 1 din Convenţie. El a susţinut că reclamanţii puteau să depună 
o cerere de chemare în judecată în conformitate cu Codul de procedură civilă dacă ei considerau că 
drepturile lor garantate de Convenţie au fost încălcate. El a declarat că Convenţia este incorporată în 
legislaţia Republicii Moldova şi că persoanele se pot referi direct la prevederile acesteia în faţa 
instanţelor judecătoreşti naţionale. În sprijinul declaraţiilor sale, Guvernul a transmis Curţii copii ale 
scrisorilor de la patru instanţe judecătoreşti naţionale în care preşedinţii acelor instanţe au asigurat 
Agentul Guvernamental că, în caz dacă pacienţii care suferă de insuficienţă renală ar înainta o acţiune 
împotriva statului, instanţele judecătoreşti ar examina-o în fond (a se vedea „Dreptul şi practica interne 
pertinente”). Guvernul, de asemenea, a invocat o cauză examinată de Judecătoria Briceni în care unui 
spital i-a fost indicat să ramburseze cheltuielile de deplasare unui pacient care suferă de insuficienţă 
renală (a se vedea „Dreptul şi practica interne pertinente”). 

Reclamanţii au fost de acord că a existat o cauză în care un pacient care suferă de insuficienţă 
renală a putut obţine recuperarea cheltuielilor lui de deplasare. Totuşi, ei au susţinut că legislaţia 
naţională nu prevede un recurs disponibil lor împotriva principalei lor probleme, care este insuficienţa 
finanţării de stat pentru efectuarea hemodializei. Potrivit lor, nu administraţia spitalului este 
responsabilă pentru situaţia dificilă în care se află pacienţii care suferă de insuficienţă renală, ci 
Parlamentul Republicii Moldova, care nu prevede fonduri suficiente în bugetul de stat anual. 
Reclamanţii conchid că, în conformitate cu principiul separaţiei puterilor, instanţele judecătoreşti 
naţionale nu au competenţa de a indica Parlamentului să adopte sau să modifice legi. 



Deoarece cererea este, în orice caz, inadmisibilă ca vădit nefondată (a se vedea mai jos), Curtea nu 
consideră necesar să decidă cu privire la chestiunea dacă reclamanţii au epuizat căile de recurs interne. 

B. Pretinsa încălcare a articolului 8 din Convenţie 
În cererea lor iniţială, reclamanţii au formulat o pretenţie în temeiul articolului 8 din Convenţie, 

pretinzînd că ei erau nevoiţi să cheltuie majoritatea mijloacelor financiare ale familiilor lor pentru 
tratamentul lor, ceea ce le-a afectat viaţa lor de familie. Articolul 8 prevede următoarele: 

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 
corespondenţei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în executarea acestui drept decît în măsura în care acest 
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru 
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor 
penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.” 

În observaţiile prezentate Curţii la 1 septembrie 2004, reprezentantul reclamanţilor a solicitat Curţii 
să înceteze examinarea pretenţiei formulate în temeiul acestui articol, fără a da vreo explicaţie. 

Totuşi, Curtea reiterează că ea este prima autoritate care decide ce calificare urmează a fi dată în 
drept faptelor unei cauze şi că ea nu se consideră legată de calificarea dată de un reclamant sau de un 
guvern. În virtutea principiului jura novit curia, ea a analizat din proprie iniţiativă, spre exemplu, 
pretenţii formulate în temeiul articolelor sau paragrafelor la care cei care au apărut în faţa ei nu au 
făcut referire şi chiar pretenţii formulate în temeiul unei prevederi în baza căreia Comisia a declarat 
pretenţia inadmisibilă, pe cînd ea a declarat-o admisibilă prin prisma unei alte prevederi. O pretenţie 
este caracterizată de faptele pretinse în ea, şi nu de temeiurile juridice sau argumentele pe care ea se 
bazează (a se vedea Powell and Rayner v. the United Kingdom, hotărîre din 21 februarie 1990, Seria 
A nr. 172, p. 13, § 29).  

În lumina celor de mai sus, Curtea consideră necesar să examineze pretenţiile cu privire la 
finanţarea de stat insuficientă a hemodializei şi omisiunea autorităţilor locale de a acoperi cheltuielile 
de deplasare ale reclamanţilor prin prisma dreptului la respectarea vieţii private, garantat de articolul 8 
din Convenţie. 

Deşi scopul articolului 8 este, în esenţă, de a proteja persoana de ingerinţa arbitrară din partea 
autorităţilor publice, el nu doar obligă statul să se abţină de la o astfel de ingerinţă deoarece, el, de 
asemenea, poate genera obligaţii pozitive inerente unei „respectări” efective a vieţii private şi de 
familie. În timp ce limitele dintre obligaţiile negative şi pozitive ale statului, în temeiul acestei 
prevederi, nu întotdeauna sunt definite cu precizie, principiile aplicabile sunt similare. În ambele 
contexte, trebuie să se ţină cont de echilibrul just care trebuie să existe între interesele opuse ale 
persoanei şi cele ale comunităţii în întregime şi în ambele contexte statul beneficiază de o anumită 
marjă de apreciere (Zehnalova and Zehnal v. the Czech Republic (dec.), nr. 38621/97, ECHR 2002-
V). 

Curtea a constatat anterior că viaţa privată include integritatea fizică şi psihică a persoanei 
(Niemietz v. Germany, hotărîre din 16 decembrie 1992, Seria A nr. 251-B, § 29). Deşi Convenţia nu 
garantează, ca atare, un drept la asistenţă medicală gratuită, în cîteva cauze Curtea a constatat că 
articolul 8 este relevant pretenţiilor cu privire la finanţarea publică pentru a facilita mobilitatea şi 
calitatea vieţii reclamanţilor cu dizabilităţi (a se vedea Zehnalova and Zehnal, citată mai sus, şi 
Sentges v. the Netherlands (dec.), nr. 27677/02, 8 iulie 2003). Prin urmare, Curtea este gata să 
prezume în această cauză că articolul 8 este aplicabil pretenţiilor reclamanţilor cu privire la finanţarea 
insuficientă a tratamentului lor. 

Marja de apreciere la care s-a făcut referire mai sus este chiar mai largă atunci cînd, aşa cum este în 
această cauză, chestiunile ridicate implică o evaluare a priorităţilor în contextul alocării resurselor 
limitate ale statului (a se vedea, mutatis mutandis, Osman v. the United Kingdom, hotărîre din 28 
octombrie 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3159, § 116, şi O'Reilly and 
Others v. Ireland (dec.), nr. 54725/00, 28 februarie 2002, neraportată). Avînd în vedere familiarizarea 
lor cu cererile faţă de sistemul de ocrotire a sănătăţii, la fel ca şi cu fondurile disponibile pentru a 
asigura aceste cereri, autorităţile naţionale sunt plasate într-o poziţie mai bună pentru a face o astfel de 
evaluare decît o instanţă internaţională. Mai mult, Curtea ar trebui să fie conştientă de faptul că, în 
timp ce ea urmează să aplice Convenţia faptelor concrete ale acestei cauze în conformitate cu articolul 



34, o decizie luată într-o cauză anumită va crea, cel puţin într-o anumită măsură, un precedent valabil 
pentru toate Statele Contractante (Sentges v. the Netherlands, citată mai sus). 

Curtea consideră că problema fundamentală în această cauză, reflectată în numeroase pretenţii, este 
pretinsa insuficienţă a fondurilor publice pentru tratamentul maladiei reclamanţilor. În susţinerea 
pretenţiilor lor, reclamanţii au comparat cuantumul cheltuielilor publice efectuate pentru tratamentul 
pacienţilor care suferă de insuficienţă renală în Republica Moldova cu cel din unele state 
industrializate precum: SUA, Marea Britanie, Australia şi Israel. Curtea nu vede nici un motiv pentru a 
pune la îndoială afirmaţia reclamanţilor că ei nu dispun de mijloacele financiare pentru a plăti costul 
medicamentelor care nu sunt asigurate gratuit de către stat şi că medicamentele şi, în unele cazuri, a 
treia şedinţă de hemodializă pe săptămînă sunt de o mare importanţă pentru lupta lor cu maladia. 
Totuşi, ea notează că pretenţia reclamanţilor se referă la necesitatea alocării fondurilor publice care, 
avînd în vedere insuficienţa resurselor, ar trebui să fie redirecţionate de la alte necesităţi importante 
finanţate din contul contribuabililor. 

În timp ce este, în mod evident, de dorit ca fiecare să aibă acces la un tratament medical deplin, 
inclusiv la proceduri medicale şi medicamente necesare pentru salvarea vieţii, lipsa resurselor 
financiare semnifică că, din păcate, în Statele Contractante există multe persoane care nu beneficiază 
de ele, în special, în cazuri de tratament permanent şi costisitor. 

În această cauză, Curtea notează că reclamanţii au avut acces la standardul de îngrijire a sănătăţii 
oferit publicului în general, atît înainte, cît şi după implementarea reformei sistemului de asistenţă 
medicală. Astfel, se pare că ei au fost asiguraţi cu asistenţă medicală de bază, precum şi cu 
medicamentele de bază înainte de 1 ianuarie 2004 şi au fost asiguraţi cu asistenţă medicală aproape 
deplină după această dată. Curtea nicidecum nu doreşte să subestimeze dificultăţile cu care, aparent, se 
confruntă reclamanţii şi apreciază îmbunătăţirea cu adevărat reală pe care acoperirea totală a 
cheltuielilor pentru hemodializă ar avea-o pentru viaţa lor privată şi de familie. Totuşi, Curtea este de 
opinie că, în circumstanţele acestei cauze, nu se poate spune că statul pîrît nu a asigurat un echilibru 
just între interesele reclamanţilor şi cele ale comunităţii în întregime.  

Avînd în vedere tratamentul medical şi facilităţile asigurate reclamanţilor, precum şi faptul că 
situaţia reclamanţilor s-a îmbunătăţit considerabil după implementarea reformei sistemului de asistenţă 
medicală în ianuarie 2004, Curtea consideră că nu se poate spune că statul pîrît, în circumstanţele 
speciale ale acestei cauze, nu şi-a îndeplinit obligaţiile sale pozitive în temeiul articolului 8 din 
Convenţie. În ceea ce priveşte problema cu privire la nerambursarea tuturor cheltuielilor lor de 
deplasare, Curtea, prezumînd că reclamanţii au epuizat căile de recurs interne, notează că Guvernul a 
prezentat copii ale registrelor de plată care confirmau plata acelor cheltuieli tuturor reclamanţilor, iar 
reclamanţii nu le-au comentat în nici un fel. Mai mult, reclamanţii au transmis Curţii o copie a unei 
hotărîri a Judecătoriei Briceni, prin care lui Eduard Pritula i-au fost acordaţi bani pentru cheltuielile 
sale de deplasare care urmau a fi plătite de autorităţile locale. 

Prin urmare, rezultă că pretenţia în temeiul articolul 8 din Convenţie este vădit nefondată şi 
urmează a fi respinsă în conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

… 

D. Pretinsa încălcare a articolului 3 din Convenţie 
Reclamanţii pretind că ei au fost supuşi tratamentului inuman şi degradant ca urmare a omisiunii 

statului să-i asigure, în mod gratuit, cu toate medicamentele necesare şi ca urmare a omisiunii acestuia 
să-i asigure pe toţi cu trei şedinţe de hemodializă săptămînal. Ei invocă articolul 3 din Convenţie, care 
prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 
Avînd în vedere constatarea sa cu privire la articolul 8 din Convenţie, Curtea consideră că nu există 

o chestiune separată care să necesite o examinare în temeiul articolului 3 din Convenţie. 

E. Pretinsa încălcare a articolului 13 din Convenţie 
Reclamanţii susţin că ei nu au avut un recurs efectiv în faţa unei autorităţi naţionale în ceea ce 

priveşte încălcările Convenţiei pe care le-au invocat şi pretind violarea articolului 13, care prevede 
următoarele: 



„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 
dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane 
care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

Aşa cum Curtea a declarat, în mod constant (a se vedea, printre altele, Powell and Rayner v. the 
United Kingdom, hotărîre din 12 februarie 1990, Seria A nr. 172, pp. 14-15, § 33; şi Abdurrahman 
Orak v. Turkey, nr. 31889/96, § 97, 14 februarie 2002), articolul 13 din Convenţie garantează 
disponibilitatea la nivel naţional a unui recurs pentru a realiza esenţa drepturilor şi a libertăţilor 
prevăzute de Convenţie în orice formă în care ele ar putea fi asigurate în sistemul de drept naţional. 
Prin urmare, el cere instituirea unui recurs naţional care să permită autorităţii naţionale competente atît 
de a examina esenţa unei pretenţii „serioase şi legitime” în temeiul Convenţiei, cît şi de a acorda o 
satisfacţie corespunzătoare. Astfel, articolul 13 este aplicabil numai pretenţiilor care pot fi considerate 
ca fiind serioase şi legitime în sensul Convenţiei.  

Totuşi, în această cauză, reclamanţii nu au prezentat nici o pretenţie serioasă şi legitimă, după cum 
şi Curtea a constatat că toate pretenţiilor lor sunt inadmisibile ca vădit nefondate (a se vedea mai sus). 

Prin urmare, rezultă că această pretenţie urmează a fi respinsă în conformitate cu articolul 35 §§ 3 
şi 4 din Convenţie. 

F. Pretinsa încălcare a articolului 14 din Convenţie combinat cu articolele 2 şi 3 ale 
Convenţiei 

Bazîndu-se pe articolul 14 din Convenţie combinat cu articolele 2 şi 3 ale Convenţiei, reclamanţii 
au declarat că ei au fost discriminaţi. Articolul 14 din Convenţie prevede următoarele: 

„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o 
deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” 

Curtea reaminteşte că articolul 14 nu interzice orice diferenţă de tratament în exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie (a se vedea Belgian linguistic case (fondul cauzei), 
hotărîre din 23 iulie 1968, Seria A nr. 6, p. 34, § 10). El protejează persoanele (inclusiv persoanele 
juridice) care sunt „plasate în situaţii analogice” împotriva diferenţelor de tratament discriminatorii; 
iar, în sensul articolului 14, o diferenţă de tratament este discriminatorie dacă ea „nu are o justificare 
obiectivă şi rezonabilă”, adică dacă ea nu urmăreşte un „scop legitim” sau nu există o „relaţie 
rezonabilă de proporţionalitate dintre mijloacele folosite şi scopul care se urmăreşte a fi realizat” (a se 
vedea, printre multe altele, Rasmussen v. Denmark, hotărîre din 28 noiembrie 1984, Seria A nr. 87, § 
35 şi § 38). Mai mult, Statele Contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere la evaluarea dacă 
şi în ce măsură diferenţele în situaţii similare justifică un tratament diferit în drept; scopul acestei 
marje va varia în conformitate cu circumstanţele, subiectul şi contextul său (ibid., § 40). 

Reclamanţii au declarat că celălalt spital din Chişinău care dispune de o secţie de hemodializă (SU) 
este mai bine finanţat şi, prin urmare, pacienţii săi beneficiază de o asistenţă medicală mai bună şi nu 
trebuie să plătească pentru toate medicamentele lor.  

Potrivit declaraţiilor reclamanţilor, există bariere de ordin administrativ care împiedică pacienţii 
care nu locuiesc în Chişinău să se mute la acel spital. Curtea notează din datele personale ale 
reclamanţilor că unsprezece reclamanţi din patruzeci şi nouă locuiesc în municipiul Chişinău şi că, 
totuşi, ei nu s-au mutat sau, cel puţin, nu au declarat în faţa Curţii că ei ar fi dorit să se mute la celălalt 
spital din Chişinău. 

Mai mult, Curtea notează că reclamanţii nu au prezentat nici o probă care să dovedească că celălalt 
spital din Chişinău era de fapt mai bine finanţat sau că pacienţii lui primeau un tratament mai bun. 

Prin urmare, această pretenţie urmează a fi declarată inadmisibilă ca fiind vădit nefondată în 
conformitate cu articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

… 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 
Declară cererea inadmisibilă. 



Lupascu v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 36475/02, 14 Decembrie 2004 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), întrunită la 14 decembrie 2004… 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la 21 august 2002, 
În urma deliberării, decide următoarele: 

ÎN FAPT 
Reclamantul, dl Petru Lupaşcu, este un cetăţean al Republicii Moldova născut în anul 1957 şi care 

locuieşte în Chişinău. Faptele cauzei, aşa cum au fost expuse de reclamant, pot fi rezumate în felul 
următor. 

Reclamantul a fost acuzat de fraudă în februarie 1997. Pe parcursul urmăririi penale subsecvente, 
locuinţa sa fiind percheziţionată, unele bunuri ale familiei au fost sechestrate în temeiul unei încheieri 
a instanţei de judecată. Reclamantului, de asemenea, i s-a interzis să părăsească oraşul. Deoarece 
serviciul său necesita călătorii frecvente peste hotare, el a fost concediat. În anul 1999, reclamantul a 
fost achitat, sentinţa de achitare fiind menţinută de instanţa de apel. 

Ca urmare a achitării sale, reclamantul a iniţiat o acţiune de recuperare a prejudiciilor cauzate 
acestuia, conform procedurii prevăzute de dreptul naţional. La 10 septembrie 2001, Judecătoria 
sectorului Rîşcani a admis parţial pretenţiile sale, acordîndu-i suma de 200,000 lei moldoveneşti 
(MDL) cu titlu de compensaţii (prejudicii de ordin material şi moral) şi MDL 8,000 (echivalentul a 
EUR 674 la acea dată) cu titlu de cheltuieli de judecată…. 

PRETENŢII 
… 
3. În continuare, reclamantul se plînge de unele măsuri aplicate împotriva sa pe parcursul urmăririi 

penale (în mod special, percheziţia domiciliului său, sechestrarea unor bunuri ale familiei, precum şi 
interdicţia de a părăsi oraşul) şi invocă încălcarea drepturilor garantate de articolele 3, 5 § 1 şi de 
articolul 8 § 1 ale Convenţiei, articolul 3 al Protocolului nr. 7 şi de articolul 2 al Protocolului nr. 4 la 
Convenţie. 

ÎN DREPT 
… 
3. Curtea a examinat restul pretenţiilor reclamantului în baza acestor articole. Totuşi, în urma 

examinării tuturor materialelor pe care le deţine, Curtea a constatat că aceste pretenţii nu relevă nici o 
aparenţă a încălcării drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Convenţie şi Protocoalele sale. Prin urmare, 
această parte a cererii urmează a fi respinsă ca vădit nefondată, în sensul articolului 35 §§ 3 şi 4 din 
Convenţie. 

Din aceste motive, Curtea, cu majoritate de voturi, 
Declară cererea inadmisibilă… 



Rusu v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 75646/01, 17 Februarie 2009 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), statuînd la 17 februarie 2009 … 
Examinînd cererea nominalizată depusă la 10 august 2001, 
Examinînd declaraţia prezentată de către Guvernul reclamat, prin care a solicitat Curţii radierea 

cererii de pe rol, precum şi replica reclamantei pe marginea acesteia, 
Deliberînd, decide următoarele: 
 

ÎN FAPT 
Reclamanta, dna Ecaterina Rusu, este cetăţean a Republicii Moldova, născută în 1928 şi locuieşte 

în Chişinău. ….  
Circumstanţele cauzei, după cum au fost prezentate de către părţi, pot fi rezumate după cum 

urmează. 
În 1940 familia reclamantei a fost persecutată de autorităţile sovietice şi casa acestora, situată în 

Chişinău a fost naţionalizată. La o dată nedeterminată în 1995 ea a înaintat o acţiune în judecată 
împotriva Consiliului Municipal Chişinău solicitînd restituirea acesteia.  

La 20 decembrie 1995 judecătoria sect. Centru mun. Chişinău a admis acţiunea reclamantei şi a 
dispus Consiliului Municipal Chişinău să restituie casa. Hotărîrea judecătorească în cauză nu a fost 
contestată şi a devenit executorie cincisprezece zile mai tîrziu.  

… 
Reclamanta s-a plîns mai multor autorităţi, însă nu a putut obţine posesia casei sale.  
… 

PLÎNGERI 
… 
Reclamanta a susţinut că prin neexecutarea hotărîrii judecătoreşti pronunţate în favoarea sa şi prin 

imposibilitatea de a locui în casa sa i-au fost încălcate drepturile sale garantate de articolele 3 şi 8 din 
Convenţie.  

ÎN DREPT 

A. Declaraţia Guvernului  
La 17 noiembrie 2005 şi 2 martie 2006 Guvernul a informat Curtea că în vederea soluţionării 

cauzei acesta a înaintat o declaraţie unilaterală. Guvernul a solicitat Curţii să radieze cererea de pe rol 
în conformitate cu articolul 37 din Convenţie.  

… 

B. Plîngerile în temeiul articolelor 3 şi 8 din Convenţie 
În ceea ce priveşte plîngerile reclamantei în temeiul articolelor 3 şi 8 din Convenţie, în baza 

documentelor de care dispune şi avînd în vedere chestiunile ce ţin de competenţa sa, Curtea constată că 
acestea nu denotă nici un aspect al încălcării drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie. Prin 
urmare, această parte a cererii este vădit nefondată în sensul articolului 35 § 1 din Convenţie şi 
urmează a fi respinsă în conformitate cu articolul 35 § 4 din Convenţie.  

Din aceste considerente, Curtea în unanimitate 
… 
Decide să radieze cererea de pe rol în partea ce ţine de plîngerile în temeiul articolului 6 § 1 din 

Convenţie şi al articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. 
Declară restul cererii inadmisibilă.… 



Madan and Musaji v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 2856/05, 5 Ianuarie 2010 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), statuînd la 5 ianuarie 2010 … 
Examinînd cererea sus-menţionată, depusă la 16 decembrie 2004,  
Examinînd declaraţia unilaterală a Guvernului şi acordul reclamantului privind condiţiile acestei 

declaraţii,  
Deliberînd, decide următoarele: 

ÎN FAPT 
Cererea a fost depusă de dna Eugenia Musaji şi dl Petru Madan, cetăţeni ai Republicii Moldova, 

născuţi în 1953 şi, respectiv, în 1958 şi care locuiesc în Chişinău. … 
Reclamanţii s-au plîns că au fost deţinuţi ilegal şi supuşi relelor tratamente, contrar prevederilor 

Articolului 5 şi 3 din Convenţie. 

IN DREPT 
La 28 octombrie 2009, Curtea a recepţionat o declaraţie unilaterală semnată de Guvern în care s-a 

recunoscut încălcarea drepturilor fiecărui reclamant, garantate de Articolele 3 şi 5 § 3 din Convenţie şi 
li s-a oferit 5.000 EUR primului reclamant şi 3.500 EURO celui de-al doilea reclamant în vederea 
compensării prejudiciului moral cauzat, precum şi cîte 1.000 EUR fiecăruia dintre reclamanţi pentru 
costuri şi cheltuieli. Aceste sume urmează să fie achitate în trei luni din data notificării deciziei 
adoptate de Curte conform Articolul 37 § 1 a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. În cazul 
neachitării acestor sume în perioada de trei luni menţionată, Guvernul se angajează să achite o dobîndă 
de întîrziere din momentul expirării perioadei respective, la o rată echivalentă cu rata minimă de 
împrumut a Băncii Centrale Europene pe durata perioadei de întîrziere, plus trei procente. Achitarea 
sumei va constitui soluţionarea definitivă a cazului 

Guvernul a solicitat Curţii să radieze cauza de pe rol. 
La 13 noiembrie 2009, avocatul reclamanţilor a informat Curtea despre faptul că clienţii săi au 

acceptat condiţiile declaraţiei Guvernului şi a solicitat Curţii să examineze solicitarea Guvernului, 
radiind cauza de pe rol.  

Curtea consideră că acceptarea din partea reclamanţilor a condiţiilor declaraţiei Guvernului poate fi 
considerată drept o reglementare amiabilă implicită între părţi.  

Astfel, Curtea ia act de reglementarea amiabilă încheiată între părţi. Curtea este convinsă că 
reglementarea amiabilă s-a întemeiat pe respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie şi de 
Protocoalele sale şi nu constată vreun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii 
(articolul 37 § 1 in fine din Convenţie).  

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, este potrivită radierea cauzei de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea în unanimitate 
Decide să radieze cererea de pe rol. 



Lipcan v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 32737/03, 9 Octombrie2007 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), întrunită la 9 octombrie 2007 …. 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la 11 august 2003, 
Avînd în vedere decizia de a aplica articolul 29 § 3 din Convenţie şi de a examina admisibilitatea 

cererii concomitent cu fondul acesteia, 
Avînd în vedere declaraţiile formale ale părţilor prin care a fost acceptată reglementarea amiabilă a 

cauzei, 
În urma deliberării, decide următoarele: 

ÎN FAPT  
Reclamanta, dna Lilia Lipcan, este un cetăţean al Republicii Moldova care s-a născut în anul 1963 şi 

care locuieşte în Călăraşi… 
Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 
În perioada relevantă, reclamanta lucra în Portugalia. La o dată nespecificată, dînsa a fost învinuită 

de autorităţile Republicii Moldova de comiterea unei escrocherii şi, la 20 noiembrie 2002, dînsa a fost 
extrădat Republicii Moldova în baza unui mandat de căutare internaţională. După sosirea în Republica 
Moldova, reclamanta a fost arestată şi plasată în detenţie în Izolatorul de Detenţie Provizorie din cadrul 
Comisariatului de poliţie Călăraşi. Dînsa s-a aflat în detenţie pînă la 16 iunie 2003, şi, după aceasta, 
periodic în zilele în care aveau loc şedinţele de judecată pe marginea dosarului penal, pînă în ianuarie 
2004. 

Potrivit reclamantei, celula sa se afla în subsolul Comisariatului de poliţie, unde nu pătrundea 
lumina naturală. De mai multe ori, lumina electrică a fost deconectată pentru perioade de pînă la trei 
zile. Lui i se permitea să aibă plimbări zilnice timp de doar cincisprezece minute. Totuşi, uneori 
plimbările nu erau permise în genere. Veceul nu era separat de restul celulei şi nu exista nicio 
modalitate de menţinere a igienei în celulă. În celulă nu era chiuvetă sau duş şi ea era infestată cu 
paraziţi. Hrana servită deţinuţilor era de o calitate foarte proastă. În locul paturilor erau laviţe de lemn, 
fără saltele, perne, cuverturi sau lenjerie de pat. Starea sănătăţii sale s-a deteriorat din cauza condiţiilor 
în care a fost deţinută. Totuşi, ea nu a prezentat nicio dovadă medicală. 

Guvernul a negat toate acuzaţiile de mai sus şi a susţinut că condiţiile din Izolatorul de Detenţie 
Provizorie al Comisariatului de poliţie Călăraşi nu au constituit tratament inuman şi degradant. 

La 20 iunie 2003, reclamanta a depus o cerere habeas corpus. Printr-o încheiere din aceeaşi zi, 
Judecătoria Călăraşi a respins cererea. Reclamantul a atacat această încheiere; totuşi, recursul său nu a 
fost niciodată examinat. 

PLÎNGERI 
1. Reclamanta s-a plîns, în temeiul articolului 3 din Convenţie, că condiţiile de detenţie din 

Comisariatul de poliţie Călăraşi au constituit tratament inuman şi degradant.  
… 

ÎN DREPT 
La 11 iulie 2007, reclamantul a informat Curtea că, la aceeaşi dată, părţile au semnat un acord de 

reglementare amiabilă. Guvernul a prezentat Curţii copia acordului, potrivit căruia Guvernul s-a 
angajat să plătească reclamantei, în decurs de trei luni de la data pronunţării deciziei de scoatere de pe 
rol a cererii, 10,000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,000 cu titlu de costuri şi 
cheltuieli. În schimb, reclamanta va retrage cererea sa şi va renunţa la orice alte pretenţii către Guvern 
în legătură cu această cauză. Reclamanta a solicitat Curţii să scoată această cerere de pe rol. 

La 12 iulie 2007, şi Guvernul a informat Curtea că părţile au semnat acordul de reglementare 
amiabilă conform condiţiilor sus-menţionate şi a solicitat scoaterea cererii de pe rol.  



Curtea ia notă de reglementarea amiabilă la care au ajuns părţile. Ea este satisfăcută că 
reglementarea este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele 
sale şi nu găseşte vreun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii (articolul 37 § 1 in fine 
din Convenţie). Prin urmare, articolul 29 § 3 din Convenţie nu mai este aplicabil acestei cauze şi 
cererea urmează a fi scoasă de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 
Decide să scoată cererea de pe rolul său 



Trohin v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 3630/05, 10 Februarie 2009 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), întrunită la 10 februarie 2009, … 
Avînd în vedere cererea sus-menţionată depusă la 9 decembrie 2004, 
Avînd în vedere declaraţiile formale prin care a fost acceptată reglementarea amiabilă a cauzei, 
În urma deliberării, decide următoarele: 

ÎN FAPT  
Reclamantul, dl Valerii Trohin, este un cetăţean al Republicii Moldova care s-a născut în anul 1966 

şi care locuieşte în Soroca. El a fost reprezentat în faţa Curţii de către dl A. Tănase şi dna J. Hanganu, 
avocaţi din Chişinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul 
său, dl V. Grosu. 

A.  Circumstanţele cauzei 
Faptele cauzei, aşa cum au fost prezentate de părţi, pot fi rezumate în felul următor. 

1. Reţinerea reclamantului şi pretinsa maltratare 

La 3 aprilie 2003, reclamantul, care este vorbitor de limbă rusă, a fost reţinut, fiind bănuit de 
comiterea unui jaf. El pretinde că a fost maltratat de poliţie şi că s-a plîns autorităţilor de maltratarea 
sa. El mai pretinde că nu i-a fost acordată asistenţa judiciară adecvată, că nu a înţeles materialele 
dosarului său scrise în limba română şi că nu a fost adus imediat în faţa instanţei judecătoreşti.  

La 25 iunie 2003, procurorul a refuzat să pornească urmărirea penală în baza plîngerii 
reclamantului. Procuratura Generală l-a informat despre acest refuz prin cîteva scrisori întocmite în 
limba română.  

La 14 octombrie 2005, reclamantul a fost achitat. La 27 martie 2006, Curtea de Apel Chişinău a 
casat această hotărîre judecătorească şi a adoptat o nouă decizie, prin care reclamantul a fost 
condamnat pentru comiterea jafului.  

Reclamantul a solicitat Curţii Supreme de Justiţie şi Baroului Avocaţilor din Republica Moldova 
să-i acorde un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei de judecată şi să-l ajute să depună recurs, 
însă fără succes.  

La 13 septembrie 2006, Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea lui de recurs ca inadmisibilă. 
Se pare că reclamantul nu a fost prezent la şedinţa de judecată.  

Reclamantul a depus recurs în anulare împotriva deciziei judecătoreşti din 13 septembrie 2006. La 
23 aprilie 2007, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare şi a trimis cauza la rejudecare 
la Curtea de Apel.  

La 30 octombrie 2007, Curtea de Apel Chişinău a admis parţial recursul reclamantului şi l-a achitat 
pe unele capete de acuzare aduse împotriva lui. La 2 septembrie 2008, Curtea Supremă de Justiţie a 
menţinut această decizie. Instanţa s-a referit la investigarea insuficientă a plîngerilor de maltratare a 
reclamantului şi a coinculpatului acestuia, contrar articolului 3 al Convenţiei. Această decizie este 
irevocabilă.  

2. Condiţiile de detenţie 
În perioada 3 aprilie 2003 - 19 mai 2003, reclamantul a fost deţinut în izolatorul de detenţie 

provizorie al Comisariatului de Poliţie Criuleni. El pretinde că, după 19 mai 2003, a fost periodic 
deţinut acolo peste 100 de zile, inclusiv între 12-19 iulie 2004 şi în noiembrie 2004. La 9 noiembrie 
2004, el s-a plîns unui colaborator al Ministerului Afacerilor Interne care l-a vizitat că condiţiile de 
detenţie din izolatorul de detenţie provizorie Criuleni erau inumane. La 10 noiembrie 2004, el a depus 
o plîngere similară unui procuror de la Procuratura Generală. El s-a mai plîns diferitor autorităţi de stat 
şi a primit cîteva scrisori în care acele autorităţi au recunoscut că condiţiile de detenţie din izolatorul în 
cauză nu corespundeau normelor sanitare şi tehnice. Spre exemplu, în scrisoarea datată din 22 
noiembrie 2004 adresată reclamantului şi semnată de adjunctul procurorului raionului Criuleni, a fost 



recunoscut faptul că celulele din izolator erau total neamenajate, nemobilate şi fără veceu şi că 
comisariatul de poliţie, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală şi alte autorităţi au fost 
informate despre situaţia existentă. Potrivit aceleiaşi scrisori, la 10 noiembrie 2004, o inspecţie a 
serviciului sanitaro-epidemiologic Criuleni a constatat că izolatorul de detenţie provizorie a 
Comisariatului de Poliţie Criuleni nu corespundea normelor sanitare.  

Potrivit reclamantului, el nu avea plimbări zilnice şi avea acces foarte limitat la lumina naturală, 
acces limitat la apă, mîncarea era de proastă calitate, în celule era prea cald, iar celulele nu se ventilau, 
erau umede şi infestate cu paraziţi. De asemenea, el a expediat Curţii o scrisoare din izolator care 
conţinea insecte pe care acesta pretinde că le-a găsit în patul său.  

În celulă nu era veceu, doar o căldare. Mai mult, lui i-a fost negat accesul la asistenţă medicală. El 
a pretins că era bolnav de hepatită cronică şi bronşită. Reclamantul s-a plîns în mod repetat de 
condiţiile de detenţie în cadrul şedinţelor de judecată în dosarul său penal, însă fără succes. El a 
susţinut că, deoarece celula era infestată cu paraziţi, el nu putea dormi, fiind continuu muşcat de 
insecte şi, ca rezultat, nu putea efectiv participa la proces. Mai mult, avocatul său nu i-a acordat 
asistenţă judiciară efectivă.   

B.  Materiale interne şi alte materiale relevante 

1. Prevederile relevante ale dreptului intern 

Prevederile relevante ale dreptului intern au fost expuse în hotărîrea Curţii în cauza Ostrovar v. 
Moldova, nr. 35207/03, §§ 61-66, 13 septembrie 2005. 

2.  Rapoartele Comitetului pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante (CPT) 

Părţile relevante ale raportului CPT cu privire la vizita efectuată în Republica Moldova în perioada 
11-21 octombrie 1998 sunt următoarele: 

„54. Izolatorul de detenţie provizorie al Comisariatului de Poliţie Criuleni ... 
Toate celulele erau similare: deţinuţii dormeau pe aceleaşi laviţe din lemn fără saltele sau pături; fără lumină 

naturală sau cu lumină naturală limitată; lumina artificială insuficientă în cursul zilei şi deranjantă noaptea; 
ventilare foarte slabă; celule dezgustător de murdare. Potrivit deţinuţilor, multe celule erau infestate cu paraziţi, 
iar prezenţa şobolanilor în celulă era o privelişte obişnuită. Nu exista posibilitate de a avea plimbări la aer liber 
şi nici alte genuri de activităţi în afară de două vizite zilnice la „veceu”. Acesta din urmă, fiind într-o stare de 
neimaginat, precum şi robinetul apeductului din blocul de detenţie, erau amplasate într-o încăpere aflată la 
sfîrşitul coridorului, iar deţinuţii trebuiau să rişte mergînd acolo în întuneric pentru a-şi satisface necesităţile 
naturale sau să se răcorească. … 

56. Privarea persoanelor de libertatea lor implică responsabilitatea de a le deţine în condiţii corespunzătoare 
demnităţii inerente persoanei. Faptele constatate pe parcursul vizitei CPT arată că autorităţile moldoveneşti nu 
şi-au îndeplinit această responsabilitate în privinţa persoanelor deţinute în comisariatele de poliţie raionale şi în 
izolatoarele vizitate. … De multe ori condiţiile din comisariatele de poliţie raionale şi izolatoarele de detenţie 
provizorie vizitate constituiau tratament inuman şi degradant, mai mult, ele prezentau un risc semnificativ pentru 
sănătatea persoanelor deţinute.” 

PLÎNGERI 
Reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 1 al Convenţiei, că statul pîrît nu a asigurat respectarea 

drepturilor sale.  
De asemenea, el s-a plîns, în temeiul articolului 3 al Convenţiei, de maltratarea sa de către 

colaboratorii de poliţie după reţinerea sa.  
El s-a mai plîns, în temeiul aceluiaşi articol, de condiţiile de detenţie inumane şi degradante din 

izolatorul de detenţie provizorie al Comisariatului de Poliţie Criuleni.  
El s-a plîns, în temeiul articolului 5 al Convenţiei, de detenţia sa ilegală fără a exista o bănuială 

verosimilă că el a comis o infracţiune, de imposibilitatea de a înţelege documentele relevante care au 
fost întocmite într-o limbă pe care el nu o înţelege şi de prestaţia slabă a apărării sale.   

De asemenea, el s-a plîns, în temeiul articolului 6 al Convenţiei, de refuzul autorităţilor de a-i 
acorda un avocat pentru a-l reprezenta în faţa Curţii Supreme de Justiţie.  

Reclamantul s-a plîns în, temeiul articolului 13 al Convenţiei, de lipsa unui recurs efectiv în ceea 
ce priveşte pretenţiile sale.  



El s-a mai plîns, în temeiul articolului 14 al Convenţiei, de discriminare, deoarece lui nu i-au fost 
prezentate toate documentele într-o limbă pe care el o înţelege. 

În final, el s-a plîns în temeiul articolului 17 al Convenţiei.    

ÎN DREPT 
La 6 mai 2008, Curtea a primit de la Guvern următoarea declaraţie semnată cu privire la această 

cerere: 
„Eu, Vladimir Grosu, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova, declar că Guvernul Republicii Moldova 

este gata să plătească dlui Valerii Trohin suma de 3,500 (trei mii cinci sute) euro în vederea reglementării 
amiabile a cauzei sus-menţionate aflată pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

Această sumă, care este acordată cu titlu de prejudiciu material şi moral, precum şi costuri şi cheltuieli, va fi 
convertită în lei moldoveneşti conform ratei aplicabile la data plăţii şi va fi scutită de orice taxe care pot fi 
percepute. Ea va fi plătită în termen de trei luni de la data notificării despre adoptarea deciziei Curţii în temeiul 
articolului 37 § 1 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. În cazul neplăţii acestei sume în decursul 
perioadei de trei luni, Guvernul se angajează să plătească, de la expirarea acestei perioade pînă la executare, o 
dobîndă egală cu rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană, la care vor fi 
adăugate trei procente. Plata va constitui soluţionarea definitivă a cauzei.” 

La 17 septembrie 2008, Curtea a primit următoarea declaraţie semnată de către reclamant: 
„Ca răspuns la scrisoarea din 12 august 2008 adresată avocaţilor mei, vă informez că subsemnatul, 

reclamantul V. Trohin, acceptă declaraţia Guvernului şi este de acord cu propunerea Guvernului privind 
reglementarea amiabilă a cauzei.  

Prin prezenta, reclamantul confirmă că este conştient de faptul că, ca urmare a consimţămîntului său de a încheia un 
acord de reglementare amiabilă a cauzei, cererea sa depusă la Curte va fi scoasă de pe rol în temeiul articolului 37 § 1 
litera c) al Convenţiei.”  

Curtea ia notă de reglementarea amiabilă la care au ajuns părţile. Ea este convinsă că reglementarea 
este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale şi că a fost 
pe deplin înţeleasă de către reclamant şi nu constată vreun motiv care ar justifica continuarea 
examinării cererii (articolul 37 § 1 in fine al Convenţiei).  

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 
Decide să scoată cererea de pe rolul său. 



Netanyahu v. Moldova (dec.) 
Cererea nr. 23270/09, 01 Decembrie 2009 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), statuînd la 01 decembrie 2009…, 
Examinînd sus-numita cerere, depusă la 4 mai 2009, 
Examinînd declaraţiile oficiale prin care a fost acceptată reglementarea amiabilă a cauzei, 
Avînd în vedere decizia, în conformitate cu Regula 41 din Regulamentul Curţii, de acordare a 

priorităţii cererii sus-menţionate,  
Deliberînd, decide următoarele: 

PROCEDURA 
Reclamantul Johnattan Netanyahu este cetăţean al României şi al Statelor Unite ale Americii, s-a 

născut în 1952 şi locuieşte în Chişinău. El a fost reprezentat în faţa Curţii de către dl R. Mihăeş, avocat 
care practică în Chişinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 
său, dl V. Grosu.  

La 13 iulie 2009, Curtea a decis să comunice plîngerile reclamantului, în temeiul Articolului 3 din 
Convenţie, cu privire la pretinse rele tratamente şi asistenţa medicală insuficientă; în temeiul 
Articolului 5 § 2 din Convenţie cu privire la omisiunea autorităţilor moldoveneşti de a informa 
reclamantul despre motivele care au servit reţinerii sale şi în temeiul Articolului 5 § 3, privind 
omisiunea instanţelor de judecată naţionale de aduce motive suficiente şi relevante în hotărîrile de 
aplicare şi prelungire a arestării preventive. 

La 30 septembrie 2009, Ministrul justiţiei al Republicii Moldova, nou numit, a declarat că noul 
Guvern recunoaşte faptul că mai multor persoane le-au fost violate drepturile în timpul evenimentelor 
post-electorale şi Guvernul doreşte să reglementeze amiabil cazurile comunicate.  

La 16 octombrie 2009, Curtea a recepţionat din partea Guvernului un acord de reglementare 
amiabilă, semnat de părţi, prin care reclamantul a căzut de acord să renunţe în continuare la toate 
pretenţiile în privinţa Moldovei, vizavi de circumstanţele care au condus la depunerea cererii, în 
schimbul obligaţiei Guvernului de achitare în beneficiul reclamantului a sumei de 4 000 Euro, în 
vederea compensării prejudiciului material şi moral, precum şi compensarea costurilor şi cheltuielilor, 
suma care urmează a fi convertită în lei moldoveneşti la rata de schimb valutar din data achitări şi 
exceptată de oricare taxă care ar putea fi percepută. Această sumă va fi achitată în trei luni din data 
notificării deciziei adoptate de Curte conform articolul 37 § 1 a Convenţiei Europene pentru Drepturile 
Omului. În cazul neachitării acestei sume în perioada de trei luni menţionată, Guvernul se angajează să 
achite o dobîndă de întîrziere din momentul expirării perioadei respective, la o rată echivalentă cu rata 
minimă de împrumut a Băncii Centrale Europene pe durata perioadei de întîrziere, plus trei procente. 
Achitarea sumei va constitui soluţionarea definitivă a cazului 

ÎN DREPT 
Curtea ia act de reglementarea amiabilă încheiată între părţi. Curtea este convinsă că reglementarea 

amiabilă s-a întemeiat pe respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie şi de Protocoalele sale 
şi nu constată vreun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii (articolul 37 § 1 in fine 
din Convenţie). Astfel, cauza urmează a fi radiată de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea în unanimitate 
Decide să radieze cererea de pe rol. 



X v. Moldova (dec.)  
Cererea nr. 37507/02, 5 Ianuarie 2010 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), statuînd la 5 ianuarie 2010 … 
Examinînd cererea nominalizată depusă la 21 septembrie 2002, 
Avînd în vedere decizia de a aplica Articolul 29 § 3 din Convenţie şi de a examina admisibilitatea 

cauzei concomitent cu fondul acesteia, 
Avînd în vedere solicitarea Guvernului de a radia cererea de pe rol şi textul declaraţiei unilaterale 

expuse cu scopul de a soluţiona aspectele ridicate prin cerere, 
Avînd în vedere comentariile reclamantului cu privire la declaraţiile unilaterale iniţiale ale 

Guvernului şi amendările ulterioare,  
Avînd în vedere decizia de a păstra anonimatul reclamantului (Regula 47 § 3 din Regulamentul 

Curţii), 
Deliberînd, decide următoarele: 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

A. Circumstanţele cauzei 

1. Reţinerea şi pretinsa maltratare a reclamantului în custodia poliţiei 

La 16 iunie 2001, reclamantul a fost reţinut fiind bănuit de omorul persoanei L. săvîrşit cu o zi 
înainte. El a pretins că a fost agresat de către colaboratorii de poliţie în incinta Comisariatului din 
Cahul pe tot parcursul zilei de reţinerii sale şi în timpul nopţii, cu scopul de a obţine recunoaşterea 
vinovăţiei. Potrivit reclamantului, el a fost lovit cu mîinile şi picioarele, a fost bătut cu bastoane de 
lemn şi aproape asfixiat cu o pungă de plastic. Aparent, nu a fost întocmit nici un act ce ar confirma 
careva leziuni cauzate reclamantului la momentul reţinerii sale. 

La 22 iunie 2001 acesta a fost transferat la Penitenciarul nr. 5 din Cahul. Cînd a fost primit în 
această instituţie, el a fost examinat de către un medic, care a stabilit diagnosticul următor: "leziuni 
corporale multiple pe corp şi membre, sub formă de hematoame, vînătăi şi zgîrieturi. Plagă sîngerîndă 
la cap 3.0 x 4.0 cm. Trauma capului?" Potrivit medicului, reclamantul i-a spus că a fost maltratat de 
către poliţie şi, de asemenea, că el singur s-a lovit pe sine la cap cu o cărămidă. Potrivit reclamantului, 
el a nu spus nimic medicului despre cărămidă şi că această parte a constatărilor medicale a fost 
rezultatul influenţei exercitate asupra medicului de către fratele lui L., care de asemenea era doctor în 
Penitenciarul nr. 5. Mai tîrziu, reclamantul a trebuit să urmeze tratamentul traumei capului cu şapte 
ocazii, între 23 iunie 2001 şi 17 iunie 2004. 

Reclamantul pretinde că în iulie 2001, înainte de transferul său la Chişinău pentru efectuarea unui 
examen psihiatric, personalul Penitenciarului nr. 5 l-a bătut şi apoi i-a introdus un baston de cauciuc în 
orificiul anal. El a specificat numele ofiţerilor responsabili de maltratarea sa. Aparent, nu a fost 
întocmit nici un raport medical cu privire la plîngerile sale. Nu este clar dacă el a solicitat întocmirea 
unui astfel de raport. 

La o dată necunoscută, în august 2001, reclamantul a solicitat procurorului de a înceta investigaţia 
realizată împotriva sa, fapt care a fost refuzat. 

Potrivit reclamantului, el a fost din nou bătut grav la 20 septembrie 2002, chiar înainte de o şedinţă 
de judecată. Judecătorul şi avocatul desemnat din oficiu de către autorităţi nu au reacţionat atunci cînd 
i-au văzut leziunile. 

La 2 noiembrie 2001, avocatul reclamantului a solicitat administraţiei Penitenciarului nr. 5 de a o 
informa despre starea de sănătate a reclamantului la data primirii lui în instituţie. Prin răspunsul oferit 
ea fost informată cu privire la constatările din raportul din 22 iunie 2001. 

Reclamantul sa plîns în repetate rînduri, inclusiv la Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura 
Generală şi instanţele de judecată, cu privire la maltratarea sa în incinta Comisariatului de poliţie din 



Cahul şi a Penitenciarului nr. 5. La 3 aprilie 2003, un procuror a adoptat o ordonanţă de neîncepere a 
urmăririi penale privind pretinsa maltratare a reclamantului de către poliţie şi personalul din 
Penitenciarul nr. 5 din motivul lipsei elementelor componenţei de infracţiune. Reclamantul a depus o 
altă plîngere c privire la maltratare şi la 23 decembrie 2004 a fost informat de către procuror că un 
răspuns i-a fost dat la 3 aprilie 2003. Reclamantul sa plîns instanţei de judecată cu privire la scrisoarea 
din 23 decembrie 2004, considerîndu-o ca fiind ilegală. În şedinţa de judecată, el s-a plîns referitor la 
refuzurile repetate de a deschide o urmărire penală în privinţa maltratării sale în noaptea din 16-17 
iunie 2001, şi a menţionat numeroase plîngeri depuse la procuratură în acest sens. La 31 ianuarie 2005, 
Judecătoria Cahul a respins plîngerea sa, constatînd că aceasta ar fost îndreptată împotriva scrisorii din 
23 decembrie 2004, în timp ce, avînd scopul de a contesta ordonanţa procurorului privind neînceperea 
urmăririi penale din 3 aprilie 2003, reclamantul urma să depună plîngerea împotriva ordonanţei şi nu a 
scrisorii. 

La 27 februarie 2003, Ministerul Justiţiei a readresat plîngerea reclamantului privind durata 
excesivă a procedurii către preşedintele Judecătoriei Cahul şi i-a cerut întreprinderea tuturor măsurilor 
legale în vederea accelerării procedurii în cazul reclamantului. 

La 21 aprilie 2004, avocatul reclamantului a solicitat instanţei de judecată să includă în dosarul 
reclamantului raportul medical întocmit la momentul primirii sale în Penitenciarul nr. 5. Acest demers 
a fost acceptat de către instanţă. În apelul său din 8 iunie 2004, reclamantul s-a plîns că a fost maltratat 
de către poliţie şi a făcut referinţă la acest raport medical. 

La 11 ianuarie 2002, reclamantul a fost condamnat de către Tribunalul Cahul. La 30 aprilie 2002, 
Curtea de Apel a Republicii Moldova a dispus reexaminarea cauzei de către prima instanţă, deoarece 
un număr de piese importante de dovezi nu au fost examinate, în special, nici un raport de expertiză nu 
a fost întocmit, fie cu privire la îmbrăcămintea sau corpurile reclamantului sau a victimei sau cu privire 
la sticla găsită la locul crimei. 

La 21 aprilie 2004, reclamantul a fost condamnat de către Judecătoria Cahul. Înstanţa a constatat că 
un număr de martori au depus mărturii consistente precum că, în noaptea crimei l-au văzut pe 
reclamant şi alţi doi bărbaţi atacîndu-l şi aplicîndu-i lovituri grave lui L. şi apoi luîndu-l de acolo. 
Ceilalţi doi atacatori au adus probe precum că reclamantul a rămas cu L. de unul singur şi mai tîrziu le-
a spus că l-ar fi ucis. Prin expertiză medico-legală s-a constatat că persoana L. a avut un braţ rupt şi 
multe alte leziuni corporale şi că a fost violată şi strangulată. Instanţa a avertizat partea acuzării că 
faptul pierderii corpurilor delicte incriminatoare, şi respectiv a probelor, era inacceptabil. 

În apelul său, reclamantul s-a plîns, inter alia, că nu a existat nici o anchetă efectivă a plîngerii sale 
precum că a fost maltratat în timp ce s-a aflat în custodia poliţiei, fapt c ear constitui o încălcare a 
articolului 3 din Convenţie. El a invocat Ribitsch v. Austria, 4 decembrie 1995, Seria A, nr. 336. 

La 5 aprilie 2005, Curtea Supremă de Justiţie a menţinut hotărîrea de condamnare, în mare parte 
bazîndu-se pe motivele invocate de către instanţa inferioară. Ca răspuns la alegaţiile reclamantului cu 
privire la maltratare, instanţa supremă a constatat că, între iunie 2001 şi septembrie 2002, el nu a făcut 
nici o plîngere în acest sens, şi că nu a făcut nici o declaraţie de autoincriminare. În plus, din descrierea 
evenimentelor făcută de martori, reieşea că reclamantul a luptat cu L. şi au căzut la pămînt, care a 
putut fi o posibilă explicaţie pentru unele leziuni ale sale. Mai mult chiar, în conformitate cu trei 
rapoarte ale poliţiei din iunie 2001, reclamantul a fost implicat în lupte cu colegii de celulă. La 22 iunie 
2001 el a explicat, în prezenţa avocatului său, că rănile sale au fost provocate de către sine. Medicul 
din Penitenciarul nr. 5 a scris că reclamantul a declarat că el însuşi şi-a rănit capul folosind o cărămidă 
şi că a suferit alte leziuni înainte de reţinerea sa. La 24 iunie 2001, reclamantul s-a lovit cu capul de 
pat. În plus, potrivit unui raport psihiatric cu privire la reclamant, fiind în stare de ebrietate, el era 
irascibil şi agresiv. Instanţa a constatat că alegaţiile lui despre maltratare erau neîntemeiate şi a respins 
plîngerea sa. 

De asemenea, instanţa a examinat plîngerea reclamantului, potrivit căreia, instanţa inferioară a 
refuzat să audieze un martor M. din partea sa. Aceasta a constatat că, la momentul cererii M. era în 
spital şi nu a putut fi audiat. În orice caz, după examinarea declaraţiei făcută în scris de către M., 
instanţa nu a constatat nici un motiv pentru a pune sub semnul întrebării condamnarea reclamantului. 



2. Condiţiile de detenţie şi pretinsa infectare cu hepatită 

Reclamantul pretinde că a fost deţinut mai mulţi ani într-o celulă în Penitenciarul nr. 5 cu acces 
foarte limitat la lumina zilei şi iluminare electrică constantă; nu era nici toaletă, cu excepţia unui 
recipient care nu era separat de restul celulei; celula era umedă şi lipseau ventilaţia şi aşternuturile; şi 
calitatea şi cantitatea de alimentaţiei era modestă, limitîndu-se la 0,3 euro (EUR) pe zi pentru un 
deţinut. 

Potrivit reclamantului, el a fost bolnav de hepatita A în copilărie, dar s-a însănătoşit complet. Cînd 
a fost primit în Penitenciarul nr. 5, unde fratele lui L. lucra ca medic, acesta din urmă a ameninţat că îl 
va infecta cu o boală periculoasă. În timpul tratamentului său în Penitenciarul nr. 5, se pretinde că 
reclamantul ar fi fost în mod deliberat infectat cu hepatitei şi sifilis. Potrivit unui certificat eliberat de 
către un medic în Penitenciarul nr. 5 la 2 noiembrie 2001, reclamantul a declarat că a suferit de 
hepatită în timpul copilăriei sale. Potrivit unui certificat medical eliberat de către secţia medicală din 
Penitenciarul nr. 5 la 26 martie 2004, reclamantul a fost diagnosticat cu hepatita B la 28 noiembrie 
2002. Potrivit unui alt certificat de acest fel, eliberat de aceeaşi autoritate la 26 august 2008, un astfel 
de diagnostic a fost făcut în 2003, la eliberare diagnosticul fiind hepatită cronică B şi D. În răspunsul 
către cererea depusă de avocatul reclamantului, la 5 septembrie 2008, Centrul Medicilor de Familie a 
informat precum că, începînd cu 1999, reclamantul nu a fost examinat de vreunul dintre medicii 
acestuia, şi că nu existau înscrieri medicale care ar permite verificarea dacă reclamantul a suferit de 
una din formele hepatitei anterior. 

Potrivit unui certificat eliberat de o comisie medicală compusă din specialişti de renume din 
Moldova în domeniul viruşilor şi a bolilor infecţioase, care a examinat dosarul medical al 
reclamantului, la solicitarea Direcţiei Agent Guvernamental, hepatita cronică a fost identificată în 
sîngele reclamantului la data de 22 iunie 2001. Antigenul hepatitei a fost găsit la 28 noiembrie 2002. 
Anamneza reclamantului includea, de asemenea, cinci îmbolnăviri cu gonoree şi o odată cu 
trichomoniază, de care s-a tratat singur. Medicii au declarat că nu putea fi exclus faptul că reclamantul 
a fost bolnav înainte de reţinerea sa. În absenţa fişei sale medicale la locul de domiciliu era imposibil 
de a determina mai exact perioada în care a fost infectat. Cu toate acestea, , în timp ce hepatita A (pe 
care, potrivit reclamantului, acesta ar fi avut-o în copilărie) era o maladie în stare să conducă la 
complicaţii ale stării de sănătate, chiar şi fiind lăsată fără tratament nu a putut deveni o boală cronică, 
fapt care excludea faptul unei legături cauzale cu antigenul identificat în sîngele reclamantului la prima 
internare în spital. În cele din urmă, medicii a menţionat datele statistice care arătau un procent relativ 
ridicat al populaţiei afectate de hepatită în Moldova (8-12%) au fost, indicatorul fiind mai înalt în 
partea de sud a ţării, unde a locuit reclamantul. 

... 

B. Dreptul şi practica naţională relevantă 
… 
În hotărîrea sa din 7 februarie 2008 (nr. 2-110/08), Judecătoria sectorului Rîşcani a constatat că dl. 

G. a contractat tuberculoza în timp ce se afla în detenţie, dar şi-a revenit complet după ce a primit 
tratamentul necesar. Cu toate acestea, i s-a acordat o sumă totală de 10797 lei moldoveneşti (MDL) 
(656 euro la momentul respectiv) cu titlu de compensaţie pentru daunele cauzate lui. Această hotărîre a 
fost menţinută de către instanţele superioare. 

PLÎNGERI 
Reclamantul s-a plîns în temeiul Articolului 3 din Convenţie de faptul că a fost maltratat de către 

poliţie şi personalul Penitenciarului nr.5 din Cahul.  
De asemenea, el s-a plîns, în conformitate cu acelaşi articol, că condiţiile de detenţie în 

Penitenciarul nr.5 erau inumane şi că a fost infectat acolo în mod intenţionat cu hepatită şi sifilis.  
… 
El a mai invocat şi lipsa unor remedii efective cu privire la plîngerile de mai sus. El a invocat 

Articolul 13 din Convenţie.  
În final, reclamantul s-a plîns de încălcarea Articolului 34 din Convenţie, pe motivul refuzului 

procurorului de a-i elibera o copie a unui document. 



ÎN DREPT 

A.  Plîngeri privind infectarea cu hepatită, omisiunea de a audia un martor şi plîngerea 
potrivit Articolului 34 din Convenţie. 

1. Pretinsa infectare cu hepatită 

Reclamantul s-a plîns că a fost în mod intenţionat infectat cu virusul hepatitei B şi D şi sifilis în 
timp ce se afla în detenţie şi a fost astfel supus unui tratament contrar articolului 3 din Convenţie. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

Reclamantul a susţinut că în Moldova nu existau căi de atac pe care să le epuizeze în ceea ce 
priveşte această încălcare, deoarece instanţele judecătoreşti întotdeauna a fost de partea autorităţilor de 
stat responsabile pentru încălcări ale drepturilor omului. Chiar dacă pe alocuri au statuat în favoarea 
victimei, instanţele judecătoreşti acordau doar sume mici cu titlu de compensaţii, care nu constituie 
remedii suficiente. Mai mult, el a fost bolnav de hepatita A în copilărie, dar nu şi de formele B şi D ale 
bolii. 

Guvernul a susţinut că era imposibil de verificat exact cînd solicitantul a devenit bolnav de 
hepatită, şi că el a avut semne ale bolii deja la momentul reţinerii sale. În orice caz, reclamantul nu a 
epuizat căile de atac interne disponibile, deoarece existau prevederi legislative oferind dreptul de a 
obţine despăgubiri oricărei persoane ce a suferit un prejudiciu ca urmare a unor acte medicale 
necorespunzătoare. Mai mult decît atît, în practică, instanţele judecătoreşti au aplicat acele prevederi 
legale şi a decis acordarea de sume băneşti în favoarea victimelor (a se vedea mai sus "Dreptul şi 
practica naţională relevantă"). 

Curtea consideră că nu este necesar să de a decide dacă reclamantul epuizat căile interne de atac 
menţionate de către Guvern, avînd în vedere concluziile sale de mai jos. Aceasta observă că, în timp ce 
reclamantul a prezentat materiale medicale care confirmă că el a fost infectat cu hepatita B şi D, el nu a 
furnizat nici o dovadă privind momentul cînd el ar fi putut contracta aceste boli. Nici experţii care a 
examinat documentele medicale ale reclamantului la cererea Guvernului nu au putut stabili momentul 
cînd el a fost infectat - înainte sau în timpul detenţiei sale. Totuşi, pentru Guvern a fost clar că la 
sosirea sa în Spitalul nr. 5 la scurt timp după reţinerea sa, reclamantul deja avea antigeni de o formă 
diferită, care nu era prezentă în cazurile hepatitei A, şi că hepatita era într-o fază cronică. Mai mult, 
potrivit anamnezei reclamantului, el a fost bolnav de o serie de boli infecţioase sexual transmibile 
înaintea detenţiei sale, fapt care, în opinia Guvernului, nu a făcut decît să cresacă probabilitatea ca el 
de asemenea, să fi contractat hepatita inainte de reţinerea sa. 

În circumstanţele specifice ale prezentei cauze şi avînd în vedere complexitatea problemelor 
medicale puse în joc, care în primul rînd urmează a fi examinate de către autorităţile naţionale 
medicale, Curtea consideră că nu a fost demonstrat cu un grad suficient de certitudine că reclamantul 
ar fi fost infectat în timpul detenţiei sale. În acelaşi timp, reclamantul nu s-a plîns de faptul că el nu a 
primit un tratament adecvat şi din dosar rezultă că el a primit un astfel de tratament pentru bolile sale. 

Rezultă că această plîngere trebuie să fie respinsă ca fiind în mod vădit nefondată, în conformitate 
cu Articolul 35 § § 3 şi 4 din Convenţie. 

... 

4. Plîngerea potrivit Articolului 34 din Convenţie 

Reclamantul s-a plîns şi de violarea Articolului 34 din Convenţie, care prevede: 
“Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală 

sau de orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părţi 
contractante a drepturilor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale. Înaltele părţi contractante se 
angajează să nu împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al acestui drept.” 

Reclamantul a susţinut că, la o dată nespecificată în februarie 2007, avocatul său a cerut 
procuraturii să-i trimită o copie a unei declaraţii depuse de un deţinut care a văzut cum reclamantul era 
bătut de poliţie. Se pretinde că, în răspunsul din 27 februarie 2007, procurorul a refuzat să-i ofere o 
astfel de copie, propunîndu-i în schimb de a vedea declaraţia respectivă la procuratură.  

Curtea notează că reclamantul şi avocatul său nu au inclus în dosar, nici demersul său, şi nici 
răspunsul procurorului. Chiar şi presupunînd că un astfel de schimb de corespondenţă a avut loc, 



rămîne incert dacă, de exemplu, în demers s-a menţionat că documentul urma a fi utilizat în procedura 
în faţa Curţii sau dacă procurorul a împiedicat avocatul reclamantului de a face copii de pe acesta la 
procuratură. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că această plîngere este nefondată. 

Rezultă că această parte a cererii trebuie să fie respinsă ca fiind în mod vădit nefondată, în 
conformitate cu Articolul 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie. 

B. Alte plîngeri 
Reclamantul s-a plîns în temeiul Articolului 3 din Convenţie că a fost maltratat de către poliţie şi 

personalul Penitenciarului nr.5 din Cahul, că autorităţile au omis să investigheze corespunzător 
plîngerea privind maltratarea sa şi că a fost deţinut în condiţii inumane în acest penitenciar. 

Articolul 3 prevede următoarele: 
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

… 
De asemenea, el s-a plîns că nu a avut la dispoziţie remedii efective cu privire la plîngerile 

menţionate mai sus. El a invocat Articolul 13 din Convenţie, care prevede: 
“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul 

să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au 
acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

Printr-o scrisoare din 21 ianuarie 2008, Guvernul a informat Curtea despre propunerea de a face o 
declaraţie unilaterală cu scopul de a soluţiona unele dintre chestiunile ridicate de cererea depusă, în 
acelaşi timp considerînd inadmisibil restul cererii. În continuare, Guvernul a solicitat Curţii să radieze 
cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din Convenţie. 

Declaraţia prevede următoarele: 
“... 1. Guvernul regretă pretinsa suferinţă cauzată reclamantului în contextul Articolului 3 din Convenţie 

(faptul că el a fost victima unui tratament inuman şi degradant, faptul că autorităţile nu a efectuat o investigaţie 
efectivă şi, de asemenea, condiţiile de detenţie ale reclamantului), Articolului 6 § 1 (în special, durata excesivă a 
procesului), Articolului 8 (privind încălcarea secretului corespondenţei în cazul unei scrisori trimise de către 
[Curte] la 17 octombrie 2002 şi adresată [reclamantului], fapt recunoscut de către Guvern în observaţiile sale ... 
din 5 martie 2007), precum şi a Articolului 13 coroborat cu Articolele menţionate mai sus, şi se angajează să 
adopte instrucţiuni adecvate şi să ia toate măsurile necesare în scopul de a garanta respectarea pe viitor a 
interdicţiei torturii (inclusiv obligaţia de a asigura condiţii adecvate de detenţie, luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a preveni aplicarea tratamentului inuman şi degradant oricărei persoane, precum şi obligaţia de 
a efectua investigaţii efective), dreptul persoanei de a-i fi examinată cauza într-un termen rezonabil, precum şi 
dreptul la respectarea corespondenţei sale. 

[Guvernul a descris o serie de măsuri legislative şi organizaţionale deja întreprinse pentru a atinge scopurile 
menţionate mai sus, inclusiv instrucţiuni metodice trimise în rîndul procurorilor de către Procuratura Generală 
cu privire la modul de instrumentare a cauzelor privind infracţiunile de tortură şi adoptarea de către Procuratura 
Generală a Ordinului nr. 216/11 din 19 noiembrie 2007 privind organizarea investigaţiilor în cazurile de tortură 
sau altor tratamente inumane sau degradante]. 

2. Luînd în consideraţie circumstanţele prezentei cauze, precum şi jurisprudenţa Curţii în cauze similare, 
Guvernul se oferă să achite reclamantului ex gratia suma de 10.000 de euro ca compensaţie pentru orice 
prejudiciu cauzat acestuia, şi, de asemenea, pentru acoperirea oricăror cheltuieli pentru reprezentarea sa în faţa 
Curţii. Această sumă urmează a fi plătită în termen de trei luni din data notificării sale despre decizia adoptată de 
către Curte în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor fundamentale. Plata va constitui soluţionarea definitivă a cauzei. 

3. Guvernul consideră că supravegherea de către Comitetul de Miniştri a executării hotărîrilor Curţii privind 
Republica Moldova în cauze precum prezenta speţă, constituie un mecanism adecvat pentru a garanta 
îmbunătăţirea constantă a situaţiei în domeniu. Guvernul se angajează să continue cooperarea în acest sens. 

În acelaşi timp, Guvernul susţine că [Curtea] deja a subliniat de cîteva ori cu ocazia examinării cererilor cu 
un conţinut similar existenţa şi dimensiunea obligaţiilor Statului privind principiile şi garanţiile acordate 
deţinuţilor, în conformitate cu Articolele 3, 6 § 1, 8 şi 13 din Convenţie. 

În lumina celor de mai sus, Guvernul invită Curtea să decidă că nu există motive pentru a justifica examinarea 
în continuare a cererii şi de a o radia de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din Convenţie... La momentul 
examinării aplicabilităţii Articolului 37 din Convenţie, [Curtea] urmează, de asemenea, să ţină seama de 
observaţiile şi probele prezentate de Guvern prin scrisoarea sa din 5 martie 2007....” 

Într-o scrisoare din 21 iulie 2008 Agentul Guvernamental a declarat că "... în declaraţia sa 
unilaterală Guvernul a recunoscut, inter alia, o încălcare a Articolului 3 din Convenţie în privinţa 
reclamantului şi a oferit o compensaţie ...". 

Reclamantul a solicitat Curţii să respingă propunerea Guvernului, pe motiv că declaraţia unilaterală 
era insuficientă în partea ce priveşte mărimea compensaţiei propuse, pe care reclamantul a considerat-o 



necorespunzătoare avînd în vedere prejudiciul suferit. În special, reclamantul a susţinut că declaraţia 
nu acoperea toate încălcările de care s-a plîns (cum ar fi infectarea sa cu hepatită şi plîngerea sa 
adresată conform Articolului 34), şi nu prevedea obligaţia Guvernului privind redeschiderea procesului 
penal împotriva reclamantului cu scopul de a audia martorul M., care în mod logic ar duce la achitarea 
reclamantului. 

Curtea observă de la început că părţile nu au putut să cadă de acord asupra condiţiilor unei 
reglementări amiabile a cauzei. Aceasta reiterează că, în conformitate cu Articolul 38 § 2 din 
Convenţie, negocierile de reglementare amiabilă sunt confidenţiale şi că Regula 62 § 2 din 
Regulamentul Curţii prevede în continuare că, în cadrul procedurii contencioase, nu se admite nici o 
referinţă ori argumentare cu privire la careva comunicări scrise sau verbale şi propuneri sau concesiuni 
făcute în cadrul încercării de a asigura o reglementare amiabilă. Cu toate acestea, declaraţia a fost 
făcută de către Guvern la 21 ianuarie 2008 şi modificată la 21 iulie 2008 în afara cadrului negocierilor 
de reglementare amiabilă. 

Curtea reiterează că Articolul 37 din Convenţie prevede că, la orice etapă a procedurii, acesta poate 
decide radierea unei cereri din lista cauzelor sale cînd circumstanţele o determină la una dintre 
concluziile specificate la literele (a), (b) sau ( c) din paragraful 1 din Articolul respectiv. Articolul 37 § 
1 (c) permite Curţii, în special, de a radia o cauză din lista sa, în cazul în care 

“pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică”. 
Articolul 37 § 1 in fine include prevederea că: 

“Totuşi Curtea continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi 
prin Protocoalele sale o cere.” 

De asemenea, Curtea aminteşte că, în anumite circumstanţe, acesta poate radia o cerere sau o parte 
a acesteia în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) din Convenţie în baza unei declaraţii unilaterale a 
Guvernului reclamat, chiar şi în cazul în care reclamantul doreşte ca examinarea cauzei să continue. În 
acest sens, Curtea va examina cu atenţie declaraţia în lumina principiilor evidenţiate de jurisprudenţa 
sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turcia, [GC], nr. 26307/95, §§ 75-77, ECHR 2003-VI, şi Meriakri v. 
Moldova (radiere de pe rol), nr. 53487/99, 1 martie 2005). 

Cu referire la circumstanţele speţei, Curtea notează că, într-un număr de cauze, aceasta a specificat 
natura şi dimensiunea obligaţiilor impuse Statului reclamat în conformitate cu Articolele 3, 6, 8 şi 13 
din Convenţie în ceea ce priveşte drepturile deţinuţilor (a se vedea, printre altele, Corsacov 
v. Moldova, nr. 18944/02, §§ 54-67 şi 68-76, 4 aprilie 2006; Ciorap v. Moldova, nr. 12066/02, §§ 62-
71 şi 99-104, 19 iunie 2007; Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03, §§ 97-102, 13 septembrie 2005; şi 
Modarca v. Moldova, nr. 14437/05, 10 mai 2007). În cazul în care Curtea a constatat o încălcare a 
acestor Articole, aceasta a acordat o satisfacţie echitabilă, sumă care a depins de trăsăturile particulare 
ale cauzei. 

La examinarea declaraţiei unilaterale a Guvernului, Curtea ia în consideraţie diferite măsuri 
menţionate în aceasta, care au fost deja întreprinse sau sînt planificate, în scopul de a preveni viitoare 
încălcări, în special cele referitoare la violările Articolului 3 din Convenţie. Aceasta consideră aceste 
măsuri ca fiind încurajatoare şi, neavînd încă la dispoziţie informaţii despre eficacitatea lor, va urmări 
îndeaproape efectul lor în cadrul unor eventuale cauze viitoare pe care le-ar putea examina. 

Curtea menţionează în continuare că, în declaraţia sa modificată din 21 iulie 2008, Guvernul au 
recunoscut în mod clar încălcări ale drepturilor reclamantului prevăzute de Articolele 3, 6, 8 şi 13 din 
Convenţie, eliminînd astfel orice ambiguitate în acest sens, conţinută în declaraţia sa iniţială şi care 
putea crea obstacole majore caracterului acceptabil al acesteia. 

Avînd în vedere natura celor recunoscute şi asumate de Guvern, cuprinse în declaraţia unilaterală a 
acestuia, precum şi mărimea compensaţie propuse, care poate fi considerată rezonabilă în comparaţie 
cu cele acordate de Curte în cauze similare, Curtea consideră că nu se mai justifică examinarea în 
continuare a acestui capăt de cerere (Articolul 37 § 1 (c)) (a se vedea, de asemenea, principiile 
relevante, Tahsin Acar, citat mai sus, şi de asemenea Haran v. Turcia (radiere de pe rol), nr. 25754/94, 
26 martie 2002). 

În lumina tuturor aprecierilor de mai sus, Curtea este convinsă că respectarea drepturilor omului, 
astfel cum acestea sunt definite în Convenţie şi Protocoalele sale, nu solicită examinarea în continuare 
a acestei părţi a cererii (Articolul 37 § 1 in fine). 

Prin urmare, plîngerile acoperite de această parte a cererii urmează a fi radiate de pe rol. 



Curtea dispune de discreţie în a acorda cheltuieli de judecată în cazul în care radiază o cerere de pe 
rol (Regula 43 § 4 din Regulamentul Curţii). În speţă, ţinînd cont de caracterul relativ simplu al 
aspectelor disputate, cît şi de volumul lucrărilor efectuate de către avocatul reclamantului, Curtea 
decide să acorde 1,500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. 

Din aceste considerente, Curtea în unanimitate 
Ia act de conţinutul declaraţiei Guvernului reclamat şi de modalităţile asigurării conformităţii cu 

angajamentele menţionate în aceasta; 
Decide radierea cererii de pe rol în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) din Convenţie, în partea în 

care aceasta se referă la plîngerile reclamantului în temeiul Articolelor 3 (maltratarea şi investigaţia 
acesteia, precum şi condiţiile de detenţie), 6 (durata procesului penal împotriva reclamantului), 8 
(dreptul la respectarea corespondenţei) şi 13 din Convenţie; 

Decide de a acorda 1500 EUR (o mie cinci sute de euro), cu titlu de costuri şi cheltuieli; 
Decide de a declara inadmisibil restul cererii. 
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