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În cauza Taraburca c. Moldovei, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Treia), deliberînd 

într-o Cameră constituită din: 

 Josep Casadevall, Președinte, 

 Corneliu Bîrsan, 

 Alvina Gyulumyan, 

 Ján Šikuta, 

 Luis López Guerra, 

 Nona Tsotsoria, 

 Mihai Poalelungi, judecători, 

și Santiago Quesada,Grefierul Secțiunii, 

Deliberînd în secret la 15 noiembrie 2011, 

Pronunță următoarea hotărîre, care a fost adoptată la această dată 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află cererea (nr. 18919/10), depusă împotriva 

Republicii Moldova la Curte, în conformitate cu prevederile Articolului 34 

al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale („Convenția”) de către cetățeanul Moldovei, dl Andrei 

Taraburca (“reclamant”), la 29 martie 2010. 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către dna O. Doronceanu de la 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, o organizație non-

guvernamentală cu sediul în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

("Guvernul") a fost reprezentat de Agentul său, dl V. Grosu. 

3.  Reclamantul a pretins, în special, că a fost supus relelor tratamente 

din partea poliției și precum că investigația plîngerii sale cu privire la aceste 

rele tratamente nu a fost una efectivă. 

4.  La 5 iulie 2010, Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. De 

asemenea, s-a decis să se pronunțe asupra admisibilității și fondului cererii 

în același timp (Articolul 29 § 1). 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1988 și locuiește în Chișinău. 

6.  Circumstanțele cauzei, prezentate de părți, pot fi rezumate după cum 

urmează: 
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A.  Cadrul general al cazului. 

7.  La 5 aprilie 2009 în Republica Moldova au avut loc alegerile 

generale. Rezultatele preliminare ale alegerilor au fost anunțate la 6 aprilie 

2009. Potrivit acestora, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a 

cîștigat alegerile. 

8.  La 6 aprilie 2009, în diverse forumuri on-line s-a resimțit creșterea 

nemulțumirii în legătură cu rezultatele alegerilor, precum și cu presupusa 

fraudă electorală în special. La orele 6 seara, mai multe sute de persoane, 

majoritatea tineri, s-au adunat în fața lui Ștefan cel Mare, monument în 

centrul Chișinăului. O jumătate de oră mai tîrziu, erau deja 3-4.000 de 

persoane adunate, care au început să protesteze împotriva presupusei fraude 

electorale, plasîndu-se în fața clădirilor Președinției și a Parlamentului, iar 

apoi întorcîndu-se în Piața Marii Adunări Naționale. După aceasta a fost 

anunțată o demonstrație și mai mare pentru a doua zi la orele 10 dimineața. 

9.  La 7 aprilie 2009, acțiunile de protest au fost reluate, cu participarea a 

circa 5-6.000 de persoane. În timp ce de la început demonstrația a fost 

pașnică, treptat cîteva sute de participanți au devenit violenți. Astfel cum a 

stabilit Comisia de anchetă parlamentară creată ulterior și însărcinată cu 

elucidarea cauzelor și a consecințelor evenimentelor de după alegerile 

generale din 5 aprilie 2009 în Republica Moldova ("Comisia"), două 

incidente prost planificate de intervenție a autospecialelor de pompieri și a 

poliției au adus revolta în mulțime pînă la un punct în care actele de violență 

masivă nu mai puteau fi prevenite. În urma atacurilor violente și aruncărilor 

de pietre, care au întîmpinat o rezistență foarte slabă a poliției, aproximativ 

250 de protestatari violenți eventual au fost lăsați să preia etajele inferioare 

din clădirile Parlamentului și a Președinției. Ei au jefuit etajele și au 

incendiat cantina Președinției. În timpul nopții, mai multe incendii au 

izbucnit în clădirea Parlamentului, autoritățile au recuperat controlul deplin 

asupra clădirii în jurul orei 11 seara. 

10.  La 8 aprilie 2009, aproximativ la orele 01 după miezul nopții, 

diverse unități speciale ale forțelor de poliție au început o operațiune masivă 

în scopul restabilirii ordinii publice. Cu toate acestea, astfel cum s-a stabilit 

de către Comisie, a fost folosită forța excesivă și toți cei prezenți încă în 

Piața Națională au fost arestați, indiferent dacă au acționat violent sau nu. 

Arestările au continuat cîteva zile. Mult timp după ce protestele s-au 

încheiat în seara zilei de 7 aprilie 2009, pe parcursul a 8 aprilie și, ulterior, 

mass-media a raportat cazuri și a arătat imagini video ale tinerilor în centrul 

orașului care erau arestați și / sau bătuți de ofițeri de poliție atît în uniformă 

cît și în civil. 
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B.  Arestul reclamantului și pretinsele maltratări.  

11.  Potrivit reclamantului, la 7 aprilie 2009 el și prietenul său S. au 

plecat în centrul Chișinăului pentru a vedea protestele. 

12.  După ce au petrecut ceva timp participînd pașnic la proteste, au oprit 

un taxi, cu intenția de a se întoarce acasă. Cu toate acestea, dînșii au fost 

forțați să urce în taxi de trei colaboratori de poliție în civil, care nu s-au 

prezentat. Colaboratorii de poliție au ordonat șoferului să-i conducă la 

Comisariatul de poliție din sectorul Botanica. Reclamantul și S. au fost duși 

la secția de poliție și închiși într-o celulă rece, nemobilată și fără acces la 

lumina zilei. 

13.  La 8 aprilie 2009, în jurul orei 01 după miezul nopții, un ofițer de 

poliție în uniformă a intrat în celulă. El era însoțit de cei trei ofițeri care i-au 

reținut și care au început să-i bată pe reclamant și S. fără nici un motiv. 

Reclamantul și-a pierdut cunoștința și s-a trezit sîngerînd din nas și buza 

superioară. Nici un ajutor medical nu i-a fost acordat. 

14.  În conformitate cu procesul-verbal de a reclamantului, el a fost 

reținut la 8 aprilie 2009 la orele 14.00. Motivul indicat în procesul-verbal 

era precum că el " a fost prins în flagrant și organul de urmărire îl 

suspectează că s-ar putea sustrage de la investigații". Nu s-au dat detalii 

suplimentare. 

15.  La 8 aprilie 2009, reclamantul a fost transferat în izolatorul 

Comisariatului General de Poliție ("CGP"), unde a fost deținut, împreună cu 

alte zece persoane într-o celulă cu dimensiunile 5 pe 4 m., i-au fost oferite 

cantități foarte mici de mîncare, care a fost necomestibilă și i s-a refuzat să i 

se dea apă. Celula nu avea acces la lumina zilei și ventilație. Potrivit 

Guvernului, reclamantul a fost examinat de un doctor al izolatorului la 8 

aprilie 2009. Semne de maltratare nu au fost observate. 

16.  La 10 aprilie 2009, judecătorul de instrucție de la Judecătoria 

sectorului Buiucani, judecător M.D., a admis demersul procurorului de 

arestare preventivă a reclamantului pentru treizeci de zile. Ședința a avut loc 

în sediul CGP. În aceeași noapte, reclamantul a fost transferat la 

Penitenciarul nr. 13. La transfer, el pretinde că a fost impus să treacă prin un 

"coridor al morții", format din ofițeri de poliție, fiecare dintre ei lovindu-l în 

timp ce trecea de a dreptul lor. 

17.  La 16 aprilie 2009, Curtea de Apel Chișinău a anulat încheierea 

judecătorului de instrucție din 10 aprilie 2009 și a dispus eliberarea 

reclamantului. 

18.  Potrivit Guvernului, reclamantul nu a fost maltratat în timpul 

detenției sale sau la transferul acestuia într-un alt loc de detenție. În pofida 

faptului că el a fost asistat de un avocat, reclamantul nu a înaintat careva 

plîngeri de maltratare decît cîteva zile mai tîrziu. 
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C.  Investigarea plîngerii reclamantului cu privire la maltratare. 

19.  La 14 aprilie 2009, reclamantul a depus o plîngere la procuratura 

Botanica în legătură cu maltratarea sa. El a depus o plîngere similară la 

Procuratura Militară la 15 mai 2009, descriind în detaliu maltratarea sa, 

precum și condițiile de detenție. El s-a bazat pe Articolele 3 și 5 din 

Convenție și a menționat că nu a primit nici un răspuns la plîngerea sa din 

14 aprilie 2009. Ștampilele aplicate pe plîngerea sa din 14 aprilie 2009 

relevă faptul că aceasta a fost recepționată de Procuratura Militară la 21 

aprilie 2009. 

20.  De asemenea, la 14 aprilie 2009, reclamantul a fost examinat de un 

medic, care a depistat o excoriație pe fața lui, care formase o crustă și o 

plagă pe partea dreapta a buzei de sus însoțită de o echimoză, care au fost 

calificate drept leziuni corporale ușoare fără cauzare daunelor sănătății sale. 

Potrivit reclamantului, lui nu i s-a spus să-și scoată hainele, și pentru acest 

motiv, medicul nu a constatat alte leziuni, în special acele de pe spate.  

21.  Într-un raport din 30 aprilie 2009, procurorul militar care examina 

plîngerea reclamantului, a specificat că a adresat interpelări către Ministerul 

Afacerilor Interne (MAI) (fără a se preciza natura acestora), dar nici un 

răspuns nu a fost recepționat. În absența unor astfel de materiale nici o 

decizie cu privire la următoarele măsuri pași nu ar putea fi făcută. Prin 

urmare, procurorul a cerut prelungirea termenului examinare pînă la 15 mai 

2009. Termenul a fost prelungit. 

22.  La 15 mai 2009, același procuror a raportat precum că la 5 mai 2009, 

MAI-ului i s-a cerut efectuarea unei anchete interne de serviciu pentru a 

identifica ofițerii care l-ar fi maltratat pe reclamant. Deoarece ofițerii de 

poliție din sectorul Botanica nu au fost audiați, procurorul a solicitat o 

prelungire a termenului de examinare pînă la 29 mai 2009. Demersul i-a fost 

satisfăcut. 

23.  La 29 mai 2009, același procuror a indicat faptul că un plan de 

acțiuni a fost formulat în scopul verificării circumstanțelor cauzei. 

Reclamantul și prietenul său S., au fost audiați. Ofițerii care au fost de 

serviciu la 8 aprilie 2009 în Comisariatul de poliție a sectorului Botanica, 

urmau a fi audiați. În astfel de circumstanțe, procurorul a solicitat o 

prelungire a termenului de examinare pînă la 12 iunie 2009. Demersul i-a 

fost satisfăcut. 

24.  La 12 iunie 2009, procurorul militar a adoptat o ordonanță prin care 

a decis să nu înceapă urmărirea penală în baza plîngerii reclamantului cu 

privire la rele tratamente. El a constatat că S. nu a confirmat precum că el ar 

fi fost maltratat sau că ar fi văzut că reclamantul să fie maltratat. Toți ofițerii 

de poliție au negat orice acțiune ilegală, iar ofițerul de pază a negat faptul că 

cineva a intrat în celula reclamantului în noaptea de 7 aprilie 2009. Acest 

ofițer nu a văzut nici un fel de leziuni pe corpul reclamantului cînd ultimul 

s-a întors de la ofițerii de urmărire penală care l-au interogat în legătură cu 
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pretinsa sa participare la dezordini în masă din 7 aprilie 2009. Cei trei ofițeri 

care l-au arestat pe reclamant (R.P., E.G .și V.T.) au declarat că ei l-au adus 

pe reclamant și S. la Comisariatul Botanica, apoi s-au întors în centrul 

Chișinăului, unde au păzit clădirea Guvernului pînă la ora 7 dimineața, din 8 

aprilie 2009. Ei nu au revenit la Comisariatul de poliție și nu au intrat nici 

într-o celulă. În plus, potrivit unui raport de examinare medicală a 

reclamantului din 8 aprilie 2009, pe corpul reclamantului nu au fost 

constatate leziuni. Procurorul a considerat că leziunile de pe fața 

reclamantului ar fi putut să apară în timpul participării sale la dezordini din 

centrul Chișinăului. 

25.  Prin scrisoarea din 16 iulie 2009 Procuratura Militară a informat 

reclamantul cu privire la ordonanța din 12 iunie 2009. 

26.  La 20 august 2009, reclamantul a contestat ordonanța procurorului la 

procurorul militar ierarhic superior. El a menționat că a fost în custodia 

poliției între 7 și 16 aprilie 2009 și că leziunile sale au apărut în cursul 

acestei perioade. În plus, niciunul dintre ofițerii de poliție la momentul 

reținerii nu au observat careva leziuni pe corpul său. El a remarcat 

discrepanțele dintre cele două rapoarte medicale din 8 și 14 aprilie 2009 și a 

pus la îndoială profesionalismul și independența medicului care a efectuat 

raportul de examinare din 8 aprilie 2009. Reclamantul a mai menționat că S. 

este un ex-colaborator de poliție și că posibil el ar fi dat declarații în 

susținerea foștilor săi colegi, fie din solidaritate, fie că a fost amenințat. 

Reclamantul a făcut referire la plîngerea sa unde el a specificat faptul că ar 

putea identifica persoanele care l-au maltratat, dar că nici o procedura de 

recunoaștere nu i-a fost organizată pentru a verifica plîngerea sa în această 

privință. 

27.  La 21 august 2009 Procuratura militară a respins plîngerea 

reclamantului ca neîntemeiată. Procurorul a făcut referință la declarația lui 

S., unde se menționează că nu a avut loc nici o maltratare. 

28.  La 10 septembrie 2009, reclamantul a contestat ordonanța de 

neîncepere a urmăririi penale la Judecătoria sectorului Buiucani. El a 

considerat că investigația a fost tergiversată, avînd în vedere că plîngerea sa 

din 14 aprilie 2009 a ajuns la Procuratura militară abia după o săptămînă. 

Fără a avea un răspuns la plîngerea sa, el a mai înaintat o plîngere la 15 mai 

2009. După ce a fost adoptată ordonanța de neîncepere a urmăririi penale 

din 12 iunie 2009 - la două luni după depunerea plîngerii sale inițiale – 

reclamantul a fost informat despre acesta doar cu o lună mai tîrziu. 

Reclamantul a reiterat argumentele invocate în plîngerea din 20 august 2009 

și a adăugat că organele care au efectuat investigația nu au dispus o 

examinare medicală suplimentară, în scopul înlăturării discrepanțelor dintre 

rapoartele medicale din 8 și 14 aprilie 2009. Reclamantul de asemenea a 

specificat că el a trecut printr-o serie de examene medicale extinse care au 

confirmat maltratarea sa. 
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29.  La 21 septembrie 2009, Centrul de Reabilitare pentru Victimele 

Torturii Memoria, o organizație non-guvernamentală finanțată de către 

Uniunea Europeană și un membru al Adunării Generale a Consiliului 

Internațional de Reabilitare a Victimelor Torturii (IRCT), a eliberat un 

extras din fișa medicală privind examinarea reclamantului în timpul 

perioadei 22 aprilie – 1 iunie 2009. Reclamantul a fost supus unor examene 

și teste medicale detaliate, efectuate de către diverși specialiști medicali. 

Potrivit documentului, reclamantul a suferit, inter alia, în urma unei lovituri 

la cap de sindromul hipertensiunii intra craniene și urmare a stresului post-

traumatic, care au avut efecte atît fizice cît și psihologice supra lui. 

Documentul a fost prezentat Judecătoriei sectorului Buiucani. 

30.  La 29 septembrie 2009, Judecătoria Buiucani a respins plîngerea 

reclamantului ca nefondată. Instanța a constatat că procurorul a audiat toate 

persoanele implicate în cauză și a constatat că S. nu a confirmat afirmațiile 

reclamantului. Ordonanțele procuraturii au fost adoptate în deplină 

conformitate cu legea și că nu există niciun motiv pentru a anula 

ordonanțele adoptate. 

31.  La 12 ianuarie 2010, Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), a 

refuzat să prelungească mandatul judecătorului Judecătoriei Buiucani M.D., 

prin urmare acesta a fost demis din funcția de judecător de către 

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova. Motivul unei astfel de 

decizii a CSM a fost faptul că judecătorul în cauză a examinat un număr de 

cazuri cu privire la evenimentele din 7 aprilie 2009 în afara sălii de judecată 

și în incinta CGP, fapt care a fost calificat drept "o încălcare gravă a 

Constituției și a Codului de procedură penală". 

32.  La 4 februarie 2010, urmărirea penală împotriva reclamantului a fost 

încetată din cauza lipsei de dovezi precum că el ar comis o infracțiune. 

II.  RAPOARTE RELEVANTE 

33.  Partea relevantă a Raportului lui Thomas Hammarberg, Comisarul 

pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, urmare a vizitei sale în 

Republica Moldova din perioada 25 - 28 aprilie 2009, indică următoarele: 

“... 

La două săptămîni și jumătate după demonstrațiile post-electorale ce au avut loc la 

6-7 aprilie 2009, Comisarul Thomas Hammarberg și delegația sa au vizitat Moldova. 

Problema delicată a tratamentului persoanelor reținute în legătură cu evenimentele în 

cauză a fost punctul central al observațiilor Comisarului. 

Majoritatea persoanelor intervievate de către delegația Comisarului, care au fost 

arestate în legătură cu demonstrațiile post-electorale din aprilie 2009, au afirmat că au 

fost bătute - unii sever - de către ofițerii de poliție. În mai multe cazuri, expertul 

medical care însoțea Comisarul a observat nemijlocit leziuni care confirmau aceste 

afirmații. Mai mult decît atît, dosarele medicale din unitățile vizitate conțineau 

înregistrări ale leziunilor suferite, și care corespundeau cu explicațiile persoanelor. 
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... 

Reprezentanții autorităților moldovenești au recunoscut faptul că în perioada de după 

proteste poliția a abuzat de puterea sa în raport cu persoanele arestate și și-au exprimat 

dorința de a depăși problema relelor tratamente din partea poliției. Comisarul în 

special a subliniat faptul că astfel de încălcări în masă ale dreptului de a nu fi supus la 

rele tratamente nu trebuie permis să se mai repete niciodată, și că măsuri active 

urmează a fi întreprinse pentru a-i pedepsi pe cei vinovați ori de cîte ori cazuri 

individuale de maltratare au loc. 

... 10.  MAI a informat Comisarul că în urma demonstrațiilor din  6-7 aprilie 2009, 

au fost reținute un număr de 106 persoane bănuite de săvîrșirea unor infracțiuni. La 28 

aprilie 2009, nouă dintre aceste persoane se aflau încă în detenție la Penitenciarul nr. 

13, instituție subordonată Ministerului Justiției. Mai mult, unui număr de 216 

persoane, inclusiv zece femei tinere, în urma evenimentelor în cauză le-au fost 

întocmite dosare contravenționale și li s-a aplicat arestul administrativ; toate aceste 

persoane erau deja eliberate la momentul vizitei Comisarului. 

11.  În baza informațiilor puse la dispoziția Comisarului, persoanele reținute în urma 

demonstrațiilor au fost aduse la cel puțin una dintre următoarele secții de poliție din 

Chișinău: CGP, sau Comisariatele de poliție a sectoarelor Centru, Botanica, Ciocana, 

Rîșcani și Buiucani. Persoanele care au fost inițial reținuți în unul dintre comisariatele 

de poliție de sector au fost ulterior transferate în izolatorul din CGP. 

12.  Cu toate acestea, majoritatea persoanelor intervievate de către delegația 

Comisarului, care au fost arestați în legătură cu demonstrațiile post-electorale din 

aprilie 2009, au susținut că au fost supuse relelor tratamente fizice de către 

colaboratorii de poliție. În majoritatea cazurilor, persoanele care au fost supuse la 

pretinsa maltratare au fost relativ tineri (sub 25 ani). Însăși Procurorul General a 

observat că presupusa maltratare a avut loc în trei situații diferite: 1) la data reținerii; 

2) în timpul transportării către un centru de detenție, precum și 3) aplicarea relelor 

tratamente în perioada de detenție, inclusiv în timpul interogatoriului în scopul 

obținerii unei mărturisire de recunoaștere a vinei.1  

13. Presupusele rele tratamente fizice au inclus lovituri cu pumnii, picioarele lovituri 

cu bastoane de cauciuc, bastoane de lemn, pătul armei de foc, sau alte obiecte 

contondente și grele. Unele persoane au afirmat că relele tratamente au fost suficient 

de severe sau de lungă durată, încît au pierdut cunoștința cel puțin o dată și / sau au 

dus la fracturi ori lezarea permanentă psihicului. Multe persoane, de asemenea, au 

afirmat că au fost amenințați cu violență fizică sau chiar cu moartea, au fost abuzate 

verbal și / sau supuse unui tratament umilitor ... 

14.  Potrivit Ministrului Justiției, din numărul de 111 persoane admise în 

Penitenciarul nr. 13, după o perioadă de detenție în custodia poliției, 28 dintre 

persoane prezentau diferite grade de leziuni. MAI a informat Comisarul că începînd 

cu data de 28 aprilie 2009, au fost primite spre examinare 54 de plîngeri cu privire la 

                                                 
1.  Conform [ONG-urilor Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) şi a Centrului pentru 

Drepturile Omului (CReDO), care sunt membri ai Mecanismului Naţional de Prevenire a 

Torturii în cadrul OPCAT], 81% din persoanele reţinute în urma demonstraţiilor din aprilie 

2009 au susţinut că au fost maltratați la momentul reţinerii, iar 64% au susţinut că au fost 

maltratați şi abuzați în timp ce erau în custodia poliţiei. 
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rele tratamente. Procurorul General a indicat că începînd cu data de 28 aprilie 2009, la 

Procuratura Generală au fost depuse 37 de plîngeri, în 30 de cazuri au fost inițiate 

investigații ex officio. În plus, a fost pornită o cauză penală. 

15.  În mai multe cazuri, expertul medical care însoțea Comisarul a observat urme 

directe ale maltratării fizice, fiind consistente cu acuzațiile de pretinse rele tratamente, 

în ciuda faptului că mai mult de două săptămîni au trecut de la momentul în care 

presupusa maltratare a avut loc. Mai mult decît atît în fișele medicale examinate de 

expertul medical al Comisarului conțineau înscrisuri referitor la leziuni, 

corespunzătoare cu descrierile maltratărilor fizice suferite de către persoanele care au 

fost în custodia poliției. De exemplu, înscrisurile din Spitalul de Urgență Chișinău, au 

arătat că 115 persoane au solicitat îngrijiri medicale în timpul perioadei relevante, din 

cauza leziunilor suferite în urma aplicării forței de către poliție. Dintre aceștia, 24 au 

fost internați în spital din cauza gravității leziunilor, inclusiv lovituri, contuzii ale 

rinichilor, membre sau coaste fracturate, și / sau multiple leziuni ale țesuturilor moi ... 

22.  Comparînd registrele medicale din spital, expertul medical al Comisarului a 

observat că înregistrările de leziuni depistate în timpul perioadei de detenție din cadrul 

CGP au fost extrem de sumare și superficiale. Explicația dată în legătură cu acest fapt 

a fost că paramedicul angajat în această instituție nu este un medic legist. Aceste 

deficiențe în înregistrarea leziunilor în comisariatele de poliție au fost deja evidențiate 

de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) în raportul său din 

2007 urmare a vizitei în Republica Moldova. ... CPT a făcut o recomandare detaliată 

privind monitorizarea leziunilor unei persoane în termen de 24 de ore de la admiterea 

lor în locul de detenție din poliție, procedura trebuie să aibă loc în lipsa ofițerilor de 

poliție fiind absolut obligatoriu înregistrarea cît mai detaliată a oricărei leziuni. Dacă 

leziunile înregistrate prezintă suspiciuni de rele tratamente, acestea ar trebui să fie 

aduse imediat la cunoștința procurorului și ar trebui să fie comandat un examen 

medical de către un medic legist special. În scopul de a preveni relele tratamente, 

Comisarul îndeamnă insistent autorităților moldovene să asigure buna examinare, 

înregistrare și raportare a leziunilor, în conformitate cu recomandările CPT cu privire 

la acest subiect. 

... 24.  ... reprezentanți ai Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii 

(Mecanismul Național de Prevenire în cadrul OPCAT ONU) au raportat că au fost 

împiedicați la 11 aprilie 2009 de a vizita anumite comisariate de poliție din Chișinău, 

unde erau deținute persoane, printre care CGP și Comisariatul de poliție a sectorului 

Centru. 

25.  Comisarul a primit multe plîngeri cu privire la condițiile de detenție în 

comisariatele de poliție în urma arestărilor în masă, multe dintre acestea se refereau la 

supraaglomerare, lipsa condițiilor elementare de igienă, iluminare și ventilație, 

precum și neasigurarea cu produse alimentare, lenjerie de pat curată, și igienă 

personală sau obiecte sanitare. După cum s-a observat deja, Comisarul a vizitat doar 

un singur centru de detenție al poliției, și anume CGP din Chișinău. Comisarul a 

observat că condițiile materiale din celule erau austere, cu iluminare foarte slabă și 

ventilare proastă; în general, condițiile de detenție corespundeau descrierilor furnizate 

de către persoanele care au fost deținute în acele celule. În ceea ce privește problema 

supraaglomerării, personalul a confirmat că capacitatea izolatorului a fost depășită în 

timpul zilelor respective. 

... 39.  Comisarul își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu faptul că un număr 

mare, mai mult de trei sute de persoane - dintre care unii erau minori - arestate în 
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contextul sau ca urmare a protestelor, au fost supuse la rele tratamente de către poliție, 

o parte din care fiind severe. 

... 45.  Interlocutorii oficiali ai Comisarului au recunoscut faptul că poliția a abuzat 

de împuternicirile lor, în perioada de după proteste în raport cu persoanele arestate. 

Comisarul a subliniat cu fermitate că astfel de încălcări în masă ale dreptului de a nu fi 

supus la rele tratamente nu trebuie permis să se mai repete niciodată, și că măsuri 

active urmează a fi întreprinse pentru a-i pedepsi pe cei vinovați ori de cîte ori cazuri 

individuale de maltratare au loc... 

46.  Procurorul General a declarat că va investiga fiecare caz de care va lua 

cunoștință și, de asemenea, va prelua inițiativa în cazul existenței informației cu 

privire la suspiciuni de rele tratamente, chiar și în absența unei plîngeri. Potrivit lui, la 

investigarea cauzelor au fost numiți acei procurori, care nu au avut relații de lucru cu 

departamentele de poliție implicate în evenimente. " 

34.  Raportul cu privire la vizita efectuată în Republica Moldova de către 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor Inumane 

sau Degradante ("CPT") din 27- 31 iulie 2009: 

“3.   Scopul principal al vizitei a fost evaluarea modului în care investigațiile au fost 

efectuate în cazuri care implică, eventual, rele tratamente de către poliție în contextul 

evenimentelor post-electorale din aprilie 2009 în Chișinău. Vizita a oferit de asemenea 

o ocazie de a revizui tratamentul oferit persoanelor reținute de poliție. 

În cursul lunii aprilie 2009, CPT-ul a primit rapoarte din diverse surse în 

conformitate cu care, în urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 și incidentelor 

violente ce au avut loc în timpul protestelor publice, în fața clădirii Președinției, 

Parlamentului și Guvernului din Chișinău, sute de persoane au fost reținute de către 

poliție. Aceste rapoarte s-au referit la grave rele tratamente fizice, aplicate la 

momentul reținerii, în timpul transportării și / sau în timpul aflării ulterioare în 

custodia poliției. Comitetul, de asemenea, a primit informații care sugerează faptul că 

unele persoane au decedat ca urmare a acțiunii poliției din 7-8 aprilie 2009. 

... 10.  În timpul vizitei din 2009, delegația a observat că practica plasării în 

izolatoare de detenție preventivă (IDP) în timpul aflării în arest preventiv continuă 

nestingherit. În raportul privind vizita efectuată în 2007, CPT-ul a chemat autoritățile 

moldovenești să acorde cea mai mare prioritate pentru punerea în aplicare a deciziei 

de a transfera responsabilitatea pentru persoanele aflate în arest preventiv către 

Ministerul Justiției. Ca răspuns, MAI a indicat că este în favoarea unui transfer 

temporar a responsabilității pentru IDP-uri către Ministerul Justiției, pînă la 

construirea unei edificii de detenție preventivă care va fi în jurisdicția Ministerului 

Justiției. Cu toate acestea, la sfîrșitul vizitei din 2009, Ministrul Justiției a indicat că 

Ministerul nu poate prelua responsabilitatea pentru IDP-uri din cauza condițiilor de 

detenție în aceste facilități care sunt sub limitele standardelor acceptate. 

CPT împărtășește opinia conform căreia IDP nu oferă condiții adecvate pentru 

deținerea persoanelor aflate în arest preventiv. Comitetul ar dori totuși să sublinieze 

că, în scopul prevenirii relelor tratamente, cu cît mai devreme o persoană acuzată trece 

în custodia unei autorități funcțional și instituțional separată de poliție, cu atît mai 

bine. Constatările delegației în urma vizitei efectuate în 2009 menționează 

următoarele; cele mai multe plîngeri privind presupuse rele tratamente comise de către 

poliție, în contextul evenimentelor din aprilie, au fost depuse numai după ce 
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persoanele în cauză au fost transferate către o unitate din cadrul Ministerului Justiției 

sau eliberate. 

... 12.   În cursul vizitei din 2009, delegația CPT a înregistrat un număr extrem de 

mare de acuzații credibile și coerente cu privire la rele tratamente, în contextul 

evenimentelor post-electorale din aprilie 2009. Multe persoane intervievate s-au 

referit la comentariile făcute de către personalul poliției, care au sugerat că presupusa 

maltratare a fost aplicată pentru a se răzbuna pentru actele de violență împotriva 

poliției din timpul zilei de 7 aprilie. 

... 14.  Delegația a auzit cu nenumărate ocazii de la femei, bărbați și minori, despre 

relele tratamente fizice suferite în timp ce se aflau în custodia poliției, în cursul zilei 

de 8 aprilie și / sau în zilele următoare. Majoritatea persoanelor intervievate care nu au 

fost eliberați la scurt timp după arestare s-au plîns pe bătăile repetate sau continue ale 

ofițerilor de poliție ce au avut loc în timpul interogatoriului inițial sau între sesiunile 

de interogare (lovituri cu picioarele și pumnii, lovituri cu bastoane sau cu o sticlă de 

plastic plină cu apă). Delegația a înregistrat plîngeri, din mai multe surse despre 

recurgerea la amenințări cu privire la aplicarea violenței fizice (inclusiv viol) și 

amenințarea cu moartea în timpul investigației inițiale petrecute de către organele de 

poliție. Persoanele intervievate s-au referit nu numai la natura represivă a presupusei 

maltratări, dar de asemenea, au susținut că scopul urmărit era de a obține declarații de 

recunoaștere a vinei de la ei. 

Multe persoane intervievate, de asemenea, au afirmat că au fost lovite cu bastoane și 

picioarele atunci cînd trece printr-un "coridor" de ofițeri de poliție înainte de a intra 

într-un comisariat de poliție sau cînd erau transferați. 

Mai mult, delegația a primit cîteva afirmații referitor la relele tratamente aplicate de 

către personalul de supraveghere (de exemplu, lovituri), la admiterea în IDP din 

cadrul CGP din Chișinău. 

15.   Cele mai multe dintre afirmațiile de mai sus au fost susținute de dovezi 

medico-legale sau alte probe medicale. În unele cazuri, autoritățile competente de 

urmărire penală au considerat că relele tratamente a fost de așa fel că ar putea fi 

tortură ...CPT-ul împărtășește acest punct de vedere. În plus, constatările de mai sus 

fac Comitetul să ajungă la concluzia că, în afara unor incidente izolate, a existat o 

practică de aplicare a relelor tratamente. 

... 22.   În raportul vizitei anterioare, CPT a subliniat faptul că examinarea eficientă a 

leziunilor de către personalul medical poate avea o contribuție semnificativă la 

prevenirea relelor tratamente a persoanelor reținute de poliție, și a făcut o serie de 

recomandări menite să îmbunătățească procedurile medicilor care lucrează în IDP. În 

timpul vizitei din 2009, delegația a observat aceleași deficiențe ca și cele identificate 

în trecut. Au existat întîrzieri nejustificate în examinarea noilor deținuți (adică de pînă 

la cîteva zile). Examinarea leziunilor era în general, superficială și de rutină fiind 

efectuată în prezența personalului de supraveghere sau operațional, precum și o copie 

a raportului întocmit în urma examenului medical era accesibilă personalului de 

poliție. Nu este surprinzător, că leziunile suferite de persoanele reținute în contextul 

evenimentelor din aprilie 2009 deseori au fost detectate și / sau înregistrate numai 

după eliberarea sau transferul către un penitenciar. 

În  contrast, examinarea leziunilor la sosirea în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău a 

fost, în general, de o mai bună calitate: noii-sosiți deținuții cărora le era aplicată 
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măsura preventivă de arest preventiv erau examinați la scurt timp după admitere de 

catre personalul medical și rapoartele care descriu leziunile observate în timpul 

examenului medical, erau transmise la organele de urmărire penală. Cu toate acestea, 

înregistrarea leziunilor nu a fost pe deplin satisfăcătoare: într-un număr de cazuri, 

descrierea leziunilor a fost succintă și înregistrările rar cînd conțineau relatările 

deținuților cu privire la originea leziunilor lor. 

... 28.  ...Un nou sistem de asistență juridică gratuită pentru persoanele ce nu-și pot 

permite un avocat a intrat în funcțiune la mijlocul anului 2008, ca urmare a intrării în 

vigoare a Legii privind asistența juridică din 26 iulie 2007. Cu toate acestea, un număr 

considerabil de persoane reținute intervievate de către delegație s-au plîns de calitatea 

serviciilor prestate de avocații din oficiu. Inacțiunile unor avocați din oficiu  în timpul 

evenimentelor din aprilie 2009, cînd clienții lor aveau leziuni vizibile sau se plîngeau 

de maltratare a provocat scepticism cu privire la independența lor față de poliție și 

organele urmăririi penale. 

29.   Dreptul persoanelor aflate în custodia poliției de a avea acces la un medic 

(inclusiv la unul ales), încă nu este în mod expres garantat  prin lege ... Multe 

persoane care erau în custodia poliției, în contextul evenimentelor din aprilie 2009 s-

au plîns de faptul că, în ciuda cererilor repetate de a avea acces la asistență medicală 

independentă, le-a fost refuzat accesul la o astfel de asistență. În unele cazuri,  se 

pretinde că personalul de poliție ar fi refuzat accesul la medic, în scopul de a obține o 

mărturisire sau o declarație de la persoanele cu leziuni reținute în cauză. Mai mult, au 

existat cîteva cazuri cînd persoanele aveau leziuni vizibile iar accesul la îngrijirea 

medicală nu a fost asigurată pe motiv că nu au solicitat acest lucru în mod specific. 

Astfel de situații nu numai au privat persoanele reținute de o măsură de protecție, care 

poate juca un rol important în prevenirea relelor tratamente, dar ar poate avea urmări 

grave asupra stării sănătății persoanelor aflate în custodia poliției. În mod evident, 

accesul la un medic independent, nu ar trebui să fie lăsată la latitudinea ofițerilor de 

poliție. 

... 40. Controlul efectuat de către procurori în secțiile de poliție a fost consolidat de-

a lungul ani de la prima vizita din 1998 a CPT-ul în Moldova. La scurt timp după 

evenimentele post-electorale din aprilie 2009, procurorii au efectuat vizite în locurile 

de detenție ale  poliție. Delegația a fost informată că în cadrul acestor inspecții au fost 

înregistrate și procesate un număr de plîngeri cu privire la maltratare. 

Cu toate acestea, majoritatea persoanelor intervievate de către delegația, care erau 

deținuți la acea vreme au susținut că înainte de astfel de vizite erau avertizați de către 

personalul poliției să nu facă nici o reclamație la procurorii care îi vizitează. Mai mult 

aparent, procurorii au fost însoțiți de către personalul poliției și nu au dorit să 

efectueze întrevederi private cu persoanele reținute. 

... 43.  .... În urma evenimentelor din aprilie, un număr de persoane aflate în detenție 

au fost intervievate în privat, de către membrii delegației [a Consiliului Consultativ 

pentru Prevenirea Torturii1],. ... Mai mult, între 9 și 23 aprilie 2009, de opt ori, 

membrii Consiliului au raportat imposibilitatea de a își îndeplini sarcinile; printre 

problemele majore întîmpinate au fost-  refuzul de acces (la 9 și 11 aprilie), întîrzieri 

în acces (de pînă la două ore) și refuzul de a permite consultarea registrelor de 

evidență a persoanelor arestate. Ofițerii de poliție au motivat problemele referitoare la 

                                                 
1  
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acces printr-o lipsă de informații, în special în ceea ce privește componența 

Consiliului. 

44.  Pe scurt, perioada post-electorale din aprilie 2009 a fost un test de turnesol a 

capacității organizațiilor non-guvernamentale care au efectuat vizite în îndeplinirea 

funcțiilor sale în mod efectiv. Cu toate acestea, concluziile delegației sugerează că au 

existat deficiențe grave în funcționarea lor. 

... 61.  CPT-ul recunoaște că pentru autoritățile de urmărire penală numărul mare de 

cazuri care implică, eventual rele tratamente, în legătură cu evenimentele din aprilie a 

constituit o provocare semnificativă în îndeplinirea misiunii lor. Cu toate acestea, 

acest lucru ar fi trebuit să-i determine să adopte o abordare mai pro activă și globală, 

în scopul instituirii unui calendar al incidentelor, inclusiv toți ofițerii de poliție 

implicați, și toate presupusele victime, martori potențiali și profesioniști din afara (de 

exemplu, personalul medical ). Într-adevăr, multe plîngeri și alte informații cu privire 

la relele tratamente deseori se refereau la incidente similare, în aceleași locații, avînd 

aceleași caracteristici de aplicare  a pretinselor rele tratamente și posibil chiar aceiași 

ofițerii de poliție implicați. Este în mod clar o abordare greșită efectuarea investigației 

individuale în astfel de cazuri, examinînd episoadele independent ca și cum nu ar avea 

nici o legătură și fără o coordonare corespunzătoare. 

... 63.   În aproape toate cazurile examinate în timpul vizitei, măsurile luate încă nu 

au condus la identificarea autorilor pretinsei maltratări și / sau a oricărui funcționari 

care a permis sau a încurajat relele tratamente. Procurorii intervievați de către 

delegație au explicat această situație prin imposibilitate, în majoritatea cazurilor, de a 

identifica suspecții, deoarece ofițerii de poliție au purtau cagule, sau prin faptul că 

poziția victimelor nu le permitea să vadă ofițerii de poliție care executau loviturile. Cu 

toate acestea, s-a văzut  clar în timpul vizitei din 2009, că autoritățile de urmărire 

penală nu au luat nici un fel de măsuri,  într-un număr de cazuri în care victimele au 

relatat că ar recunoaște ofițerii de poliție implicați în presupusa maltratare ... 

În plus, informații cheie care ar fi condus la identificarea potențialilor suspecți și 

martori între membrii BPDS "Fulger" (cum ar fi rapoarte ale reținerilor) nu au fost 

încă examinate în cadrul anchetelor referitor la presupusa maltratare, prin contrast, 

această informație a fost folosită de către procurorii care investighează cazurile de  

dezordine în masă și uzurpare a puterii de stat din 7 aprilie 2009. De asemenea, este 

demn de remarcat faptul că responsabilitatea organelor de conducere a funcționarilor 

afacerilor interne și a ofițerilor de poliție nu a fost abordată de către procurorii care s-

au ocupat de investigarea cauzelor  presupuselor  maltratări, în opinia CPT-ului, faptul 

că o astfel de problemă importantă a fost examinată doar la investigarea de către 

procurorii în cazurile privind dezordinile în masă și uzurparea puterii de stat ar putea 

submina grav imparțialitatea oricărei acțiuni de cercetare întreprinse în acest sens. 

66.  Atunci cînd se investighează cazurile care implică, eventual, rele tratamente, 

autoritățile de urmărire penală nu au o obligație de rezultat, cu toate acestea, ele au 

obligația de a efectua investigația adecvate. Eforturile au fost, în general, făcute de 

către autoritățile de urmărire penală care au reacționat  la acuzațiile privind aplicarea 

relelor tratamente de către poliție în legătură cu evenimentele din aprilie 2009, chiar și 

în absența unei plîngeri formale cînd informația în legătură cu acesta le-a fost adusă la 

cunoștință. Cu toate acestea, constatările de mai sus sugerează că, în multe cazuri 

procurorii abilitați nu au luat toate măsurile rezonabile, în timp util pentru a asigura 

integritatea probelor și au omis să depună eforturi reale pentru a identifica persoanele 

responsabile de comiterea maltratărilor. 
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De asemenea, trebuie subliniat faptul că multe presupuse victime intervievate de 

delegație, inclusiv cele care nu au depus încă plîngeri oficiale, precum și avocații lor, 

au exprimat o lipsă generală de încredere în capacitatea și determinarea autorităților 

de urmărire penală, inclusiv a procurorilor militari, de a efectua o investigație 

eficientă în cazurile de maltratare de către poliție. În opinia CPT-ului,scopul unui 

organ de investigare este de a se bucura de încrederea societății, acesta nu ar trebui să 

fie doar independent, ci ar trebui să fie considerat ca fiind independent de poliție. 

În scrisoarea lor din 26 octombrie 2009, autoritățile Republicii Moldova a informat 

Comisia că, în urma vizitei efectuate, autoritățile de urmărire penală ", au început a 

aplicaa și alte tactici de investigare", punînd un accent special pe investigarea vinei 

ofițerilor de poliție de rang înalt pentru acțiunile lor sau a lipsei de acțiune. .. " 

35. Urmează părțile relevante din Raportul comisiei de anchetă 

parlamentară însărcinată cu elucidarea cauzelor și consecințelor 

evenimentelor de după alegerile generale desfășurate la 5 aprilie 2009, în 

Republica Moldova ("Comisia"): 

“IV.  2.1.1. Numărul și profilul persoanelor reținute 

... în conformitate cu registrele de evidență a persoanelor deținute de [comisariate 

aparținînd Ministerului Afacerilor Interne], 571 de persoane au fost arestate între 7-12 

aprilie 2009. ... [] Majoritatea acestor persoane au fost arestate la 7-9 aprilie 2009. 

În plus, o analiză a diferitor registre de evidență a detenției și alte date furnizate de 

către autoritățile de stat au arătat că arestarea a aproape 70 de persoane nu au fost 

reflectate înregistrele de evidența a persoanelor deținute ale centrului de detenție. Într-

un număr de cazuri, registrele nu reflectă faptul că deținutul a fost dus la spital din 

cauza [că el sau ea], a suferit leziuni. Multe dintre mențiunile cu privire la motivul 

arestării efectuate în perioada 7-12 aprilie 2009 specifica pur și simplu "de la Ștefan 

cel Mare , "de la Parlament", "de la Președenție", "de lînga Guvernul [birouri] "sau 

chiar" pentru clarificare "și" de la biroul nr. ... "(Probabil, numărul de birou, în secția 

de poliție relevantă, din care deținutul a fost transferat), fără alte detalii suplimentare. 

Chiar dacă autoritățile au declarat că 274 de ofițeri de poliție și alți ofițeri au fost 

răniți în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, doar trei persoane au fost arestate 

pentru provoacarea unor astfel de leziuni, majoritatea celorlalți fiind acuzați de acte de 

huliganism minore și refuzul de a se supune ofițerilor de poliție.Comisia a 

concluzionat că "simpla prezență a persoanelor în perimetrul în cauză [relevante doar 

cîteva] străzi și clădiri au semnificat" motive suficiente "pentru arestarea [lor] și 

aducerea la secțiile de poliție." 

Comisia a constatat că "toate preocupările exprimate de organizațiile internaționale, 

mass-media, ONG-uri și societatea în ansamblu în ceea ce privește acțiunile 

inadecvate și disproporționate ale poliției după evenimentele din aprilie 2009 au fost 

pe deplin justificate. Cele mai multe persoane au fost reținute de poliție arbitrar, în 

lipsa unei suspiciuni rezonabile de a fi comis o infracțiune; serviciile operative ale 

Ministerului Afacerilor Interne au reușit să identifice persoanele care au comis acte de 

violență împotriva propriilor colegi de la Ministerul Afacerilor Interne; poliția a 

aplicat maltratări și acte de tortură împotriva persoanelor aflate în detenție și a permis 

încălcări grave ale drepturilor procedurale garantate de Constituție ... " 

IV.  2.2. Acțiunile instanțelor judecătorești 
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   Pentru prima dată, în istoria modernă a statului Republica Moldova procesele de 

judecată în privința persoanelor reținute și bănuite de către poliție în săvirșirea unor 

contravenții și infracțiuni legate de evenimentele din 7 aprilie 2009, au fost judecate în 

incinta comisariatelor de poliție. 

... M. D., un fost judecător de instrucție la Judecătoriei sectorului Buiucani, [a 

declarat pentru Comisia că el] a examinat numai cazuri privire la contravenții 

administrative, la 10 aprilie 2009 în incinta CGP-ului, aproximativ între orele 13:00 și 

16:40. [el] a examinat nouă cazuri  la CGP ... Nimeni nu sa plîns de rele tratamente și 

nici avocații lor. Mai mult decît atît, nu au fost evidente semne de rele tratamente. " 

Comisia a făcut o analiză a datelor statistice, în conformitate cu care judecătorii au 

admis 80% din toate demersurile înaintate de procurori privind obținerea unui mandat 

de arest pentru persoanelor acuzate de diferite infracțiuni penale în legătură cu 

evenimentele din aprilie 2009. Din totalul de 148 de astfel de cereri, 88% au fost 

examinate în afara sălilor de judecată, și o majoritate de astfel de cazuri au fost 

examinate la sediul CGP. 

Conform datelor aflate în posesia Comisiei, judecătorul M.D. a examinat 15  cazuri 

la 10 aprilie 2009 în incinta CGP. El a admis toate demersurile procurorului, acordînd 

pentru fiecare caz în medie între 22 și 30 de minute. 

Cele mai multe dintre hotărîrile adoptate de către fiecare judecător de instrucție, în 

cazurile legate de evenimentele din aprilie 2009 au fost practic identice. Din cele 60 

de recursuri depuse de către avocații apărării împotriva încheierilor de aplicare a 

arestului preventiv a clienților lor, 95% au fost admise de către Curtea de Apel și 

deținuții au fost fie eliberați sau le-au fost aplicate măsuri ne preventive de libertate. 

Toți judecătorii care au examinat cazurile legate de evenimentele din aprilie 2009 au 

declarat Comisiei că nu au vazut semne evidente ale rele tratamente ale persoanelor 

aduse în fața lor. Doar într-un singur caz un deținut și avocatul său s-a plîns de 

maltratare. Comisia a remarcat discrepanta dintre aceste declarații și declarațiile unei 

serii de victime, care pretind că s-ar fi plîns de maltratare  judecătorilor, dar fără nici 

un rezultat. 

Potrivit unui răspuns parvenit de la Procuratura Generală, 105 petiții au fost primite 

cu privire la pretinsa maltratare de către poliție în perioada 7 și 8 aprilie 2009. 

Analizînd examenele medicale în ceea ce privește 100 dintre plîngeri, 64 au fost găsite 

de a avea leziuni cu diferite grade de gravitate. În 33 de cazuri în urma constatărilor 

au fost pornită urmărirea penală.. 

Comisia a constatat că "acțiunile procurorilor de identificarea, investigarea și 

sancționarea a cazurilor de tortură și rele tratamente în timpul fazei inițiale au fost" 

rezervate ", uneori chiar s-a sugerat că deținuții și-au pictat pe corp leziuni ... În 

același timp, ... s-a stabilit că procurorii, precum și judecătorii, nu au întreprins  

măsuri ferme pentru a opri actele de tortură, chiar și atunci cînd semnele de violență 

au fost vizibile. " 

Comisia a concluzionat, inter alia, că "acțiunile poliției în noaptea de 7 aprilie 2009 

au fost disproporționate și ilegale". " 

36.  În raportul lor "Libertate, Securitate și Tortura: aprilie 2009 

evenimentele din Republica Moldova", Institutul pentru Drepturile Omului 
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din Moldova (IDOM) și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 

(CReDO) a constatat, inter alia, că: 

"Poliția [a] răspuns cu brutalitate direct și haotic, prin arestări în mare parte 

nejustificate, bătăi și intimidări; 

Poliția pe scară largă și sistematic a utilizat ca răspuns la proteste arestări și detenție 

în custodia MAI; 

Au avut loc numeroase rețineri și arestări fără explicații și motive;” 

     Autorii raportului, de asemenea, au constatat că 64% dintre cei reținuți 

au afirmat că au fost bătuți de către poliție în timpul detenției , iar 81% au 

fost bătuți în timpul reținerii. Această brutalitatea a poliției a dus la cel puțin 

două decese confirmate, și încă zece cazuri de decese suspecte. Aproximativ 

40% dintre cei reținuți în timpul evenimentelor din aprilie 2009 nu au avut 

acces în termen rezonabil la un avocat, și 79% din toată asistența juridică 

prestată a fost încredințată avocaților din oficiu. 

37.  Partea relevantă a Declarației Baroului Avocaților din Moldova 

("BAM") din 17 aprilie 2009: 

"[BAM] condamnă atît acțiunile violente ale anumitor persoane din timpul 

protestelor din 7 aprilie 2009, precum și acțiunile disproporționat de violente și 

represive ale autorităților de stat, după 7 aprilie 2009. 

... [BAM], declară inacceptabil și condamnă cazurile de refuz în accesul avocaților 

la clienții lor și la materialele relevante pe și [faptul] că la multe persoane arestate le-a 

fost refuzat accesul la un avocat la alegerea lor,și le-a fost ferit, împotriva voinței lor, 

asistență juridică de către avocații din oficiu [schema de asistență juridică garantată de 

stat], dintre care unii au avut un rol pur formal și care prin participarea lor, au validate 

actele ilegale comise în ceea ce privește deținuții ... ". 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA VIOLARE A ARTICULULUI 3 DIN CONVENȚIE 

38.  Reclamantul s-a plîns pe încălcarea articolului 3 din Convenție, în 

legătură cu pretinsa sa maltratare și insuficiența investigării maltratării sale. 

De asemenea, el s-a plîns de condițiile inumane de detenție. Articolul 3 

prevede după cum urmează: 

"Nimeni nu poate fi supus torturii și sau tratamentelor inumane sau degradante." 
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A.  Cu privire la admisibilitate 

39.  Curtea constată că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, constată că nu este 

inadmisibilă din orice alte motive. Prin urmare, trebuie declarat admisibilă. 

B.  Cu privire la fond 

1.  Argumentele  părților 

40. Guvernul a susținut că reclamantul nu a fost maltratat în perioada de 

detenție. În special, versiunea sa a evenimentelor a fost contrazisă de 

concluziile medicului care l-a examinat la 8 aprilie 2009. Reclamantul nu s-

a plîns de relele tratamente suferite nici la 8 aprilie 2009 medicului care la 

examinat, nici procurorului care l-a interogat la acea dată sau judecătorul de 

instrucție care a ordonat arestarea sa la 10 aprilie 2009. În plus, dacă 

leziunile de pe fața reclamantului au fost vizibile, ele ar fi trebuit să fie 

vizibile în timpul întîlnirii cu procurorul la data de 8 aprilie 2009 și în 

timpul ședinței de judecată din 10 aprilie 2009. Reclamantul a înaintat o 

plîngere cu privire la maltratare abia la 14 aprilie 2009 și nu a prezentat 

probe în acest sens. Al doilea raport medical din 14 noiembrie 2009 a 

constatat leziuni ușoare pe fața reclamantului, acestea ar fi putut fi cauzate 

de o varietate de factori, cum ar fi violența din partea altor deținuți. În mod 

similar, nu a existat nici o dovadă că reclamantul la 10 aprilie 2009 a trecut 

prin așa numitul "coridor al morții", din CGP. Concluziile Centrului 

Medical Memoria au fost bazate pe o evaluare subiectivă a stării psihologice 

a reclamantului și nu pe o analiză a datelor medicale. Este de menționat că 

raportul a  fost realizat mult mai tîrziu decît evenimentele din aprilie 2009, 

fiind finalizat în septembrie 2009. În cele din urmă, versiunea reclamantului 

cu privire la evenimente a fost contrazisă de către prietenul său S., care a 

fost arestat în același timp ca și reclamantul. 

41.  În ceea ce privește investigația plîngerii reclamantului cu privire la 

rele tratamente, ea a fost completă și eficientă. Toate părțile au fost audiate 

și au fost efectuate două examene medicale. Cum S. a negat versiunea 

descrisă de reclamant cu privire la evenimente și în lipsa unor dovezi solide 

împotriva unui anumit ofițer de poliție, urmărirea penală nu a avut nici o 

perspectivă de succes în fața instanțelor naționale. 

42.  Reclamantul a susținut că el a fost dus la secția de poliție sănătos și a 

suferit leziunile în timp ce se afla în detenție. În timpul interogatoriului 

procurorului din 8 aprilie 2009 nimeni nu i-a explicat că el s-ar putea plînge 

de rele tratamente suferite. Mai mult decît atît, faptul că procurorul i-a 

adresat întrebări doar cu privire la urmărirea penale intentată reclamantului, 

nu la încurajat să aibă încredere că ar putea fi ajutat de procuror în 

prevenirea viitoarelor relele tratamente. Reclamantul a adăugat că el nu a 
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avut încredere în avocatul din oficiu desemnat de către autorități, fără să-i fi 

fost explicat faptul că el are dreptul de a-și angaja orice avocat. Prezența 

avocatul din oficiu, la interogatoriul organizat de poliție nu i-a dat încredere 

că el nu ar fi putut fi maltratat din nou de către poliție în cazul în care el ar 

înainta o plîngere procurorului, cu atît mai mult, că reclamantului nu i-a fost 

permis să-și informeze chiar și părinții săi despre locul unde se afla. Numai 

după ce el a fost vizitat la 14 aprilie 2009 la Penitenciarul nr. 13 de către un 

avocat angajat de către părinții săi, reclamantul s-a simțit suficient de sigur 

pentru a face o plîngere și să fie supus unui examen medical, în timpul 

căreia el a explicat originea leziunilor sale medicului. 

43. În opinia reclamantului, procurorul nu și-a îndeplinit cu diligență 

sarcinile de investigare, cum ar fi verificarea camionului care la adus pe 

reclamant la Penitenciarul nr. 13 și ce ofițeri de poliție l-au excortat cu 

această ocazie. Mai important, este că omisiunea în pornirea unei urmăriri 

penale a limitat competențele de investigare a organelor de urmărire penală. 

Mai mult, procurorului i-a luat mai mult de două luni pentru a emite 

ordonanța de neîncepere a urmăririi penale, și încă o lună pentru a informa 

reclamantul despre această ordonanță, astfel s-a pierdut timp prețios și s-a 

exclus orice posibilitate de a demonstra prin probe rele tratamente suferite 

de reclamant. Procurorul și-a limitat investigația la interogarea 

reclamantului și a presupuselor persoane acre l-au torturat. Procurorul nu a 

reușit să organizeze o procedură de recunoaștere, în ciuda afirmația 

reclamantului că el este capabil să identifice ofițerii, care l-au torurat și nu a 

încercat să identifice vecinii de celulă a reclamantului, care ar fi putut 

confirmat sau negat prezența de leziuni pe fața reclamantului la 8 aprilie 

2009. 

2.  Concluziile  Curții 

44.  După cum Curtea a afirmat în mai multe rînduri, articolul 3 

consfințește una din valorile fundamentale ale societăților democratice. 

Chiar și în cele mai dificile circumstanțe, cum ar fi lupta împotriva 

terorismului și a crimei organizate, Convenția interzice în termeni absoluți 

tortura și tratamentele inumane sau degradante. Spre deosebire de 

majoritatea clauzelor importante ale Convenției și a Protocoalelor 1 și 4, 

articolul 3 nu prevede excepții și nici o derogare de la aceasta nu este 

permisă în conformitate cu articolul 15 § 2, chiar și în cazurile extraordinare 

de pericol public care amenință viața națiunii (a se vedea Selmouni c. 

Franței [MC], nr. 25803/94, § 95, CEDO 1999 V, și Assenov și alții c. 

Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 93, Culegere de hotărîri și decizii 1998-

VIII). 

45.  Acuzațiile privind relele tratamente trebuie să fie susținute de dovezi 

corespunzătoare (a se vedea, mutatis mutandis, Klaas împotriva Germaniei, 

22 septembrie 1993, § 30, seria A nr. 269). Pentru a stabili faptele alegate 

de reclamant, Curtea a adoptă standardul probei "dincolo de orice îndoială 
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rezonabilă". Cu toate acestea, în cazul în care evenimentele în cauză se află 

în întregime, sau în mare parte, în cunoașterea exclusivă a autorităților, ca și 

în cazul persoanelor aflate în stare de arest în cadrul controlului acestor 

autorități, naște prezumții puternice că circumstanțele relatate de reclamant 

sunt veridice în ceea ce privește leziunile apărute în timpul detenției. În 

astfel de cazuri, sarcina probei revine statului care are obligația de a da o 

expicație satisfăcătoare și convingătoare privind originea leziunilor (a se 

vedea Salman c. Turciei [MC], nr 21986 /. 93, § 100, CEDO 2000-VII). În 

lipsa unor astfel de explicații Curtea poate trage concluziile ce pot fi 

nefavorabile pentru Guvernul respondent (a se vedea Orhan v. Turcia, nr. 

25656/94, § 274, 18 iunie 2002). 

46  Mai mult decît atît, în cazul în care o persoană invocă o pretenție 

discutabilă precum că el a fost grav maltratat în încălcarea articolului 3, 

această dispoziție, coroborată cu obligația generală a statului în temeiul 

articolului 1 din Convenție de a "asigura persoanelor aflate sub jurisdicția 

lor, drepturile și libertățile definite în ... [] Convenție ", impune în mod 

implicit efectuarea unei investigații oficiale eficiente. Obligația de a 

investiga "nu este o obligație de rezultat, dar de mijloace": nu orice 

investigație trebuie să fie neapărat de succes sau să ajungă la o concluzie 

care coincide cu alegația reclamantului, cu toate acestea, ar trebui să fie în 

principiu de așa natură încît să conducă la stabilirea circumstanțelor de fapt 

ale cauzei, iar în cazul în care acuzațiile se dovedesc a fi adevărate, la 

identificarea și pedepsirea celor responsabili. Astfel, investigarea acuzațiilor 

grave de maltratare trebuie să fie completă. Asta înseamnă că autoritățile 

trebuie să facă întotdeauna o încercare serioasă de a afla ce sa întîmplat și 

nu trebuie să se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta 

investigația sau ca bază pentru luarea deciziilor. Trebuie să fie luate toate 

măsurile rezonabile disponibile pentru a asigura dovezile privind incidentul, 

inclusiv, inter alia, declarațiile martorilor oculari, dovezi criminalistice, și 

așa mai departe. Orice deficiență în investigație care subminează capacitatea 

de a stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor 

responsabile va duce la riscul de subminare a acestui standard (a se vedea, 

printre multe, Mikheyev v. Rusia, nr. 77617/01, § 107 et următoarele, 26 

ianuarie 2006, și Assenov și alții c. Bulgariei, citat mai sus, § 102 și 

următoarele). 

47.   În sfîrșit, Curtea a decis în Bati și alții c. Turciei (nr. 33097/96 și 

57834/00, CEDO 2004 IV (extrase)), că: 

“136. „Este incontestabilă condiția promptitudinii și urgenței rezonabile care se 

implică în acest context. O reacție promptă a autorităților prin investigarea alegațiilor 

de rele tratamente poate fi, în general, considerată drept esențială întru menținerea 

încrederii publice în faptul respectării de către autorități a normelor de drept și 

prevenirea oricărei presupuneri de toleranță și accepțiune tacită a acțiunilor ilicite (a 

se vedea, printre alte autorități , Indelicato c. Italiei, nr 31143 /. 96, § 37, 18 octombrie 

2001, și Ozgur Kilic c. Turciei (dec.), nr 42591/98, 24. septembrie 2002). Din 

momentul în care pot exista obstacole sau dificultăți care împiedică evoluția 
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investigației într-un caz particular, în general poate fi considerată drept esențială 

începerea promptă a unei investigații în scopul de a menține încrederea publică în 

faptul respectării de către autorități a normelor de drept și prevenirea oricărei 

presupuneri de toleranță și accepțiune tacită a acțiunilor ilicite. (a se vedea, mutatis 

mutandis, Paul și Audrey Edwards c. Regatului Unit, nr. 46477/99, § 72, CEDO 2002 

al II-lea). " 

 (a)  Aspectul material al articolului 3 

48.  Curtea notează că, spre deosebire de cazurile anterioare, pe care le-a 

examinat, în ceea ce privește Republica Moldova privind cazurile 

individuale de presupusa maltratare, prezenta cauză pare a fi parte dintr-un 

număr mare de plîngeri similare privind aplicarea relelor tratamente comise 

într-o perioadă relativ scurtă. Situația a fost considerat atît de gravă, de către 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, încît a concluzionat, după 

ce a analizat ", că un număr extrem de mare de acuzații credibile și coerente 

conform cărora poliția a aplicat relelor tratamente, în contextul 

evenimentelor post-electorale din aprilie 2009", în afara unor incidente 

izolate, a existat o practică de aplicare a relelor tratamente" (a se vedea 

punctele 10 și 15 din raportul CPT pentru anul 2009, punctul 34 de mai 

sus). La concluzii similare au ajuns și Comisarul pentru Drepturile Omului 

al Consiliului Europei ("încălcări la scară largă ale dreptului fundamental de 

a nu fi supus relelor tratamente", a se vedea paragraful 33 de mai sus) la fel 

și Comisia de anchetă parlamentară însărcinată cu elucidarea cauzelor și 

consecințelor evenimentelor de după alegerile generale desfășurate la 5 

aprilie 2009 în Republica Moldova (cei mai mulți oameni au fost reținuți de 

poliție arbitrar ...; poliția a aplicat rele tratamente și acte de tortură 

împotriva persoanelor aflate în detenție", a se vedea punctul 35 de mai sus). 

49.  Avînd în vedere circumstanțele cauzei date, care pare a fi o 

maltratare sistematică și în masă a deținuților de către poliție, Curtea încă 

mai trebuie să verifice faptul dacă reclamantul a prezentat dovezi 

concludente că el personal a fost maltratat, înainte de a putea găsi o 

încălcare a articolului 3 din Convenție. În acest sens, se observă că atunci 

cînd reclamantul a fost adus la secția de poliție, ofițerii care au efectuat 

reținerea și ofițerii care ulterior l-au preluat în detenție, nu au observat nici 

un fel de leziuni pe corpul reclamantului. Rezultă că la 7 aprilie 2009 (8 

aprilie conform Guvernului) reclamantul era sănătos cînd a intrat în 

detenție. Mai mult decît atît, în conformitate cu dosarul medical prezentat de 

Guvern, la 8 aprilie 2009, reclamantul a fost examinat în închisoare de un 

doctor, care nu au observat nici un semn de aplicare a relelor tratamente (a 

se vedea paragraful 15 de mai sus). Cu toate acestea, după o săptămînă de 

detenție un alt doctor din închisoare a constatat leziuni pe fața reclamantului 

(vezi paragraful 20 de mai sus). 

50.  În opinia Curții, Guvernul nu a oferit o explicație plauzibilă care ar fi 

explicat originea leziunilor reclamantului survenite în timp ce el se afla în 
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detenție. Mai mult decît atît, o serie de rapoarte întocmite de către diverse 

organisme naționale și internaționale au confirmat absența virtuală a 

oricăror plîngeri cu privire la rele tratamente din Penitenciarul nr. 13, în 

timp ce marea majoritate a acestor plîngeri privind rele tratamente, făceau 

referire la  comisariatele  de poliție și sediul CGP (a se vedea punctele 33 și 

34 de mai sus). Într-adevăr, reclamantul nu s-a plîns niciodată pe nici un fel 

de violență din partea Penitenciarului nr.13. Curtea concluzionează că 

materialele cauzei, formează o prezumție puternică, necombătută de 

argumentele Guvernului, că reclamantul a suferit leziunile sale, fie la CPs 

Botanica sau la sediul CGP, între 8 și 10 aprilie 2009. În acest sens, este de 

asemenea important să se verifice dacă autoritățile de stat au efectuat o 

investigație efectivă, astfel încît să stabilească în mod clar circumstanțele 

cauzei. În caz contrar omisiunea petrecerii unei investigații eficientă și de 

verificare a stării de sănătate a unei persoane la admiterea în detenție, "... 

Guvernul nu poate invoca această omisiune în apărarea sa și să susțină că 

leziunile în cauză au apărut la reclamant înainte de luarea lui în custodia 

poliției"(Türkan v. Turcia, nr 33086/04, § 43, 18 septembrie 2008;. se 

vedea, de asemenea, Popa c. Moldovei, nr 29772/05, § § 39-45, 21 

septembrie 2010.). 

51.  În plus, reclamantul sa plîns de condițiile inumane de detenție (a se 

vedea paragraful 15 de mai sus). Curtea notează că reclamantul a fost 

deținut pentru o perioadă relativ scurtă de timp  la CPs Botanica și la CGP, 

care era extrem de suprapopulate în perioada 7-12  aprilie 2009(a se vedea 

paragraful 33 de mai sus). Guvernul nu a furnizat nicio dovadă că 

reclamantului i-a fost oferită asistență medicală pentru leziunile sale, înainte 

de înaintarea plîngerii de la 14 aprilie 2009. Deși circumstanțele de mai sus 

pot ridica o problemă în temeiul articolului 3 al Convenției, Curtea 

consideră că, în speță, acestea sunt elemente suplimentare, care contribuie la 

suferința pe care reclamantul le-a avut de suferit în urma relelor 

tratamentului și alte circumstanțe ale arestării sale. 

52.  Curtea respinge argumentul Guvernului că inexistența plîngerii 

reclamantului pînă la 14 aprilie 2009 dovedește inexistența relelor 

tratamente. Curtea face referire la starea de insecuritate descrisă de multe 

victime în perioada de 7-12 aprilie 2009, în cazul în care au văzut multe alte 

persoane  ca fiind maltratate și umilite în mod deschis, în cazul în care se 

temeau de viitoarele rele tratamente în cazul în care s-ar fi plîns unui 

procuror sau judecător. Mai mult decît atît, refuzul de a permite 

reclamantului să-și contacteze părinții și de a-și angaja avocatul său, 

împreună cu pretinsul rol pasiv al avocatului din oficiu - care nu a reacționat 

pentru a clarifica originea semnelor de maltratare de pe fața reclamantului – 

nu a contribuit la hotărîrea reclamantului de a depune o plîngere. Instanța, 

de asemenea, face referire la preocupările exprimate în ceea ce privește 

independența și calitatea muncii prestate de avocații din oficiu în timpul 

evenimentelor relevante (a se vedea punctul 28 din raportul CPT citată la 
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punctul 34 de mai sus, precum și punctul 37 de mai sus), modul sumar în 

care judecătorii, inclusiv judecătorul M.D. au examinat cazurile în incinta 

comisariatelor de poliție, precum și lipsa de măsuri ferme împotriva relelor 

tratamente, în investigația judecătorilor și procurorilor, în timpul 

evenimentelor din aprilie 2009 (a se vedea paragraful 35 de mai sus).Toate 

acestea nu sunt numai pentru a provoca îngrijorare, dar de asemenea, 

confirmă sentimentele de frică și neajutorare pe care reclamantul ar fi 

trebuie să le fi simțit în timpul detenției sale. Aceste sentimente au fost 

împărtășite de majoritatea presupuselor victime. După cum CPT-ul a 

observat la punctul 10 din raportul său "cele mai multe plîngeri privind  

presupuselor rele tratamente comise de către poliție, în contextul 

evenimentelor din aprilie au fost depuse numai după ce persoanele în cauză 

au fost transferate către o unitate din cadrul Ministerului Justiției sau 

eliberate. ". Cînd reclamantul s-a simțit că este în siguranță, după cea fost 

transferat și după ce a fost vizitat de un avocat în care el a putut avea 

încredere, el a înaintat plîngerea sa, fapt pe care Curtea îl găsește perfect de 

înțeles, în astfel de circumstanțe. 

 

53.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că a avut loc violarea fundamentală a Articolului 3 al 

Convenției sub aspect material. 

(b)  aspectul procedural al articolului 3 

54.  Curtea va examina modul în care plîngerea reclamantului de rele 

tratamente a fost investigată. Se observă că verificarea inițială a 

circumstanțelor cauzei a fost efectuată de către instituții (MAI), pentru care 

lucrau un număr mare din cei acuzați de rele tratamente (poliția se află în 

subordinea MAI, a se vedea paragrafele 21-23 de mai sus). Se pare că 

refuzul procurorului de a iniția urmărirea penală a fost cel puțin parțial, 

bazat pe rezultatele verificărilor efectuate de către MAI. Acest lucru este 

chiar straniu avînd în vedere faptul că scopul declarat de a asigura absența 

oricăror legături între cei care se ocupă de investigații și poliție, din care 

cauză investigarea cazurilor referitoare la maltratare a fost încredință 

procurorilor militari (a se vedea paragraful 33 de mai sus). Mai mult, 

procurorii militari au declarat că s-au axat pe declarațiile ofițerilor de poliție 

de rang înalt din cadrul Ministerului, (a se vedea punctul 66 din raportul 

CPT citată la punctul 34 de mai sus), ce este o ingerință instituției date 

incompatibilă cu cerința de independență a investigatorului față de cei în 

curs de investigare. Prin urmare, investigația plîngerii reclamantului într-o 

anumită măsură a fost compromisă. 

55. Curtea constată, în conformitate cu documentele din dosar se pare că 

procurorul militar a primit plîngerea reclamantului doar la 21 aprilie 2009 – 

la o saptămînă după ce a fost înaintată. Apoi reclamantul a așteptat timp de 

cel puțin treizeci și opt de zile (pînă la 29 mai 2009 sau mai tîrziu, a se 
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vedea punctul 23 de mai sus), pentru rezultatele reexaminării interne 

efectuate de către MAI. După ce a adoptat în cele din urmă la 12 iunie 2009 

a ordonanței de neîncepere a urmăririi penale, procurorul a informat 

reclamantul despre decizia sa abia la 16 iulie 2009 (a se vedea punctele 24 și 

25 de mai sus). 

În opinia Curții, diferitele întîrzieri inexplicabile menționate mai sus sunt 

incompatibile cu noțiunea de promptitudinea investigației  cum este cerut de 

articolul 3 din Convenție, deoarece există riscul că probele privind relele 

tratamente  să dispară pe măsură ce timpul trece și leziunile se  vindeca (a 

se vedea , de exemplu, Pădureț contra Moldovei, nr 33134 /. 03, § 63, 5 

ianuarie 2010). 

56.  Curtea observă în continuare că, în ciuda leziuni vizibile de pe fața 

reclamantului, care au fost confirmate de către medic la 14 aprilie 2009, nici 

unul dintre oficialii care l-au văzut înainte de această dată, fie de la CPs 

Botanica, procuratura (care a investigat cauza penală împotriva 

reclamantului), CGP (în incinta căruia judecătorul de instrucție M.D. l-a 

văzut) sau Penitenciarul nr. 13 nu au reacționat prin informarea organelor de 

urmărire penală de posibilele rele tratamente, indiferent de orice plîngeri 

adresate de reclamant. 

57.  Curtea reiterează că a constatat deja că "în conformitate cu articolele 

93, 96 și 109 din Codul de procedură penală, că nu se întreprinde nici o 

măsură de investigație [poate] fi luată în ceea ce privește [o] infracțiune 

comisă ... decît în cadrul urmăririi penale [sunt] instituite formal "(a se 

vedea Guțu c. Moldovei, nr 20289 /02, § 61, 7 iunie 2007, și Ipate c. 

Moldovei, nr. 23750/07, § 63, 21 iunie 2011). În cazul de față, nu a fost 

pornită urmărirea penală, fapt care a limitează competențele investigatorului 

și a redus din utilitatea oricăror dovezi obținute cu scopul urmăririi penale a 

celor acuzați de maltratarea reclamantului. 

58.  Este de asemenea, de remarcat faptul că reclamantul a invocat 

omisiunea organelor de urmărire penală de a efectua procedura de 

recunoaștere, în ciuda cererii sale, sau de a identifica alte persoane deținute 

cu el pe parcurs perioadei 8-10 aprilie 2009, în scopul verificării 

declarațiilor sale cu privire la semnele vizibile ale relelor tratamente de pe 

fața lui. Aceste omisiuni au subminat și mai mult eficiența investigației. 

59.  Curtea consideră că omisiunea de a iniția o anchetă penală adecvată 

în plîngerea reclamantului de rele tratamente, întîrzierile inexplicabile în în 

începerea investigației și în  informarea reclamantului despre  rezultate, 

faptul că o parte a investigației a fost efectuată de către autoritatea care are 

în subordine cea mai mare a celor acuzați de rele tratamente sau 

incapacitatea de a reacționa din oficiu pentru a elimina semnele de rele 

tratamente pe fața reclamantului, omisiunea obținerii de probe, prin 

identificarea co-deținuților sau efectuarea procedurii de, sunt incompatibile 

cu cerințele procedurale prevăzute de articolul 3 din Convenție. 

Prin urmare, a avut loc violarea articolului 3 în aspectul său procedural  
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II.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENȚIEI 

60.  Articolul 41 al Convenției prevede următoarele:  

„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenției sau a protocoalelor sale și 

dacă dreptul intern al Înaltelor Părți Contractante nu permite decît o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei violări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

A.  Prejudiciile 

60.  Reclamantul a pretins 15.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu 

moral. El s-a referit la suferințele provocate de autoritățile de stat, maltratare 

și umilirea lui, omisiunea de al asigura cu asistență medicală, imposibilitatea 

de a-și informa familia de locul aflării sale în primele zile de detenție și de 

stresul mental, de la care el suferă pînă în prezent. 
61.  Guvernul a susținut că medicii au stabilit doar leziuni ușoare pe 

corpul reclamantului, suferința pretinsă nu a fost deosebit de intensă și deci 

suma pretinsă este prin urmare excesivă. 

62. Având în vedere circumstanțele particulare ale cauzei, Curtea acceptă 

integral cererea reclamantului de satisfacție echitabilă, în ceea ce privește 

prejudiciul moral. 

B.  Costuri și cheltuieli 

63.  De asemenea, reclamantul a pretins EUR 1,500 cu titlu de costuri și 

cheltuieli suportate în fața Curții. El s-a referit la acțiuni specifice, cum ar fi 

scrierea observațiilor de către avocatul său, care a petrecut cincizeci de ore 

de lucru pe caz. 

64.  Guvernul a susținut că suma solicitată este exagerată și nefondată 

65.  În conformitate cu jurisprudența Curții, reclamantul are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor numai în măsura în care a demonstrat 

că acestea au fost real și necesar suportate și sunt rezonabile ca cuantum. În 

cazul de față, ținând seama de documentele aflate în posesia sa și de 

criteriile de mai sus, Curtea acceptă integral cererea reclamantului privind 

costuri și cheltuieli. 

C.  Penalități 

66.  Curtea consideră oportun ca penalitatea să fie calculată în funcție de 

rata marginală de împrumut a Băncii Centrale Europene, la care se vor 

adăuga trei procente. 



24 HOTĂRÎRE TARABURCA c. MOLDOVEI  

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 

1.  Declară cererea admisă; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc o violare a articolului 3 al Convenției în partea 

materială și procedurală; și 

 

3.  Hotărăște 

(a) că statul respondent trebuie să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni de la data la care hotărîrea devine definitivă, în conformitate cu 

articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care urmează să fie 

convertite în lei moldovenești la rata de schimb aplicabilă la data de 

decontare: 

(i)  EUR 15,000 (cincisprezece mii euro), în ceea ce privește 

prejudiciu moral, plus orice taxă care poate fi percepută; și 

 

(ii)  EUR 1,500 (o mie cinci sute), cu titlu de costuri și cheltuieli; plus 

orice taxă care poate fi percepută de la reclamant,  

 

(b) că din momentul expirării termenului mai sus menționat de trei luni 

pînă la achitarea efectivă a sumei respective, statul pîrît va achita o 

dobîndă egală cu rata marginală de împrumut a Băncii Centrale 

Europene, plus trei procente; 

 

 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 6 decembrie 2011, în 

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

Santiago Quesada Josep Casadevall 

 Grefier  Președinte 


