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În cauzaMereuța v. Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Paul Lemmens, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 StéphanieMourou-Vikström, judecători, 

și HasanBakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în ședință închisă la 10 aprilie 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 64401/11) împotriva 

Republicii Moldova depusă la Curte în conformitate cu prevederile 

Articolului 34 din Convențiapentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale(,,Convenția”) de către un cetățean al Republicii 

Moldova, dl Mihail Mereuța(,,reclamant”), la 1 octombrie 2011. 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de dl V. Batîr,avocat din Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova (,,Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 

său la acea dată, dl M. Gurin. 

3.  Reclamantul s-a plâns, în special de încălcarea Articolului 3 din 

Convenție. 

4.  La 26 noiembrie 2015 plângerea cu privire la Articolul 3 din 

Convenție a fost comunicată Guvernului, iar restul cererii a fost declarată 

inadmisibilă, în temeiul Articolului 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1977 și locuiește în Opaci. 

6.  La 29 iulie 2009 reclamantul își sărbătorea ziua de naștere cu un grup 

de prieteni lângă un lac, când a fost atacat de S., care era în stare de 

ebrietate și avea asupra sa o armă de vânătoare. S. era supărat pentru că 

reclamantul și prietenii săi l-ar fi maltratat pe unchiul său mai devreme. În 

timpul conflictului, S. a lovit unul dintre prietenii reclamantului cu țeava 

armei și a tras patru focuri de armă în mașinile grupului parcate în 

apropiere. Reclamantul a încercat să-l împiedice pe S. să continue să tragă, 

dar a fost împușcat de la o distanță de aproximativ cinci metri în gamba 

piciorului drept. Încercările repetate ale reclamantului de a-l dezarma pe S. 

au dus la primirea a încă două focuri de armă de la o distanță foarte mică în 

piciorul său deja rănit. 

7.  Ca urmare a atacului, reclamantul a suportat leziuni grave la piciorul 

drept, care au condus la amputarea piciorului mai sus de genunchi. 
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8.  La 31 iulie 2009 a fost intentat un proces penal împotriva lui S. în 

baza acuzațiilor de huliganism cu utilizarea armei de foc care a provocat un 

prejudiciu grav sănătății reclamantului.  

9.  Între 1 și 10 august 2009 au fost audiați douăzeci și cinci de martoriși, 

până la 12 septembrie 2009 majoritatea acțiunilor de urmărire penală au fost 

finalizate. 

10.  La 12 august 2009 S. a fost declarat bănuit în procesul penal și la 29 

decembrie 2009 a fost pus sub învinuire. 

11.  La 12 ianuarie 2010, S. a fost audiat în calitate de învinuit. El și-a 

recunoscut vinovăția, dar a refuzat să facă declarații. 

12.  La 23 februarie 2010 Inspectoratul de poliție Căușeni a expediat 

dosarul penal spre examinare la Inspectoratul de poliție Anenii Noi. 

13.  În perioada martie-decembrie 2010, Inspectoratul de poliție Anenii 

Noi a desfășurat o nouă investigație cu privire la circumstanțele cauzei și a 

efectuat din nou toate acțiunile procesuale. 

14.  La 14 decembrie 2010 dosarul a fost expediat Procuraturii Anenii 

Noi cu propunerea de a fi trimis în judecată spre examinare.  

15.  La 20 decembrie 2010 atât reclamantul, cât și reprezentantul său au 

fost informați despre finalizarea urmăririi penale. 

16.  La 30 decembrie 2010 Procuratura a decis să înceteze urmărirea 

penală în privința lui S. Procuratura a constatat că, potrivit articolului 63 (2) 

din Codul de Procedură Penală, statutul unei peroane în calitate de bănuit nu 

poate fi menținut mai mult de trei luni. Întrucât S. a fost pus sub învinuire la 

de 29 decembrie 2009, patru luni și șaptesprezece zile mai târziu, ordonanța 

de punere sub învinuire era ilegală. Prin urmare, toate acuzațiile împotriva 

lui S. au fost retrase, iar acțiunile de urmărire penală au fost încetate. 

17.  La 18 februarie 2011 la cererea reprezentantului reclamantului, 

Procuratura Generală a decis să anuleze ordonanța sa anterioară din 30 

decembrie 2010 și să reia urmărirea penală pe motiv că au fost descoperite 

fapte noi. 

18.  La 31 martie 2011 Judecătoria Râșcani a admis contestația lui S. 

împotriva actului procedural al procurorului din 18 februarie 2011, prin care 

a dispus anularea acestuia. Reclamantul și reprezentantul său nu au fost 

citați sau informați cu privire la procedură. 

II.  LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ RELEVANTĂ 

19.  Potrivit Articolului 63 al. (2) și (3) din Codul de Procedură Penală, 

statutul de bănuit putea fi menținut numai pentru o perioadă de trei luni sau 

șase luni cu autorizația Procurorului General. În conformitate cu articolul 63 

(6) din același cod, urmărirea penală putea fi reluată în pofida expirării 

termenelor de mai sus. Cu toate acestea, la 23 noiembrie 2010, Curtea 

Constituțională a declarat această din urmă prevedere ca fiind 

neconstituțională. 
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ÎN DREPT 

I.  PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

20.  Reclamantul s-a plâns de lipsa eficienței investigației privind 

circumstanțele maltratării sale. El și-a întemeiat pretențiile pe Articolul 3 

din Convenție, care are următorul conținut: 

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

degradante.” 

A.  Admisibilitatea 

21.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

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

inadmisibilă pentru nici un alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 

admisibilă. 

B.  Fondul 

22.  Reclamantul a susținut că autoritățile nu și-au respectat obligațiile 

pozitive în temeiul Articolului 3 din Convenție și nu au efectuat o 

investigație efectivă a circumstanțelor cauzei.  

23.  Guvernul a susținut că la 23 noiembrie 2010, Curtea Constituțională 

a declarat neconstituțional aliniatul 6 din Articolul 63 din Codul de 

Procedură Penală, ceea ce a făcut imposibilă continuarea urmăririi penale 

după ce statutul de bănuit încetase.El a invocat că organul de urmărire 

penală a făcut tot ce a putut, dar nu putea să cunoască faptul adoptării de 

către Curtea Constituțională a deciziei de mai sus. 

24.  Curtea reiterează faptul că obligația Înaltelor Părți Contractante, în 

temeiul Articolului 1 din Convenție, de a garanta tuturor celor aflați în 

jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Convenție, coroborată cu 

Articolul 3, impune statelor să ia măsuri menite să asigure că persoanele în 

cadrul jurisdicției lor nu sunt supuse torturii sau tratamentelor sau 

pedepselor inumane și degradante, inclusiv astfel de tratament administrat 

de persoane particulare (a se vedea Pretty v. Regatul Unit, nr. 2346/02, §§ 

50 și 51, CtEDO 2002-III). Obligația pozitivă a statului de a oferi protecție 

împotriva tratamentului inuman sau degradant s-a dovedit a fi abordată într-

un număr de cauze(a se vedeaA. v. Regatul Unit, 23 septembrie 1998, § 22, 

Rapoarte de hotărâri și decizii1998-VI; Z.și Alții v. Regatul Unit[MC], nr. 

29392/95, § 73, CtEDO 2001-V; șiM.C. v. Bulgaria, nr. 39272/98, § 149, 

CtEDO 2003-XII). 

25.  Această obligație pozitivă în temeiul Articolului 3 cere statelor să 

stabilească un cadru legislativ, în special dispoziții penale eficiente, menite 

să prevină și să pedepsească săvârșirea infracțiunilor împotriva integrității 

personale provocate de persoane particulare.Acest cadru ar trebui să fie 

susținut de mecanisme de aplicare a legii astfel, încât, fiind conștiente de 

riscul iminent de maltratare a unei persoane identificate sau când a avut loc 

deja maltratarea, să ofere protecție victimelor și să îi pedepsească pe cei 
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responsabili de încălcareaprevederilor respective (a se vedeaMudric v. 

Moldova, nr. 74839/10, § 47, 16 iulie 2013). 

26.  Revenind la circumstanțele din prezenta cauză, Curtea notează că 

reclamantul a suferit leziuni foarte grave ca urmare a atacului săvârșit de 

către S. Deși cazul a fost relativ simplu, i.e. suspectul principal fusese deja 

identificat și mărturisise infracțiunea sa, urmărirea penală care a urmat a 

durat un an și opt luni. Mai mult decât atât, ea s-a încheiat fără ca agresorul 

să fie pedepsit pentru că organul de urmărire penală nu ar fi respectat 

termenele limită prevăzute de Codul de Procedură Penală pentru a-l pune 

sub învinuire.Curtea nu este pregătită să accepte argumentul Guvernului 

potrivit căruia autoritățile au făcut tot posibilul și că liberarea agresorului a 

avut loc din cauza unei decizii neașteptate a Curții Constituționale, adoptată 

la aproape un an și trei luni după atac.Prin urmare, ea consideră că 

investigația cu privire la afirmațiile reclamantului referitor la maltratare nu a 

fost suficientă sau îndeajuns de eficace. Astfel, a avut loc o încălcare 

Articolului 3 din Convenție sub aspect procedural. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

27.  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 decât o înlăturare 

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

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A.  Prejudiciul 

28.  Reclamantul a solicitat 44,000 euro (EUR) pentru prejudiciul 

material și 500,000 MDL (echivalentul a  25,220 EUR) pentru prejudiciul 

moral. 

29.  Guvernul a susținut că nu a existat nici o legătură de cauzalitate între 

prejudiciul material pretins și presupusa încălcare. Cu referire la prejudiciul 

moral pretins, Guvernul a declarat că este excesiv. 

30.  Curtea nu a identificat nici o legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și prejudiciul material pretins; prin urmare, ea respinge această 

pretenție. Pe de altă parte, Curtea acordă reclamantului 7500 EUR pentru 

prejudiciul moral. 

B.  Costuri și cheltuieli 

31.  Reclamantul a mai solicitat 360 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli 

de reprezentare în fața Curții. 

32.  Guvernul a susținut că reclamantul nu a prezentat detalii cu privire la 

suma solicitată și nici documente justificative. 

33.  Curtea notează că reclamantul nu a prezentat nici o dovadă în 

susținerea pretențiilor sale. Prin urmare, Curtea decide să nu acorde nici o 

sumă cu acest titlu. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea admisibilă; 

 

2.  Hotărăște că avut loc o încălcare a Articolul 3 din Convenție; 

 

3.  Hotărăște 

 

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

trei luni 7500 EUR (șapte mii cinci sute euro) pentru prejudiciul moral, 

sumă care va fi convertită în valuta națională a statului respondent 

conform ratei aplicabile la data executării hotărârii; 

(b)  la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, urmează să fie plătită o dobândă la sumele de mai sus egală cu 

rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală 

Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente; 

 

4.  Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 15 mai 2018, în 

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

 HasanBakırcı Paul Lemmens 

 Grefier Adjunct Președinte 

 


