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În cauza Cazanbaev c. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a treia), întrunită într-

o Cameră compusă din: 

 Işıl Karakaş, președinte, 

 Julia Laffranque, 

 Nebojša Vučinić, 

 Valeriu Griţco, 

 Ksenija Turković, 

 Jon Fridrik Kjølbro, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Stanley Naismith, grefier al secțiunii, 

Deliberînd la 15 decembrie 2015 în cameră de consiliu, 
Pronunţă următoarea hotărîre, adoptată la aceeaşi dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 32510/09) prin care cetățeanul 

Republicii Moldova, dl Iurie Cazanbaev („reclamant”) la 12 iunie 2009 a 

sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea), în conformitate cu 

prevederile articolului 34 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”). 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl A. Briceac, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova («Guvernul») a fost reprezentat de agentul 

său, dl L. Apostol. 

3. Reclamantul s-a plîns că a fost maltratat de polițiști în timpul reținerii 

și pe parcursul arestului preventiv, și de faptul că ancheta desfășurată cu 

privire la alegațiile sale nu a fost efectivă. 

4. La 13 mai 2013, cererea a fost comunicată Guvernului. 

5. La 26 martie 2014, reclamantul a decedat. La 15 mai 2014, dna 

Tatiana Topală, soția sa, și-a exprimat intenția de a continua procedura în 

fața Curții. La 23 aprilie 2014, aceasta a prezentat un act notarial care a 

confirmat calitatea sa de moștenitor al reclamantului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

6. Reclamantul s-a născut în 1956 și locuia, la momentul faptelor, în 

Chișinău. 
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A. Urmărirea penală efectuată în privința reclamantului și pretinsele 

rele tratamente 

7. La 18 august 2005, în jurul orei 19, reclamantul a avut o dispută cu 

vecinul său, A.A. Fiind în stare de ebrietate, reclamantul l-a amenințat cu 

arma sa și a tras un foc în perete. Ulterior, reclamantul a intrat în 

apartamentul său. 

8. Cu puțin timp după, forțele de ordine, alertate de A.A., s-au dus la fața 

locului și au solicitat reclamantului să deschidă ușa apartamentului său. La 

scurt timp, acesta a întredeschis ușa, iar agenții unei unități speciale au 

pătruns cu forța în apartament și au reținut reclamantul. În timpul 

percheziției, polițiștii au găsit în apartamentul reclamantului un pistol și o 

armă de vînătoare, depistate în camera acestuia și respectiv, într-un safeu 

situat în subsol. 

9. Potrivit reclamantului, în timpul reținerii sale, polițiștii l-au lovit cu 

armele, cu picioarele și pumnii. Loviturile primite la cap și corp i-au 

provocat reclamantului vomă și sîngerare în zona capului și feței. 

10. Ulterior, reclamantul a fost transportat la comisariatul de poliție al 

sectorului Centru (Chișinău). Potrivit reclamantului, în incinta 

comisariatului polițiștii au continuat să-l maltrateze. Din cauza loviturilor 

primite, reclamantul și-a pierdut cunoștința. 

11. În aceeași zi la ora 22:25, un medic a examinat reclamantul. În 

procesul-verbal el a constatat următoarele : 

 «Haine murdare, în regiunea orbitală stîngă – o echimoză de culoare violetă, edemă 

în regiunea orbitală pe ambele părți, în regiunea nazală – o rană sîngerîndă. (...) 

Ebrietate alcoolică» 

12. La 19 august 2005, la ora 2:41, o echipă a serviciului medical de 

urgență s-a deplasat, la solicitarea poliției, la sediul comisariatului pentru a-i 

acorda asistență medicală reclamantului. Potrivit atestării corespunzătoare, 

acesta avea o contuzie pe partea stîngă a cutiei toracice și era în stare de 

ebrietate. 

13. La 22 august 2005, reclamantul, care era plasat în arest preventiv, a 

avut o tentativă de suicid. 

14. La 30 august 2005, reclamantul a fost examinat de o comisie de 

expertiză medico-legală psihiatrică. Experții au constatat prezența unor 

echimoze în regiunea suborbitală, hemoragie a globului ocular stîng, urme 

de contuzie a țesuturilor moi a feței și escoriații pe mîna dreaptă. Dat fiind 

faptul că reclamantul se plîngea de insomnie, de cefalee și dificultăți de 

concentrare, comisia a ordonat o expertiză psihiatrică mai detaliată cu 

spitalizare.  

15. În perioada 13 septembrie – 25 octombrie 2005, reclamantul a fost 

internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie. Potrivit medicilor, el s-a plîns că ar 

fi suferit o stare de psihoză de scurtă durată, survenită, potrivit lui, ca 
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urmare a relelor tratamente la care a fost supus de polițiști. Totodată, el 

afirma că, pe parcursul arestului, el și-a pierdut cunoștința și că avea vomă 

repetată. Potrivit concluziilor medicului neurolog din 16 septembrie 2005, 

reclamantul suferea de traumatism cranian acut. În raportul final, din 25 

octombrie 2005, experții psihiatri au notat, printre altele, că reclamantul a 

descris în detalii arestul său și maltratările polițiștilor. În plus, ei au 

concluzionat că reclamantul nu suferea de boli psihice cronice și că era 

penalmente responsabil. 

16. Printr-o hotărîre din 22 decembrie 2005, judecătoria Centru 

(Chișinău) s-a pronunțat asupra vinovăției reclamantului de comiterea 

infracțiunii prevăzute în art. 155 din Codul Penal («amenințare cu omor ori 

cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății»). Instanța i-a 

aplicat o amendă de 6 000 lei moldovenești (echivalentul a 400 euro la 

momentul faptelor). 

17. Potrivit unei concluzii medicale din 24 martie 2006, reclamantul 

suferea, printre altele, de  insuficiență vertebro-bazilară post-traumatică, ca 

urmare a contuziei cerebrale repetate, suferite în august 2005 și a 

sindromului asteno-depresiv simptomatic. 

B. Plîngerea penală împotriva ofițerilor de urmărire penală 

18. La 18 august 2006, reclamantul a depus o plîngere la procuratura 

generală, invocînd, printre altele, relele tratamente suferite în timpul 

reținerii și arestului preventiv în comisariat. 

19. La 25 septembrie 2006, procurorul responsabil de cauza penală a 

încetat urmărirea penală. El s-a bazat pe declarațiile polițistului responsabil 

de  urmărirea inițiată împotriva reclamantului, care susținea că, la momentul 

reținerii sale, reclamantul era în stare de ebrietate, că a refuzat timp de 

patruzeci de minute să deschidă ușa apartamentului său și că agenții unității 

speciale ar fi utilizat forța fizică împotriva reclamantului cu scopul de a-l 

imobiliza. 

20.  La 17 noiembrie 2006, procurorul ierarhic superior a anulat 

ordonanța din 25 septembrie 2006. El a considerat că investigarea cauzei a 

fost superficială și a reluat urmărirea penală. 

21. Ulterior, procurorul responsabil a interogat mama și nepoata 

reclamantului. Acestea afirmau că au văzut reclamantul pe 19 și respectiv 

20 august 2005, a doua zi, și încă peste o zi după reținerea lui, și susțineau 

că reclamantul avea multiple răni pe față. Procurorul s-a bazat, printre altele 

și pe faptele relatate de procurorul responsabil de urmărirea penală în 

privința reclamantului, care susținea că acesta din urmă n-a depus nici o 

plîngere cu privire la rele tratamente suferite din cauza polițiștilor. 

22. La 16 ianuarie 2007, procurorul responsabil de cauză a clasat din nou 

procedura cu privire la plîngerea reclamantului. El a notat că, la reținerea 
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acestuia din urmă, agenții unității speciale au utilizat forța fizică, deoarece 

reclamantul era în stare de ebrietate și deținea arme de foc. 

23. Printr-o încheiere din 7 mai 2007, judecătorul de instrucție de la 

judecătoria Rîșcani (Chișinău) a anulat ordonanța din 16 ianuarie 2007, 

ținînd cont de contestarea reclamantului. Judecătorul a motivat că 

investigarea cauzei a fost superficială.  

24. Printr-o ordonanță din 28 iunie 2007, procurorul a decis din nou să 

claseze urmărirea penală în cauza dată. Spre deosebire de ordonanțele 

anterioare adoptate de procuratură, s-a mai adăugat că avocatul 

reclamantului la momentul faptelor nu-și mai amintea de circumstanțele 

cauzei și că, în timpul expertizei sale psihiatrice din 25 octombrie 2005, 

acesta nu s-a plîns că ar fi suferit rele tratamente din partea polițiștilor. 

25. La 3 octombrie 2007, un judecător de instrucție de la judecătoria 

Rășcani (Chișinău) a anulat ordonanța din 28 iunie 2007, ținînd cont de 

contestarea reclamantului. Judecătorul a considerat că procedura era 

incompletă, că mai era necesar să se examineze toate documentele medicale 

emise pînă la internarea reclamantului în spitalul psihiatric și că existau 

suficiente elemente pentru a iniția urmărirea penală.  

26. Printr-o ordonanță din 20 noiembrie 2007, procurorul a încetat 

repetat urmărirea penală. Textul acestei ordonanțe era aproape identic cu 

textul ordonanței precedente din 28 iunie 2007. 

27. La 19 februarie 2008, un judecător de instrucție a judecătoriei Rîșcani 

(Chișinău) a anulat ultima ordonanță a procuraturii, ținînd cont de plîngerea 

reclamantului. Judecătorul a considerat că urmărirea penală desfășurată de 

procuror a fost superficială.  

28. Printr-o ordonanță din 26 mai 2008, procurorul iarăși a ordonat 

încetarea urmăririi penale. Pe lîngă faptul că a fost reprodus textul 

ordonanțelor precedente, a completat că, potrivit declarațiilor șefului 

izolatorului de detenție provizorie unde a fost plasat reclamantul, acesta din 

urmă nu a depus nici o plîngere cu privire la pretinsele rele tratamente. 

29. La 21 iulie 2008, procurorul ierarhic superior a anulat această 

ordonanță pe motiv că investigația a fost superficială și incompletă. 

Procurorul a considerat că concluzia potrivit căreia reclamantul n-a fost 

supus maltratării a fost una pripită  și că nu s-a ținut cont de concluziile 

medicale cu privire la starea reclamantului. 

30. Printr-o ordonanță din 6 octombrie 2008, procurorul a emis a șasea 

ordonanță de încetare a urmăririi penale. Procurorul s-a referit la declarațiile 

depuse de patru martori care s-au întîlnit cu reclamantul la scurt timp de la 

reținerea acestuia și au afirmat că n-au văzut răni pe fața sau corpul 

reclamantului. Acesta a mai menționat declarația unuia din avocații 

reclamantului, care se întîlnise cu ultimul, după trei sau patru zile de la 

reținere și a afirmat că a observat doar o pată roșie pe fața clientului său. În 

cele din urmă, procurorul a reiterat constatarea sa potrivit căreia, la reținerea 
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reclamantului, agenții unității speciale ar fi utilizat forța împotriva acestuia, 

întrucît acesta era în stare de ebrietate și deținea arme de foc. 

31. La 21 octombrie 2008, reclamantul a contestat această ordonanță. 

32. Printr-o încheiere definitivă din 15 ianuarie 2009, judecătorul de 

instrucție de la judecătoria Rîșcani (Chișinău) a confirmat ordonanța de 

încetare a urmăririi penale din 6 octombrie 2008. Judecătorul a constatat 

lipsa elementelor unei infracțiuni. El a ținut să menționeze, printre altele, că 

reclamantul s-a plîns de maltratare după condamnarea sa și că nu a avut nici 

un impediment să își formuleze plîngerile înainte de finalul procesului. 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 

33. Dispozițiile relevante speței se găsesc în Legea cu privire la poliție 

din 18 decembrie 1990, în vigoare la momentul faptelor, și prevăd 

următoarele : 

 «Articolul 14. Condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijloacelor speciale şi a armei de foc 

Poliţia are dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma de foc în cazurile şi în 

modul prevăzute de prezenta lege. 

Aplicarea forţei, mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fie precedată de un 

avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de 

răspuns, cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale 

şi a armei generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi a colaboratorilor 

poliţiei, poate conduce la alte urmări grave. 

(...) 

În toate cazurile cînd aplicarea forţei nu poate fi evitată, colaboratorii poliţiei sînt datori să se 

străduiască să aducă o daună cît mai mică sănătăţi, onoarei, demnităţii şi bunurilor cetăţenilor, 

de asemenea să asigure acordarea asistenţei medicale victimelor. 

În cazul rănirii sau decedării cetăţenilor ca urmare a aplicării forţei fizice, a mijloacelor 

speciale sau a armei de foc colaboratorul poliţiei este dator să comunice despre aceasta şefului 

său direct, pentru ca acesta să-l înştiinţeze pe procuror. 

Depăşirea de către colaboratorii poliţiei a atribuţiilor lor în ceea ce priveşte aplicarea forţei, a 

mijloacelor speciale şi a armei de foc atrage după sine răspunderea prevăzută de lege. 

Articolul 15. Aplicarea forţei fizice 

Colaboratorii poliţiei aplică forţa fizică, inclusiv procedee speciale de luptă, pentru curmarea 

infracţiunilor, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale, dacă metodele nonviolente 

nu asigură îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.» 

 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA LOCUS STANDI A DNEI TATIANA TOPALĂ  

34. Curtea notează că reclamantul a decedat la 26 martie 2014 și că soția 

și moștenitoarea lui, dna Tatiana Topală, și-a exprimat intenția de a continua 

procedura. 
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35. Curtea reamintește că, în cazurile în care un reclamant a decedat după 

depunerea cererii, se admite ca o rudă apropiată sau un moștenitor să poată 

în principiu, continua procedura din moment ce ar avea un interes suficient 

în cauză (Hristozov și alții c. Bulgaria, nr. 47039/11 și 358/12, § 71, CEDO 

2012 (extrase), și Centrul de resurse juridice în numele lui Valentin 

Cîmpeanu c. României [MC], nr. 47848/08, § 97, CEDO 2014, cu alte 

referințe). 

36. În speță, Curtea consideră că dna T.Topală, fiind soția și 

moștenitoarea reclamantului, are un interes legitim în continuarea 

procedurii. Curtea mai notează că Guvernul nu a formulat obiecții în acest 

sens. 

37. Prin urmare, Curtea recunoaște dnei T.Topală calitatea de a se 

substitui reclamantului în prezenta instanță. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE  

38. Reclamantul a invocat articolele 3 și 13 din Convenție și s-a plîns că 

a suferit rele tratamente din partea polițiștilor în timpul reșinerii, precum și 

pe parcursul arestului preventiv. De asemenea, reclamantul s-a plîns de lipsa  

unui anchete efective în acest sens. Curtea consideră că în speță, plîngerea 

reclamantului necesită examinarea exclusivă a dispozițiilor articolului 3 din 

Convenție, care se citesc după cum urmează:  

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

degradante» 

A. Admisibilitatea 

39. Constatînd că această plîngere nu este vădit nefondată în sensul 

articolului 35 § 3 a) din Convenție și că nu există nici un alt motiv de 

inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. Fondul 

1. Argumentele părților 

40. Reclamantul a invocat că relele tratamente la care a fost supus de 

către polițiști, erau confirmate de numeroase atestări medicale eliberate 

începînd cu 18 august 2005, cît și prin declarațiile rudelor sale care l-au 

văzut cîteva zile după reținerea lui. Acesta pretindea că forța care a fost 

aplicată de polițiști era nejustificată și neproporțională. Reclamantul a 

accentuat faptul că, înainte de a depune plîngerea sa împotriva polițiștilor, el 

s-a plîns de mai multe ori medicilor și experților care l-au examinat după 

pretinsele rele tratamente. În cele din urmă, el afirma că urmărirea penală 

efectuată de autoritățile competente nu a fost nici efectivă, nici obiectivă. 
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41. Guvernul a indicat că leziunile constatate la reclamant nu erau grave 

și că acesta din urmă s-a plîns că a fost maltratat abia un an după producerea 

faptelor. Guvernul consideră că autoritățile competente au desfășurat o 

investigare completă și obiectivă asupra cazului, și este de acord cu poziția 

lor. 

2. Apreciarea Curții 

a) Principii generale 

42. După cum Curtea a menţionat în mod repetat, articolul 3 consfinţeşte 

una din valorile fundamentale ale unei societăţi democratice și  nu admite 

excepții, cum se întîmplă pentru majoritatea prevederilor normative din 

Convenție (Selmouni c. Franța [MC], nr. 25803/94, § 95, CEDO 1999-V, și 

Labita c. Italia [MC], nr. 26772/95, § 119, CEDO 2000-IV). Curtea a 

confirmat că, chiar și în circumstanțe mult mai dificile, cum ar fi lupta 

împotriva terorismului și crima organizată, Convenția interzice în termeni 

absoluți tortura și pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante, 

indiferent de comportamentul victimei (Chahal c. Regatul-Unit, 15 

noiembrie 1996, § 79, Culegere de hotărîri și decizii 1996-V, Labita, citată, 

§119, și Bouyid c. Belgia [MC], nr. 23380/09, § 81, 28 septembrie 2015). 

43. Totodată, Curtea reamintește că atunci cînd astfel de evenimente, în 

totalitate sau în mare parte devin cunoscute exclusiv autorităților, cît și 

persoanelor aflate sub supravegherea lor în arest preventiv, orice vătămare 

survenită pe parcursul acestei perioade, dă  naștere unor prezumții puternice 

de fapt (Salman c. Turcia [MC], nr. 21986/93, §100, CEDO 2000-VII). Este 

sarcina Guvernului, așadar, să ofere o explicație plauzibilă cu privire la 

originea leziunilor și să prezinte probe pentru a stabili faptele care trezesc 

dubii privind afirmațiile victimei, și anume, dacă sunt confirmate de 

rapoartele medicale (a se vedea, printre multe altele, Selmouni, citată, §87, 

Soner Önder c. Turcia, nr. 39813/98, § 34, 12 iulie 2005, și Dönmüş și 

Kaplan c. Turcia, nr. 9908/03, § 44, 31 ianuarie 2008). În absența unei 

astfel de explicații, Curtea este în drept să adopte unele concluzii în 

defavoarea guvernului pîrît (a se vedea, și anume, El-Masri c. fosta 

Republică Iugoslavă Macedonia [MC], nr. 39630/09, § 152, CEDO 2012).  

Acest fapt se justifică prin faptul că persoanele plasate în detenție sunt într-o 

situație vulnerabilă și că autoritățile au obligația de a le proteja (Bouyid, 

citată, § 83 in fine). Principiul enunțat în acest paragraf este valabil pentru 

toate cazurile în care o persoană se găsește în custodia poliției sau a altor 

autorități asemănătoare (ibidem, § 84). 

44. Mai mult, Curtea reamintește că, dacă un individ susține fără îndoială 

că a suferit, din partea poliției sau a altor autorități de Stat, un tratament 

contrar articolului 3 din Convenție, această dispoziție, combinată cu 

obligația generală impusă Statului de articolul 1 din Convenție de «[a 

recunoaște] oricărei persoane aflate sub jurisdicția [sa] drepturile și 
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libertățile definite (...)[în] Convenție», necesită implicit efectuarea unei 

investigații efective. Această investigație trebuie să ducă la identificarea și 

la pedepsirea responsabililor (Georgiy Bykov c. Rusia, nr. 24271/03, § 60, 

14 octombrie 2010, Corsacov c. Moldova, nr.18944/02, § 68, 4 aprilie 2006, 

și Assenov și alții c.Bulgaria, 28 octombrie 1998, § 102, Culegere 

1998-VIII). 

45. În cele din urmă, Curtea reamintește că investigațiile cu privire la 

acuzațiile grave de rele tratamente trebuie să respecte principiul de celeritate 

și diligență, ceea ce semnifică că autoritățile trebuie să ia o atitudine 

serioasă pentru a descoperi cele întîmplate și nu să se bazeze doar pe 

concluzii pripite sau nefondate doar pentru a înceta urmărirea penală sau a-

și formula deciziile (Assenov și alții, citată, §103, și Batı și alții c.Turcia, nr. 

33097/96 și 57834/00, § 136, CEDO 2004-IV). Mai mult, autoritățile 

trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile ce țin de competența lor 

pentru a obține probe cu privire la faptele pretinse, depozițiile martorilor 

oculari și expertizele criminalistice (Tanrıkulu c. Turcia [MC], nr. 

23763/94, § 104, CEDO 1999-IV, și Gül c.Turcia, nr. 22676/93, § 89, 14 

decembrie 2000). Orice deficiență în cadrul investigației care subminează 

capacitatea sa de a stabili cauzele prejudiciilor suportate sau identitatea 

responsabililor riscă să nu răspundă standardelor de eficiență (Boicenco c. 

Moldova, nr. 41088/05, § 123, 11 iulie 2006). 

b) Aplicarea în speță a principiilor menționate  

i. Aspectul material a articolului 3 din Convenție  

46. Curtea notează că, după arestul reclamantului, au fost constatate mai 

multe leziuni, și anume, pe față și pe partea stîngă a cutiei toracice 

(paragrafele 11, 12 et 14) și că există un dezacord între părți cu  privire la 

originea lor. Reclamantul afirma că leziunile menționate i-au fost cauzate în 

timpul reținerii și pe parcursul arestului preventiv, în timp ce Guvernul 

susține poziția autorităților interne, potrivit căreia aceste leziuni au fost 

provocate în exclusivitate în timpul reținerii reclamantului. Curtea constată 

că, în orice caz, Guvernul nu contestă faptul că polițiștii au aplicat forța. La 

acest subiect, Curtea reamintește că articolul 3 din Convenție nu interzice 

utilizarea forței în anumite situații bine definite, cum ar fi în cazul reținerii. 

Totodată, această forță poate fi utilizată numai dacă ea este imperativ 

necesară în dependență de circumstanțe și nu trebuie să fie excesivă (a se 

vedea, printre altele, Kurnaz et autres c. Turcia, nr. 36672/97, § 52, 24 iulie 

2007). 

47. Or, în speța dată, autoritățile interne au ajuns la concluzia 

necesitatății aplicării forței în timpul reținerii reclamantului, pe motiv că 

acesta era în stare de ebrietate și deținea arme. Totuși, Curtea evidențiază că 

autoritățile n-au stabilit dacă reclamantul era agresiv la momentul reținerii 

sale sau dacă  a opus rezistență polițiștilor. Cu atît mai mult, din elementele 
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cauzei nu reiese că reclamantul era înarmat la momentul reținerii. La acest 

subiect, Curtea notează că reținerea reclamantului, posibil, a avut loc la 

intrarea în apartamentul său și că două arme ale reclamantului au fost găsite 

doar în timpul percheziției efectuate, în cameră și respectiv, în subsolul 

apartamentului (paragraful 8). În cele din urmă, Curtea observă că 

reclamantul era singur la momentul reținerii, în raport cu numărul agenților 

veniți la fața locului. 

48. Cu toate acestea, chiar dacă se presupune că comportamentul 

reclamantului putea justifica aplicarea forței în momentul reținerii, Curtea 

consideră că, ținînd cont de circumstanțele cauzei, forța care i-a fost aplicată 

nu era proporțională. Într-adevăr, reclamantului i-au fost cauzate leziuni  ale 

organelor vitale, și anume, la cap și cutia toracică, și acesta suferea, potrivit 

neurologului, de un traumatism cranian acut (paragraful  

15). Pentru Curte, aceste răni prezintă în sine caracterul excesiv al forței 

utilizate de polițiști (a se vedea, mutatis mutandis, Günaydın c. Turcia, nr. 

27526/95, § 32, 13 octombrie 2005). 

49. În lumina celor ce preced și ținînd cont de ansamblul elementelor 

aflate în examinarea sa, Curtea consideră că Guvernul n-a stabilit dacă 

aplicarea forței împotriva reclamantului a fost imperativ necesară în raport 

cu comportamentul acestuia. În plus, Curtea consideră că, orice caz, forța 

aplicată era excesivă. Astfel, a avut loc violarea articolului 3 din Convenție 

sub aspect material. 

ii. Aspectul procedural a articolului 3 din Convenție  

50. Curtea notează că Guvernul pune la îndoială legalitatea plîngerii 

reclamantului cu privire la relele tratamente din 18 august 2006, aceasta 

fiind depusă un an după producerea evenimentelor. Totuși, Curtea constată 

că, după cîteva săptămîni de la reținerea sa, reclamantul s-a plîns medicilor 

care l-au examinat de relele tratamente la care a fost supus de către polițiști 

și că aceste alegații au fost reflectate în raportul de expertiză psihiatrică din 

25 octombrie 2005 (paragraful  

15). Nu există nici un dubiu că autoritățile au luat act cu acest raport, 

întrucît ele propriu-zis au urmărit scopul să stabilească dacă reclamantul era 

penalmente responsabil. În aceste condiții, constatarea procuraturii potrivit 

căreia reclamantul nu s-a plîns în timpul expertizei sale psihiatrice din 25 

octombrie 2005, că ar fi suferit rele tratamente din partea polițiștilor, nu 

pare a fi întemeiată în mod corespunzător (paragraful 24). Curtea 

reamintește în acest sens că, depunerea unei plîngeri penale de către un 

reclamant în conformitate cu legea, nu este decisivă deoarece elementele 

aduse la cunoștința autorităților în raport cu încălcările articolului 3 din 

Convenție dau naștere ipso facto pentru stat, în conformitate cu articolul 3 

din Convenție, a unei obligații de a desfășura o anchetă efectivă (El-Masri, 

citată, §186 in fine, și Gorgiev c. fosta Republică iugoslavă Macedonia, nr. 

26984/05, § 64, 19 aprilie 2012). Ori, în speță, procuratura a rămas 
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ineficientă pînă la depunerea de către reclamant a plîngerii sale penale, fie 

pe parcursul unei perioade de aproape zece luni. La dosar nu există nici un 

argument care ar explica această tergiversare.  

51. Ca urmare, Curtea consideră că ordonanțele de încetare a urmăririi 

penale au fost anulate de cinci ori de procurorul ierarhic superior sau de 

judecătorul de instrucție, pe motiv că procedura nu era efectivă. Curtea 

notează că procurorul ierarhic superior a cerut să se țină cont de concluziile 

medicale existente privind starea reclamantului (paragraful 29), dar 

procurorii responsabili de cauză nu țineau cont de aceste indicații. Mai mult, 

Curtea subliniază că anulările repetate ale ordonanțelor de înecetare a 

urmăririi penale au avut drept consecință tergiversarea procedurii de către 

autorități, care a durat aproape doi ani și cinci luni. Această durată pare 

excesivă ținînd cont de circumstanțele cauzei și nu poate fi atribuită 

reclamantului. 

52. Pe lîngă omisiunile menționate în paragraful 47, Curtea observă că 

procuratura n-a argumentat dacă aplicarea multiplelor leziuni reclamantului 

a fost indispensabilă. Curtea constată totodată că procurorii nu au identificat 

polițiștii responsabili de relele tratamente și mai mult decît atît, nu au 

confruntat numiții polițiști cu reclamantul. Curtea consideră, deci, că 

autoritățile competente n-au întreprins măsuri decisive care le-ar fi permis 

să elucideze circumstanțele cauzei și că au acceptat, fără rezerve, versiunea 

faptelor prezentată de polițiști. 

53. Ținînd cont de cele expuse mai sus, Curtea se pronunță asupra 

faptului că ancheta desfășurată de autoritățile statului n-a răspuns criteriilor 

de promptitudine și efectivitate cerute de articolul 3 din Convenție. Astfel, a 

avut loc încălcarea acestei dispoziții inclusiv și în aspect procedural. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

54. 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. Prejudiciul 

55. Dna T.Topală a pretins 25 000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu 

material care l-a suferit soțul ei. Această sumă corespunde cheltuielilor 

medicale suportate de reclamant după anul 2010. Ea a cerut totodată 50 000 

EUR cu titlu de prejudiciu moral. 
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56. Guvernul susține că pretențiile cu privire la prejudiciul material sunt 

nefondate. Guvernul consideră totodată că, suma pretinsă cu titlu de 

prejudiciu moral este excesivă. 

57. Curtea reamintește că constatarea violării articolului 3 din Convenție 

rezultă ca urmare a relelor tratamente aplicate reclamantului în august 2005 

și a anchetei inefective și relative. Curtea consideră că probele prezentate de 

dna T.Topală nu-i permit să stabilească o legătură de cauzalitate între 

încălcarea constatată și prejudiciul material care l-ar fi suportat reclamantul. 

Prin urmare, este necesară respingerea capătului de cerere în această 

privință. Cu referire la prejudiciul moral, Curtea admite că reclamantul a 

suferit o anumită traumă morală ca urmare a violărilor constatate mai sus. 

Pronunțîndu-se echitabil, Curtea decide acordarea moștenitorului 

reclamantului a sumei de 12 000 EUR cu acest titlu. 

B. Costuri și cheltuieli 

58. Totodată, dna T.Topală a cerut 2 100 EUR cu titlu de costuri și 

cheltuieli suportate în fața Curții. Potrivit Curții, această sumă corespunde 

remunerării avocatului pentru treizeci de ore de lucru cu taxa de 70 

EUR/oră. Dumneaei a prezentat în detalii orele de lucru a avocatului pentru 

a prezenta cauza în fața Curții. 

59. Guvernul consideră excesivă această sumă. 

60. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obține rambursarea 

costurilor și cheltuielilor, numai în cazul cînd se stabilește realitatea lor, 

necesitatea și caracterul rezonabil. În speță, ținînd cont de actele de care 

dispune și de jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabilă suma de 1 500 

EUR pentru procedurile în fața Curții și o acordă părții reclamante. 

C. Penalități 

61. Curtea consideră că penalitatea urmează să fie calculată în 

dependenţă 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; 

 

2. Hotărăște că a existat o violare a articolului 3 din Convenție în 

aspect material și procedural; 

 

3. Hotărăște 
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a) că Statul pîrît trebuie să plătească dnei T.Topală, în termen de trei 

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

cu articolul 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, plus orice 

taxă care poate fi percepută, care va fi convertită în valuta 

naţională a Statului pîrît conform ratei de schimb aplicabile la data 

executării hotărîrii: 

i) 12 000 EUR (douăsprezece mii euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută cu titlu de impozit, cu titlu de prejudiciu moral, 

ii) 1 500 EUR (o mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută de către dna T.Topală cu titlu de impozit, pentru costuri 

și cheltuieli ; 

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

executarea hotărîrii, urmează să se achite 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; 

 

 

4. Respinge cererea de satisfacție echitabilă pentru surplus. 

 

Redactată în limba franceză şi comunicată în scris la 1 ianuarie 2016, 

în conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii. 

Stanley Naismith Işıl Karakaş 

 Grefier Președinte 


