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SECŢIUNEA A DOUA  

DECIZIE 

Cererea nr. 77029/12 

Sergiu DUMINICĂ  

împotriva Republicii Moldova  

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Doua) întrunită la 12 ianuarie 

2016 într-un Comitet compus din:   

 Nebojša Vučinić, Preşedinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători,și Abel Campos, Grefier Adjunct al 

Secţiunii, 

Examinînd cererea de mai sus, depusă la 22 noiembrie 2012  

Avînd în vedere declarația prezentată de Guvernul pîrît la 02 aprilie 2015 prin care 

a fost solicitată radierea cererii de pe rol, 

Deliberînd, decide următoarele: 

 

ÎN FAPT ŞI PROCEDURĂ 

 

1. Reclamantul, dl. Sergiu Duminică, este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 

1984 și locuiește în  Chișinău. Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de către dl. 

V. Enachi și dna. C. Stratan, avocaţi care  practică în Chişinău. 

2. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul 

său, dl. L. Apostol. 

3. La 7 aprilie 2009, reclamantul a participat pașnic la proteste împotriva 

rezultatului alegerilor generale şi a pretinsei fraude electorale din 5 aprilie 2009. La 8 

aprilie 2008 în jurul orei 01:30, a fost înconjurat de un grup de poliţiști, care i-au 

ordonat să se întindă la pămînt cu mîinile după cap. Deşi reclamantul s-a conformat 

ordinelor primite, acestuia i-au fost aplicate multiple lovituri cu picioarele şi bastonul 

în diferite regiuni ale corpului. În rezultatul loviturilor, nasul reclamantului a fost 

fracturat. El a fost dus la Comisariatul de Poliție, unde a fost maltratat de polițiști.  La 

16 aprilie 2009, prin încheierea judecătorului de instrucţie, reclamantul a fost eliberat 

din arest. În baza rapoartelor de expertiză medico-legală din 14 și 21 aprilie 2009, s-a 

constatat că reclamantul a suferit o traumă cranio - cerebrală, a avut mai multe 
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echimoze pe corp, nasul fracturat cu sept nazal deviat, probleme de auz bilaterale și că 

prezintă traume psihologice caracteristice victimelor supuse torturii. 

4. Reclamantul a depus o plîngere la Procuratură împotriva acțiunilor polițiștilor. 

Cu toate acestea, la 24 mai 2012, urmărirea penală a fost suspendată pe motiv că 

organul de urmărire penală nu a putut identifica autorii infracţiunii. 

5. La 15 noiembrie 2010 și 14 noiembrie 2012, Guvernul a acordat reclamantului, 

împreună cu alte victime ale evenimentelor amintite, 8000 de lei moldovenești (MDL) 

(echivalentul a 500 euro (EUR)) cu titlu de prejudiciu moral. 

6. Cererea a fost comunicată Guvernului. 

 

ÎN DREPT 

 

7. Reclamantul s-a plîns în temeiul articolelor  3 și 13 din Convenție de faptul că a 

fost supus maltratării de către ofiţerii de poliţie și de lipsa unei investigaţii eficiente a 

alegaţiilor sale cu privire la maltratare. 

8. După eșecul negocierilor privind soluționarea amiabilă a cauzei, prin scrisoarea 

din 02 aprilie 2015 Guvernul a informat Curtea despre declarația sa unilaterală, prin 

care a solicitat radierea cererii de pe rol, în conformitate cu prevederile articolul 37 din 

Convenție. 

 Declarația unilaterală prevede:  

 "Guvernul recunoaște că au existat încălcări ale drepturilor reclamantului în conformitate cu 

prevederile articolului 3 din Convenție, ca urmare a maltratării și investigației ineficiente cu 

privire la plîngerile reclamantului în această privință și că reclamantul nu a avut la dispoziția sa un 

remediu intern eficient cu privire la plîngerea sa în conformitate cu prevederile articolului 3, după 

cum este prevăzut în articolul 13 din Convenție. 

 Guvernul ... propune ... o sumă totală de 12000 de euro (douăsprezece mii de euro), care să 

acopere toate prejudiciile materiale, morale precum și costurile și cheltuielile. 

 Plata va constitui soluționarea definitivă a prezentei cereri și a oricăror altor pretenții care pot 

apărea din circumstanțele prezentei cauze. 

... Suma de mai sus, ... va fi convertită în lei moldovenești în conformitate cu rata de schimb 

aplicabilă la data plății și va fi scutită de orice taxe. Acesta va fi plătită în termen de trei luni de la 

data notificării cu decizia adoptată de Curte în conformitate cu articolul 37 § 1 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului. La expirarea celor trei luni menționate mai sus, Guvernul 

urmează să achite o penalitate la suma de mai sus, egală cu rata minimă a dobînzii la creditele 

acordate de Banca Centrală Europeană aplicabile pe parcursul acestei perioade, plus trei procente." 

9. Reclamantul a fost invitat să prezinte comentariile sale cu privire la declaraţia 

Guvernului. Nu a urmat nici un răspuns. 

10. Curtea reamintește că articolul 37 al Convenției prevede că aceasta poate decide 

în orice stadiu al procedurii scoaterea cererii de pe rol în cazurile în care 

circumstanțele permit să identifice una din situațiile prevăzute la lit. (a), (b) sau (c) din 

paragraful 1 al acestui articol. Articolul 37 § 1 (c) permite Curții să scoată cererea de 

pe rol dacă: 

 "pentru orice alt motiv, constatat de Curte, care nu mai justifică continuarea examinării 

cererii". 

 

11. De asemenea, în anumite circumstanțe, poate fi scoasă de pe rol o cerere în 

conformitate cu articolul 37 § 1 (c), pe baza unei declarații unilaterale de către un 

guvern reclamat, chiar dacă reclamantul dorește să fie continuată examinarea cauzei. 
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12. În acest scop, Curtea va examina cu atenție declarația prin prisma principiilor 

ce reies din jurisprudența sa, în special hotărîrea Tahsin Acar (a se vedea Tahsin Acar 

c. Turciei [MC], nr. 26307/95, §§ 75 -77, CEDO 2003-VI; WAZA Spółka z o.o. c. 

Poloniei (dec.), nr. 11602/02, 26 iunie 2007 și Sulwińska c. Poloniei (dec.), nr. 

28953/03, 18 Septembrie 2007). 

13. Curtea a stabilit într-o serie de cazuri, inclusiv în cele împotriva Republicii 

Moldova, practica sa referitoare la plîngerile cu privire la încălcarea articolelor 3 și 13 

din Convenție referitoare la maltratarea de către ofiţerii de poliție și ineficacitatea 

investigației cazurilor cu privire la maltratare (a se vedea, de exemplu, Taraburca c. 

Moldovei, nr. 18919/10, 6 decembrie 2011; Iurcu c. Republicii Moldova, nr. 33759/10, 

9 aprilie 2013, și Buhaniuc c. Republicii Moldova, nr. 56074/10, 28 ianuarie 2014). 

14. Avînd în vedere conținutul declarației Guvernului, precum și valoarea 

compensaţiei propuse, care este în concordanță cu sumele acordate în cazuri similare - 

Curtea consideră că nu mai este justificată continuarea examinării cererii, în virtutea 

articolului 37 § 1 (c). 

15. Mai mult ca atît, în sensul considerațiilor de mai sus, și, în special, ținînd cont 

de jurisprudența clară și extinsă cu privire la acest subiect, Curtea a considerat că 

respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite în Convenție și Protocoalele 

sale nu implică continuarea examinării cererii. (a se vedea articolul 37 § 1 in fine). 

16. Curtea constată, de asemenea că această decizie reprezintă soluționarea 

definitivă a prezentei cereri doar în măsura procedurii în fața Curții și nu scutește 

Guvernul de obligația continuă de efectuare a unei investigații efective în conformitate 

cu cerințele Convenției (a se vedea WAZA Spółka z o.o., citată anterior, și Žarković și 

alții c. Croației (dec.), nr. 75187/12, § 23, 09 iunie 2015). 

17. În cele din urmă, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul nu îşi va 

executa obligaţiunile asumate prin declarația unilaterală, cererea ar putea fi repusă pe 

rol, în conformitate cu articolul 37 § 2 al Convenției (a se vedea Josipović c. Serbiei 

(dec.), nr. 18369/07, 04 martie 2008). 

18. Avînd în vedere cele indicate mai sus, cauza urmează a fi radiată de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea în unanimitate, 

Ia act de prevederile declarației Guvernului pîrît  în temeiul articolelor 3 și 13 din 

Convenție și modalitățile de asigurare a respectării angajamentelor prevăzute de 

aceasta; 

 

Decide să radieze cererea de pe rol în conformitate cu articolul 37 § 1 (c) din 

Convenție. 

  
 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 04 februarie 2016. 

              Abel Campos         Nebojša Vučinić 

Grefier Adjunct al Secţiunii Preşedinte 


