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În cauza I.P. c. Republicii Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Treia), întrunită într-o 

Cameră compusă din:  

 Josep Casadevall, președinte, 

 Luis López Guerra, 

 Dragoljub Popović, 

 Kristina Pardalos, 

 Johannes Silvis, 

 Valeriu Grițco, 

 Iulia Antoanella Motoc, judecători, 

și Stephen Phillips, grefier al Secției,  

Deliberînd la 7 aprilie 2015 în ședință închisă,  

Pronunță următoarea hotărîre, care a fost adoptată la aceeași dată:  

PROCEDURA 

1.  Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 33708/12) depusă la 21 mai 

2012 contra Republicii Moldova la Curte potrivit articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(“Convenția”), de către o cetățeană a Republicii Moldova, dna I.P. 

(“reclamanta”). Președintele Secției a admis cererea reclamantei de 

nedezvăluire a identității acesteia (articolul 47 § 3 din Regulamentul Curții).  

2.  Reclamanta a fost reprezentată de către dl I. Dodon, avocat care 

practică în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost 

reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol.  

3.  Reclamanta s-a plîns, în particular, că a fost victimă a încălcării 

prevederilor articolelor 3 și 8 din Convenție ca urmare a omisiunii statului 

de a efectua o investigație adecvată cu privire la alegațiile sale că a fost 

victimă a infracțiunii de viol. Reclamanta, de asemenea, a invocat că nu a 

beneficiat de remedii efective, după cum prevede articolul 13 din Convenție, 

în legătură cu încălcările menționate. 

4.  La 22 mai 2013 cererea a fost comunicată Guvernului.  

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

5.  Reclamanta s-a născut în 1987 și locuiește în Chișinău. 

6.  Reclamanta și O.P. erau într-o relație de peste un an. Ei nu locuiau 

împreună, dar obișnuiau să petreacă noaptea împreună unul la altul acasă. 
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Spre sfîrșitul relației lor, ei au început să aibă conflicte, deoarece O.P. 

devenise foarte gelos. De asemenea, potrivit reclamantei, el devenise 

violent.  

7.  În seara zilei de 10 mai 2010, O.P. era supărat pe reclamantă, 

deoarece aceasta a lipsit de acasă cîteva ore și nu a răspuns la apelurile sale 

telefonice. El a așteptat-o în fața casei ei și cînd ea a ajuns, el a agresat-o și 

a urcat-o forțat în automobilul său. Tentativele reclamantei de a fugi erau 

contracarate prin acțiunile violente a lui O.P. și amenințările cu violența și 

moartea. Potrivit reclamantei, el o lovea, o trăgea de păr și o amenința de 

fiecare dată cînd aceasta încerca să iasă din automobil. O.P. a negat 

alegațiile reclamantei despre actele de violență, recunoscînd că i-a tras doar 

cîteva palme peste față înainte de a urca în mașină. El a susținut că ea nu a 

fost împotrivă să meargă la el acasă.  

8.  La miezul nopții, reclamanta și O.P. au ajuns la casa acestuia, într-o 

comună de lîngă Chișinău. Potrivit reclamantei, O.P. a încuiat-o în casă și a 

rămas singură aproximativ patruzeci și cinci de minute. Reclamanta a 

încercat să fugă, dar nu a putut, iar în casă nu era nici un telefon. De 

asemenea, ea a susținut că nu avea bani și că hainele ei erau rupte și 

murdare de sînge. După ce s-a întors acasă, O.P. a impus-o pe reclamantă să 

se dezbrace și să se culce cu el în pat. Urmare a refuzului reclamantei, ei s-

au îmbrîncit, însă O.P. prin constrîngerea fizică și psihică a reclamantei a 

întreținut un raport sexual, contrar voinței ultimei. Dimineața, cînd 

reclamanta a încercat să plece din casa lui O.P., între ei a izbucnit o nouă 

ceartă. După ce a agresat-o, O.P. a întreținut un raport sexual cu ea, într-o 

formă perversă, contrar voinței ei și numai după aceasta el i-a chemat un 

taxi.  

9.  La 11 mai 2010, reclamanta a depus o plîngere împotriva lui O.P. și a 

efectuat o examinare medico-legală. Un raport de examinare medico-legală, 

întocmit la aceeași dată, a constatat pe față, buze, gît și toracele reclamantei 

mai multe echimoze. Unele echimoze erau de dimensiunea 5x4 centimetri. 

Urme de spermatozoizi au fost găsite numai în vagin.  

10.  La 14 mai 2010, în temeiul ordonanței procurorului, O.P. a efectuat 

o examinare medico-legală. Un raport de examinare medico-legală a 

constatat excoriații la nivelul gîtului cauzate de unghii. Raportul de 

examinare medico-legală stabilea că O.P. nu a negat că ar fi întreținut 

raporturi sexuale cu reclamanta; totuși, el a susținut că ambii parteneri au 

consimțit. În raport s-a concluzionat că leziunile corporale stabilite erau 

caracteristice pentru un raport sexual forțat.   

11.  În declarațiile sale prezentate procurorului, O.P. a negat că a 

întreținut raporturi sexuale cu reclamanta în seara zilei de 10 mai 2010 și în 

dimineața zilei de 11 mai 2010. De asemenea, el a negat că a urcat-o forțat 

pe reclamantă în automobilul său și a dus-o la el acasă, și a pretins că ea a 

fost de acord să vină cu el. El a recunoscut că în seara zilei de 10 mai 2010 

i-a aplicat cîteva lovituri cu palma peste față, iar reclamanta a ripostat și i-a 



 HOTĂRÎREA I.P. c. REPUBLICII  MOLDOVA 3 

cauzat cîteva excoriații pe gît. O.P. nu a putut explica prezența celorlalte 

echimoze de pe corpul ei, prezența urmelor de spermatozoizi în vagin și 

concluziile experților medico-legali că leziunile corporale erau caracteristice 

pentru un raport sexual forțat. El doar a susținut că nu este de acord cu 

concluziile raportului de examinare medico-legală în partea ce ține de acest 

aspect.  

12.  La 6 august 2010, Procuratura mun. Chișinău a refuzat să pornească 

urmărirea penală. Descriind circumstanțele cauzei în ordonanța sa, 

procurorul s-a bazat exclusiv pe versiunea lui O.P. asupra faptelor, potrivit 

căreia, reclamanta a avut o relație de dragoste cu el și întreținea raporturi 

sexuale timp de un an. În seara zilei de 10 mai 2010, O.P. a venit la 

domiciliul reclamantei, dar nu a găsit-o acasă. El a așteptat-o pe reclamantă 

și atunci cînd ea s-a întors, între ei s-a iscat o ceartă, în timpul căreia el a 

lovit-o, iar reclamanta l-a zgîriat pe gît. După ce s-au calmat, împreună s-au 

deplasat la domiciliul lui O.P., unde au petrecut noaptea împreună. Deși 

potrivit declarațiilor lui O.P., el și reclamanta nu au întreținut raporturi 

sexuale în acea noapte, totuși procurorul a menționat în ordonanța sa că, 

fiind chestionat, O.P. a explicat că el cu reclamanta au întreținut benevol 

raporturi sexuale în acea noapte. Procurorul a menționat constatările 

experților medico-legali, potrivit cărora escoriațiile la nivelul gîtului lui O.P. 

erau caracteristice pentru raport sexual forțat. Cu toate acestea, procurorul a 

respins versiunea reclamantei asupra faptelor, pe motiv că ea era într-o 

relație de dragoste cu O.P., regulat întreținea cu el raporturi sexuale și în caz 

de constrîngere dispunea de posibilitatea reală de a opune rezistență. 

Procurorul, de asemenea, a concluzionat că reclamanta benevol s-a deplasat 

la domiciliul lui O.P. și în caz de constrîngere fizică sau psihică părinții 

acestuia din urmă, care locuiesc cu el, dispuneau de posibilitatea de a auzi.  

13.  La 6 august 2010, Procuratura mun. Chișinău a dispus pornirea 

procesului contravențional în privința lui O.P. pentru vătămarea integrității 

corporale a reclamantei.  

14.  Reclamanta a depus o plîngere prin care a solicitat anularea 

ordonanței procurorului de neîncepere a urmăririi penale în privința lui O.P. 

Ea a susținut, inter alia, că vecinii săi au văzut cum O.P. a agresat-o și a 

urcat-o cu forța în automobilul său în seara zilei de 10 mai 2010. Încercarea 

ei, fără succes, de a fugi de la el, de asemenea, a fost observată de angajații 

stației de alimentare cu petrol, unde O.P. s-a oprit cu automobilul. De 

asemenea, ea a susținut că și-a pierdut cunoștința pentru un timp, ca urmare 

a uneia dintre loviturile la cap și că a doua zi s-a adresat la Spitalul de 

Urgență, unde a fost diagnosticată cu comoție cerebrală. Ea a susținut că 

procurorul a omis să verifice această informație la spital, deși ea i-a cerut 

aceasta.  

15.  La 9 decembrie 2010, plîngerea reclamantei privind anularea 

ordonanței de neîncepere a urmăririi penale a fost respinsă de către 

procurorul ierarhic superior din Procuratura mun. Chișinău, fără efectuarea 
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unei cercetări suplimentare cu privire la circumstanțele cauzei. Reclamanta 

a depus o plîngere către judecătorul de instrucție.  

16.  La 7 februarie 2011, un judecător de instrucție al Judecătoriei 

Rîșcani mun. Chișinău a admis plîngerea reclamantei și a dispus 

procuraturii să efectueze cercetări suplimentare. Judecătorul a constatat că 

cercetarea circumstanțelor cazului a fost superficială și incompletă și că nici 

unul din martori nu a fost audiat. De asemenea, judecătorul a declarat nulă 

ordonanța procurorului din 6 august 2010 privind pornirea procesului 

contravențional în privința lui O.P. pentru vătămarea integrității corporale a 

reclamantei (a se vedea paragraful 13 supra).  

17.  În cadrul unui control suplimentar, Procuratura mun. Chișinău a 

dispus efectuarea unor examinări medico-legale suplimentare și a obținut 

două rapoarte de examinare medico-legale. Potrivit unuia dintre ele, 

excoriațiile la nivelul gîtului lui O.P. au putut fi cauzate atît în rezultatul 

unui raport sexual forțat produse de victimă cît și în alte circumstanțe. În 

celălalt raport s-a conchis că leziunile corporale stabilite la reclamantă au 

putut fi produse în urma maltratării acesteia de către O.P. și nu erau 

caracteristice unui raport sexual forțat. În ceea ce privește urmele de 

spermatozoizi în vagin, în raport s-a concluzionat că nu era posibil de 

determinat dacă acestea proveneau în urma raportului sexual din 11 mai 

2010 sau în urma altor raporturi sexuale avute cu cîteva zile mai înainte.  

Potrivit declarațiilor sale suplimentare, O.P. a susținut că în perioada 7 - 

9 mai 2010 el a întreținut cu reclamanta raporturi sexuale fără a se proteja, 

iar la 10 - 11 mai 2010 careva raporturi sexuale cu ea nu a avut. De 

asemenea, el a recunoscut că i-a tras căteva palme peste față în seara zilei de 

10 mai 2010.  

Un martor, care era prieten cu O.P., a susținut că i-a văzut pe O.P. și 

reclamantă în seara zilei de 10 mai 2010 aproximativ la orele 22.00. O.P. a 

coborît din mașină și a vorbit cu el cîteva minute, în timp ce reclamanta îl 

aștepta în mod calm în mașină.  

Părinții lui O.P. au fost chestionați și au menționat că locuiesc în 

vecinătate cu fiul lor. În particular, casa lor se află la cîțiva metri de cea a 

fiului lor. Ei știau că fiul lor era într-o relație cu reclamanta și au văzut-o de 

cîteva ori; cu toate acestea, ei nu au văzut-o la 10 sau 11 mai 2010 și nu au 

auzit careva gălăgie în casa fiului lor.  

18. La 18 aprilie 2011, un procuror al Procuraturii mun. Chișinău a 

dispus din nou de a nu începe urmărirea penală pe faptele expuse în 

plîngerea reclamantei despre viol. Procurorul a concluzionat că, chiar dacă 

O.P. și reclamanta ar fi avut la 10 sau 11 mai 2010 careva raporturi sexuale, 

acestea au fost benevole, la dorința ambilor, deoarece pe corpul acesteia nu 

s-au depistat careva leziuni caracteristice unui raport sexual forțat. Mai mult 

ca atît, reclamanta benevol s-a deplasat la domiciliul lui O.P. și nu a 

întreprins careva acțiuni de a părăsi domiciliul acestuia atunci cînd a dispus 

de această posibilitate. De asemenea, ea dispunea de posibilitatea de a 
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opune rezistență violului dacă ar fi vrut. Procurorul a considerat că prin 

acțiunile sale manifestate prin aplicarea loviturilor față de reclamantă, O.P. 

a comis o contravenție administrativă; însă el nu putea fi tras la răspundere 

contravențională, deoarece expirase termenul prescripției răspunderii 

contravenționale. Totodată, reacția violentă a lui O. P. a fost provocată de 

acțiunile imorale ale reclamantei, deoarece ea a plecat la plimbare cu altă 

persoană, nu-i răspundea la telefon și s-a întors acasă tîrziu, lăsîndu-l să o 

aștepte o perioadă îndelungată de timp.  

19.  Plîngerile reclamantei au fost respinse de către procurorul ierarhic 

superior la 22 august 2011 și de către un judecător de instrucție al 

Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău la 23 noiembrie 2011.  

II.  DREPT INTERN PERTINENT  

20.  Părțile relevante ale Codului penal la momentul faptelor prevedea 

următoarele:  

Articolul 171. Violul 

“Violul, adică raportul sexual săvîrșit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei 

sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima voința, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.  

Violul : 

săvîrșit de către o persoană care anterior a săvîrșit un viol   

..., 

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. 

...” 

21.  Părțile relevante ale Codului de procedură penală la momentul 

faptelor prevedea următoarele:  

Articolul 274. Începerea urmăririi penale  

“Organul de urmărire penală sesizat (...) dispune, prin ordonanță, începerea urmăririi 

penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare (...), rezultă o bănuială 

rezonabilă că a fost săvîrșită o infracțiune (...).” 

22.  Potrivit articolelor 298, 299 și 313 din Codul de procedură penală 

orice plîngere despre maltratare trebuie să fie depusă la procuratura 

teritorială, iar plîngerea împotriva actelor dispuse de procurorul teritorial se 

adresează procurorului ierarhic superior. Plîngerea împotriva actelor dispuse 

de procurorul ierarhic superior se adresează judecătorului de instrucție. 

Hotărîrile explicative ale Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 și nr. 8 

din 4 iulie 2005 și, respectiv 30 octombrie 2009, confirmă că aceasta este 

calea de atac ce urmează a fi utilizată în cazurile privind relele tratamente și 

tortura. 
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ÎN DREPT  

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE ALE ARTICOLELOR 3 ȘI 8 DIN 

CONVENȚIE  

23.  Reclamanta s-a plîns că autoritățile Republicii Moldova nu au 

efectuat o investigație efectivă cu privire la alegațiile sale despre viol. În 

opinia sa, aceasta a constituit o încălcare a obligațiilor pozitive ale statului 

de a proteja integritatea fizică a persoanei și viața privată și de a oferi căi de 

recurs efective în acest sens. Articolele 3, 8 și 13 din Convenție, invocate de 

către reclamantă, prevăd următoarele: 

Articolul 3 

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante .” 

Articolul 8 § 1 

“Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private...” 

A.  Admisibilitatea 

24.  Guvernul a reamintit că, în Ipati c. Republicii Moldova (cererea nr. 

55408/07, 5 februarie 2013), o cauză privind maltratarea reclamantului de 

către polițiști, Curtea a respins excepția Guvernului de neepuizare a căilor 

de recurs interne, prin care a fost invocat că reclamantul a omis să depună o 

plîngere la judecătorul de instrucție. Invocînd concluzia respectivă, 

Guvernul a considerat că, Curtea a hotărît că plîngerile depuse la judecătorii 

de instrucție în asemenea cazuri nu constituie o cale de recurs efectivă, și, 

prin urmare, nu trebuie să fie exercitată. În consecință, Guvernul a susținut 

că termenul limită de șase luni pentru depunerea prezentei cereri trebuia să 

fie calculat de la 22 august 2011 și nu de la 23 noiembrie 2011 - data 

adoptării încheierii de către judecătorul de instrucție. Guvernul a solicitat 

Curții să declare cererea inadmisibilă pentru omisiunea de a respecta 

termenul-limită de șase luni. 

25.  Reclamanta nu a fost de acord cu Guvernul și a susținut că ea a 

respectat termenul-limită de șase luni, astfel cum prevede articolul 35 § 1 

din Convenție. 

26.  Curtea reamintește că în Ipati, a fost respinsă excepția invocată de 

Guvern de neepuizare a căilor de recurs interne, deoarece investigația a 

durat mai mult de cinci ani, iar reclamantul, pînă la depunerea cererii la 

Curte, se adresase cu plîngere către judecătorul de instrucție de trei ori, însă 

fără nici un succes. A fost o hotărîre care s-a bazat pe circumstanțele 

specifice ale cauzei și scopul Curții nu a fost să declare că plîngerile 

adresate judecătorilor de instrucție, în conformitate cu articolul 313 din 
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Codul de procedură penală, constituie o cale de recurs inefectivă. Aceasta 

este confirmat de faptul că într-o decizie ulterioară, în cauza Cuprianov c. 

Moldovei ((dec.) 34115/09, din 26 martie 2013), Curtea a declarat 

inadmisibilă plîngerea reclamantului despre maltratare invocată în temeiul 

articolului 3 din Convenție, din cauza omisiunii lui de a depune o plîngere 

la judecătorul de instrucție.  

27.  Prin urmare, Curtea conchide că cererea nu poate fi declarată 

inadmisibilă pentru nerespectarea termenului-limită de șase luni, astfel, 

respinge excepția invocată de Guvern. Curtea menționează, în continuare, că 

plîngerile invocate în temeiul articolelor 3 și 8 din Convenție nu sunt vădit 

nefondate în sensul articolului 35 § 3 (a) din Convenție. Curtea notează că 

cererea nu este inadmisibilă din oricare alte motive. Prin urmare, aceasta 

trebuie să fie declarată admisibilă.   

B.  Fondul 

28.  Reclamanta a susținut că autoritățile naționale au omis să elucideze 

circumstanțele cauzei în mod efectiv și, prin urmare, nu si-au îndeplinit 

obligația pozitivă de a adopta dispoziții de drept penal eficiente care să 

sancționeze abuzul sexual. În opinia ei, investigația efectuată de procurori a 

fost ineficientă și viciată de mai multe lacune.  

29.  Guvernul a susținut că procurorii nu au pornit urmărirea penală după 

ce au primit plîngerea reclamantei despre viol, deoarece nu a existat nici o 

dovadă prima facie că ea a fost o victimă a violului. În opinia Guvernului, 

rapoartele de examinare medico-legală nu ofereau asemenea dovezi. Mai 

mult, potrivit Guvernului, procurorii au întreprins toate măsurile necesare 

care în mod rezonabil puteau fi efectuate pentru a elucida circumstanțele 

cauzei.  

30.  Curtea reiterează că obligația Înaltelor Părți Contractante în temeiul 

articolului 1 din Convenție de a asigura tuturor persoanelor aflate sub 

jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Convenție, coroborată cu 

articolul 3, impune statelor să ia măsurile menite să asigure ca persoanele 

aflate sub jurisdicția lor să nu fie supuse relelor tratamente, inclusiv  relelor 

tratamente cauzate de persoane fizice (a se vedea Z și alții c. Regatului Unit 

[MC], nr. 29392/95, §§ 73-75, CEDO 2001-V; și A. c. Regatului Unit, 23 

septembrie 1998, § 22, Culegere de hotărîri și decizii 1998-VI). 

31.  Într-o serie de cauze, articolul 3 din Convenție a dat naștere unei 

obligații pozitive de a efectua o investigație oficială (a se vedea  Assenov și 

alții c. Bulgariei, 28 octombrie 1998, § 102, Culegere 1998-VIII). O astfel 

de obligație pozitivă nu poate fi considerată, în principiu, că se limitează 

doar la cazurile de rele tratamente aplicate de funcționari ai statului (a se 

vedea, mutatis mutandis, Calvelli și Ciglio c. Italiei [MC], nr. 32967/96, 

CEDO 2002-I).  
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32.  În acest temei, Curtea consideră că statele au obligația pozitivă 

inerentă articolului 3 din Convenție de a adopta dispoziții de drept penal 

care să sancționeze eficient abuzul sexual și să le aplice în practică prin 

intermediul unei anchete penale urmate de trimiterea în judecată, care să 

aibă caracter efectiv (a se vedea, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgariei, nr. 

39272/98, §§ 149-153, CEDO 2003-XII). 

33.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că 

investigația efectuată de procurorii din Republica Moldova a fost viciată sub 

numeroase aspecte. În primul rînd, procurorii au refuzat să pornească 

urmărirea penală după ce au primit plîngerea reclamantei, aparent tratînd 

alegațiile sale ca nefiind suficient de serioase. Aceasta s-a întîmplat deși 

rapoartele de examinare medico-legale inițiale au constatat că reclamanta 

avea pe corpul ei semne de violență și urme de spermatozoizi în vagin, iar 

pretinsul agresor avea excoriații la nivelul gîtului caracteristice unui raport 

sexual forțat (a se vedea paragrafele 9 și 10 supra). Curtea constată că este 

dificil să accepte poziția Guvernului, precum că nu existau suficiente dovezi 

prima facie care să justifice pornirea urmăririi penale în conformitate cu 

articolul 274 din Codul de procedură penală. 

34.  Curtea notează, în continuare, că la 6 august 2010, procuratura a 

respins plîngerea reclamantei, fără să chestioneze vreun martor și/sau să 

efectueze vreo acțiune de investigație. Ordonanța procurorului de 

neîncepere a urmăririi penale a fost declarată nulă la 7 februarie 2011 de 

către un judecător de instrucție, pe motiv că investigația a fost incompletă și 

superficială.  

35.  În cadrul efectuării unui control suplimentar, procuratura a obținut 

noi rapoarte de examinare medico-legale, au fost chestionați părinții lui O.P. 

și unul din prietenii săi. Nu a fost efectuată confruntarea între reclamantă și 

O.P. și nu au fost chestionați alți martori. Procurorul a acceptat fără rezerve 

versiunea lui O.P. asupra faptelor, potrivit căreia reclamanta nu a fost forțată 

să meargă cu el în seara zilei de 10 mai 2010. Procurorul nu a chestionat 

vecinii ei sau angajații stației de alimentare cu petrol care, potrivit 

reclamantei, au observat încercările sale de a fugi de la O.P. Procurorul nu a 

încercat să găsească vreo explicație în ceea ce privește declarațiile 

contradictorii a lui O.P. date experților medico-legali și procurorului la 

întrebarea dacă a avut vreun raport sexual cu reclamanta în seara zilei de 10 

mai 2010 (a se vedea paragrafele 10 și 11 supra). Reclamanta a informat 

procurorul că la 11 mai 2010 ea a mers la spital, unde a fost diagnosticată cu 

comoție cerebrală ca urmare a loviturilor la cap. În cadrul efectuării 

investigației această informație nu a fost verificată. În cele din urmă, la data 

în care procurorul a decis că O.P. a săvîrșit o contravenție, expirase 

termenul prescripției răspunderii contravenționale. 

36.  În lumina celor expuse mai sus, Curtea, fără a formula o opinie cu 

privire la vinovăția lui O.P., constată că investigația efectuată în cauza 

reclamantei nu a respectat cerințele inerente ce decurg din obligațiile 
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pozitive ale statului de a investiga eficient și de a sancționa violul și abuzul 

sexual. Prin urmare, Curtea constată că în prezenta cauză a avut loc o  

încălcare a obligațiilor pozitive ale statului în temeiul articolului 3 din 

Convenție. Ținînd cont de această concluzie, Curtea hotărăște, de asemenea, 

că nu se ridică vreo chestiune distinctă în temeiul articolului 8 din 

Convenție.  

II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE  

37.  Reclamanta a relevat că ea nu a dispus de căi de atac interne efective 

în ceea ce privește încălcarea drepturilor sale garantate de articolele 3 și 8 

din Convenție și, prin urmare, a fost încălcat articolul 13, care prevede 

următoarele:  

Articolul 13 

“Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci 

cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor 

oficiale.” 

A.  Admisibilitatea 

38.  Curtea notează că această plîngere nu este vădit nefondată în sensul 

articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, Curtea notează că aceasta 

nu este inadmisibilă din oricare alte motive. Prin urmare, aceasta trebuie să 

fie declarată admisibilă.  

B.  Fondul 

39.  Reclamanta a susținut că ea nu a dispus la nivel național de căi de 

atac în procedura penală, deoarece investigația efectuată nu a fost eficientă, 

și în rezultatul acestei ineficacități, ea nu a dispus nici de remedii efective 

civile pentru a pretinde despăgubiri de la O.P.  

40.  Guvernul a susținut că articolul 13 nu a fost încălcat în prezenta 

cauză.  

41.  Referitor la prima parte a plîngerii reclamantei, și anume că ea nu a 

dispus de căi de atac efective în procesul penal în ceea ce privește alegațiile 

sale despre viol, Curtea notează că aceasta nu ridică careva probleme 

distincte de cele examinate în temeiul articolului 3.  

42.  Referitor la cea de-a doua parte a plîngerii, Curtea consideră că, 

avînd în vedere cercetarea insuficientă ale circumstanțelor privind alegațiile 

reclamantei despre viol, o pretenție civilă întemeiată pe aceleași fapte și 

alegații nu ar fi avut nici o perspectivă de a fi soluționată. În consecință, 

Curtea consideră că nu s-a demonstrat că existentele căi de recurs la nivel 
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național i-au permis reclamantei să revendice despăgubiri pentru pretinsul 

viol (a se vedea, Timuș și Țaruș c. Republicii Moldova, nr. 70077/11, § 64, 

15 octombrie 2013). Prin urmare, a fost încălcat articolul 13 combinat cu 

articolul 3 din Convenție. Nu se ridică nici o problemă distinctă în temeiul 

articolului 13 combinat cu articolul 8 din Convenție.  

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

43.  Articolul 41 din Convenție prevede:  

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

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

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o reparație echitabilă.”  

A.  Prejudiciu  

44.  Reclamanta a pretins suma de 90000 Euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral. Ea a susținut că i-a fost cauzat suferință și stres.  

45.  Guvernul a contestat suma pretinsă de către reclamantă și a susținut 

că aceasta este excesivă.  

46.  Avînd în vedere încălcările constatate supra, Curtea consideră că este 

corespunzător să acorde reclamantei o despăgubire cu titlul de prejudiciu 

moral. Apreciind în mod echitabil, Curtea acordă reclamantei suma de 

10000 EUR. 

B.  Costuri și cheltuieli  

47.  Reclamanta a pretins, de asemenea, suma de 5607 EUR cu titlu de 

costuri și cheltuieli suportate în fața Curții. Reclamanta a prezentat 

documente relevante întru susținerea pretențiilor sale.  

478.  Guvernul a contestat și a susținut că suma pretinsă este excesivă. 

489.  Curtea acordă suma de 2000 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli. 

C.  Penalități 

50.  Curtea consideră că este corespunzător ca penalitatea să fie calculată 

în dependență de rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,  

1.  Declară cererea admisibilă; 
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2.  Hotărăște că a fost încălcat articolul 3 din Convenție sub aspect 

procedural;  

 

3.  Hotărăște că nu se ridică nici o problemă distinctă în temeiul articolului 

8 din Convenție; 

 

4.  Hotărăște că nu se ridică nici o problemă distinctă în temeiul articolului 

13 din Convenție în ceea ce privește plîngerea reclamantei despre 

ineficacitatea investigației efectuate și că nu se ridică nici o problemă 

distinctă în temeiul articolului 13 combinat cu articolul 8 din Convenție, 

în ceea ce privește existența căilor de recurs civile; 

 

5.  Hotărăște că a fost încălcat articolul 13 din Convenție combinat cu 

articolul 3 din Convenție în ceea ce privește plîngerea reclamantei 

despre lipsa căilor de recurs civile; 

 

6.  Hotărăște 

(a)  că Statul pîrît trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei luni 

de la data la care hotărîrea va deveni definitivă în conformitate cu 

articolul 44 § 2 din Convenție, suma de 10000 EUR (zece mii euro) 

pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută și suma 

de 2000 EUR (două mii euro) cu titlu de costuri și cheltuieli, plus orice 

taxă care poate fi percepută de la reclamantă, care vor fi convertite în lei 

moldovenești conform ratei de schimb aplicabile la data executării 

hotărîrii; 

(b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus pînă la 

executarea hotărîrii, urmează să fie plătită o penalitate la sumele de mai 

sus egală cu rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întîrziere, plus trei 

procente;  

 

7.  Respinge restul pretențiilor reclamantei cu privire la reparația echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 28 aprilie 2015, în 

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

 Stephen Phillips Josep Casadevall 

 Grefier Președinte 


