
 
 

 
 

 

SECȚIA A TREIA  

DECIZIE 

Cererea nr. 31230/08 

Thomas AREND 

contra Republicii Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Treia), întrunită la 29 

septembrie 2015 într-un Comitet compus din:  

 Kristina Pardalos, președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Armen Harutyunyan, judecători, 

și MarialenaTsirli, grefier adjunct al Secției. 

Examinînd cererea de mai sus depusă la 1 ianuarie 2007,  

Examinînd declarațiile privind acordul de reglementare amiabilă a 

cauzei, 

Deliberînd, decide următoarele:  

FAPTELE ȘI PROCEDURA  

Reclamantul, dl. Thomas Arend, este un cetățean al Republicii Federale 

Germania, care s-a născut în 1969 și era deținut în Chișinău. El a fost 

reprezentat în fața Curții de către dl A. Bivol, avocat care își desfășoară 

activitatea în Chișinău.  

Guvernul Republicii Moldova (”Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl L. Apostol.  

Reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenție despre 

condițiile inadecvate de detenție. 

La 12 ianuarie 2015 și 11 februarie 2015 Curtea a primit declarațiile de 

reglementare amiabilă a cauzei semnate de către părți, potrivit cărora 

reclamantul a acceptat să renunțe la orice alte pretenții împotriva Republicii 

Moldova în legătură cu faptele pe care și-a întemeiat cererea sa, iar 

Guvernul și-a asumat să achite în beneficiul reclamantului suma de 7000 

(șapte mii) Euro pentru prejudiciul material și moral, precum și cu titlu de 

costuri și cheltuieli, care va fi convertită în lei moldovenești la rata de 
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schimb aplicabilă la data plății și va fi scutită de orice taxe eventual 

aplicabile. Această sumă va fi achitată în termen de trei luni de la data 

notificării deciziei de către Curte. În cazul omisiunii de a plăti  această sumă 

în perioada celor trei luni, Guvernul se obligă să achite de la data expirării 

acestui termen şi pînă la efectuarea plății, o penalitate la suma de mai sus 

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

Europeană, plus trei procente. Plata va constitui soluţionarea definitivă a 

cauzei. 

ÎN DREPT 

Curtea ia act de reglementarea amiabilă la care au ajuns părţile. Curtea 

consideră că aceasta se bazează pe respectarea drepturilor omului, garantate 

de Convenţie şi Protocoalele sale şi constată că nu există nici un motiv care 

să justifice examinarea cererii în continuare. Avînd în vedere cele de mai 

sus, cererea urmează să fie radiată de pe rol. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide să radieze cererea de pe rol în conformitate cu prevederile 

articolului 39  din Convenție. 
 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 22 octombrie 2015.  

 Marialena Tsirli Kristina Pardalos 

 Grefier adjunct Președinte 


