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În cauza O.R. și L.R. v. Republica Moldova,  
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o 

Cameră compusă din:  
 Robert Spano, Președinte, 
 Julia Laffranque, 
 Ledi Bianku, 
 Paul Lemmens, 
 Valeriu Griţco, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, 
 Ivana Jelić, judecători, 
și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Deliberând în secret la 2 octombrie 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată.  

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 24129/11) versus Republica 
Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
(„Convenția”) de către două cetățene moldovene, dna O.R. (prima 
reclamantă) și dna L.R. (a doua reclamantă), la 15 aprilie 2011.  

2. Reclamantele au fost reprezentate de dl V. Gribincea, avocat în 
Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 
agentul său, dl L. Apostol. 

3. Reclamantele au invocat, în special, ineficiența investigațiilor 
efectuate în privința plângerilor sale referitoare la rele tratamente și 
impunitatea polițiștilor care le-au maltratat.  

4. La 20 februarie 2012 cererea a fost comunicată Guvernului.  

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5. Reclamantele s-au născut în 1979 și, respectiv, 1987. 
6. La 5 aprilie 2009 în Moldova au avut loc alegeri generale. La 6 și 7 

aprilie 2009 o mulțime mare de oameni a protestat pe străzi împotriva 
pretinsei fraude electorale. La 7 aprilie 2009 și în următoarele zile sute de 
tineri au fost arestați; mulți din ei au fost maltratați în timpul arestului 
(pentru mai multe detalii, a se vedea Taraburca v. Republica Moldova, nr. 
18919/10, §§ 7-10 și 33-37, 6 decembrie 2011, Buhaniuc v. Republica 
Moldova, nr. 56074/10, § 7, 28 ianuarie 2014 și Iurcu v. Republica 
Moldova, nr. 33759/10, §§ 7-9, 9 aprilie 2013). 

1. Arestarea reclamantelor și pretinsele rele tratamente 

7. La 7 aprilie 2009 reclamantele se întorceau din Chișinău în satul lor 
de baștină, când, la ora 23:10, microbuzul cu care călătoreau a fost oprit de 
bărbați mascați înarmați. Aceștia i-au ordonat șoferului microbuzului să 
conducă până la comisariatul de poliție din Chișinău („comisariatul de 



3 HOTĂRÂREA O.R. ȘI L.R. v. REPUBLICA MOLDOVA 
  

poliție”), unde reclamantelor și celorlalți pasageri li s-a ordonat să stea cu 
mâinile după cap.  

8. La intrare în izolatorul din comisariatul de poliție, reclamantele au 
fost duse într-o cameră în care cinci colaboratori de poliție au înregistrat 
arestul lor. Reclamantelor și altor deținute li s-a ordonat să stea cu fețele 
spre perete și să nu privească în părți. Când una din ele (N.) s-a uitat într-o 
parte, polițistul A.C. a lovit-o cu capul de perete.  

9. Primei reclamante i s-a solicitat să-și identifice geanta. Potrivit ei, 
A.C. a amenințat-o că-i va arunca geanta, în loc să înregistreze toate 
lucrurile aflate înăuntru. Apoi, ea a propus să fie înregistrate doar 
documentele, telefonul mobil și obiectele din portofelul ei. Prima 
reclamantă a observat că ora arestării sale fusese menționată greșit ca fiind 
14:20 și i-a spus polițistului despre aceasta. A.C. ar fi amenințat-o cu 
moartea dacă nu semna, după care ea a semnat procesul-verbal de reținere. 
În acest timp, câțiva tineri stăteau aliniați cu fața spre perete și erau în mod 
periodic loviți, în cazul în care încercau să privească împrejur. Reclamantele 
au auzit sunetele oamenilor care erau bătuți în camera de alături, după care 
A.C. a escortat un tânăr de acolo.  

10. După ce a semnat procesul-verbal de reținere, A.C. a dus 
reclamantele, una câte una, într-o altă cameră din apropiere. Acolo erau doi 
polițiști (V.D., bărbat, și M.T., femeie). V.D. i-a ordonat fiecărei reclamante 
să se dezbrace. După ce acestea și-au scos inițial o parte din haine, V.D. a 
strigat la ele să se dezbrace complet. De asemenea, fiecărei reclamante i s-a 
ordonat să facă așezări în pielea goală, în timp ce ambii polițiști zâmbeau. 
Pe tot parcursul procedurii ușa era parțial deschisă. M.T. ar fi numit-o pe 
prima reclamantă prostituată.  

11. Reclamantele au fost deținute, împreună cu alte cinci femei, într-o 
celulă, unde au stat până la 9 aprilie 2009. Lor nu li s-a oferit mâncare și nu 
li s-a permis să contacteze pe nimeni din afara izolatorului de detenție. Pe 
parcursul zilelor de 7 și 8 aprilie, polițiștii ar fi venit la fiecare trei ore în 
celula în care erau deținute reclamantele, oficial, pentru a verifica prezența. 
Toți cei aflați înăuntru trebuiau să se ridice în picioare, cu mâinile la spate. 
În timpul unei astfel de vizite din 8 aprilie 2009, A.C. le-a spus tuturor celor 
din celula în care se aflau reclamantele că trebuie să fie recunoscători 
Președintelui Voronin, pentru că nu a ordonat să se împuște în mulțime în 
timpul dezordinilor din 7 aprilie 2009. 

12. În dimineața zilei de 9 aprilie 2009 un procuror a vizitat celula lor, 
întrebând dacă cineva fusese maltratat sau dacă existau alte plângeri. Câțiva 
polițiști din comisariatul de poliție stăteau chiar în spatele procurorului, ceea 
ce, potrivit reclamantelor, le-a împiedicat să se plângă. Prima reclamantă a 
cerut permisiunea să sune acasă, pentru a vedea ce face copilul ei, însă 
procurorul i-a răspuns că nu o putea ajuta și că trebuia să negocieze cu șeful 
izolatorului de detenție.  

13. În aceeași zi, la ora 15:30, reclamantele au fost duse, una câte una, 
într-o cameră din comisariatul de poliție, unde un judecător le-a întrebat pe 
fiecare numele lor. După ce le-a găsit dosarele și le-a citit timp de câteva 
secunde, judecătorul a declarat că cinci zile de arest pentru fiecare din 
reclamante ar fi suficiente. Întregul „proces” nu a durat mai mult de cinci 
minute. 

14. În aceeași zi, în jurul orei 23, reclamantelor și altor cinci deținute li 
s-a ordonat să urce în spatele unei dube a poliției, care măsura 2,5 metri 
pătrați, fiind duse într-o direcție necunoscută, fără vreo explicație a 
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motivelor acelui transfer. Patru ore mai târziu, ele au ajuns la comisariatul 
de poliție din Drochia. Ele au petrecut restul perioadei de detenție în acest 
comisariat, iar la 13 aprilie 2009 au fost eliberate. După eliberarea lor, 
reclamantelor le-a fost atât de frică, încât nu au ieșit din casă timp de o 
săptămână.  

2. Procedurile intentate împotriva polițiștilor 

(a) Ancheta internă împotriva polițiștilor 

15. La 16 aprilie 2009 o agenție de știri din Moldova a relatat că trei 
tinere ar fi fost obligate să se dezbrace complet în fața polițiștilor de gen 
masculin. În rezultat, în lunile aprilie-mai 2009 Direcția securitate internă a 
Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o anchetă internă în acest sens, 
pentru a verifica acuzațiile. La 23 și, respectiv, 22 aprilie 2009 reclamantele 
și N., o altă persoană deținută împreună cu acestea, au depus declarații în 
fața anchetatorului și au relatat faptele în modul în care au fost rezumate în 
paragrafele precedente. N. a notat că polițistul A.C. o dusese în camera în 
care a fost abuzată în mod verbal și forțată să se dezbrace complet de către 
V.D., în prezența unei femei în uniformă.  

16. La 18 mai 2009 un procuror a audiat reclamantele, care au repetat 
declarațiile depuse de ele la poliție. Ulterior, aceste declarații au fost 
expediate Procuraturii Generale. La 20 mai 2009 rezultatele anchetei interne 
(a se vedea paragraful 15 de mai sus) la fel au fost prezentate Procuraturii 
Generale. Aparent, aceasta din urmă nu a luat nicio decizie în privința 
materialelor ce i-au fost transmise.  

17. La 23 iulie 2009 reclamantele au depus o plângere la Procuratura 
Generală, referindu-se la abuzul verbal la care au fost supuse, precum și la 
ordinul de a se dezbrăca în fața polițiștilor de gen masculin.  

18. La 18 și 20 august 2009 un procuror i-a audiat pe A.C. și V.D., care 
au declarat că în noaptea cu pricina ei nu fuseseră la serviciu.  

19. La 10 septembrie 2009, drept răspuns la plângerea reclamantelor din 
23 iulie 2009 adresată Procuraturii Generale, procuratura militară, care avea 
sarcina să examineze toate plângerile privind relele tratamente aplicate în 
timpul evenimentelor din aprilie 2009, a decis să nu inițieze urmărirea 
penală, dată fiind lipsa probelor care ar demonstra că a fost comisă o 
infracțiune. Procurorul a notat că M.T. declarase că ea singură a efectuat 
perchezițiile corporale față de reclamante și că A.C. și V.D. nu fuseseră la 
serviciu în acea zi. Reclamantele au aflat despre această ordonanță la 14 
octombrie 2009. La 15 octombrie 2009 avocata lor a contestat ordonanța, 
notând că investigația nu fusese promptă sau amănunțită; că reclamantele nu 
au fost supuse unei examinări psihologice de către experți, pentru a verifica 
dacă s-ar putea concluziona că ele au suferit traume psihologice; că 
ordonanța se întemeia doar pe declarațiile polițiștilor implicați, potrivit 
cărora ei nu au fost la serviciu în ziua cu pricina, fără a se verifica dacă ei 
fuseseră chemați de urgență la serviciu pentru a face față situației 
excepționale din 7 aprilie 2009; și că până la acea dată nu fusese începută 
nicio urmărire penală. La 9 noiembrie 2009, această plângere a fost respinsă 
de către procurorul ierarhic superior.  

20. La 16 noiembrie 2009 avocata reclamantelor a recepționat o 
scrisoare de la procuratură, prin care era informată despre ordonanța din 9 
noiembrie 2009. La 20 noiembrie 2009 reclamanții au contestat ordonanțele 
din 10 septembrie și 9 noiembrie 2009 la Judecătoria Râșcani. La 19 
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ianuarie 2010 instanța a acceptat cererea lor și a anulat ambele ordonanțe. 
Instanța a constatat că investigația fusese superficială, enumerând o serie de 
acțiuni care nu au fost efectuate, precum audierea polițiștilor care au arestat 
reclamantele și a celor responsabili de escortarea lor și înregistrarea reținerii 
lor; verificarea motivelor pentru transferul lor la comisariatul de poliție din 
Drochia, a persoanei care a dispus acest transfer și a motivului pentru care 
procurorul nu a stabilit încălcarea legislației relevante ca rezultat al 
transferului respectiv; determinarea motivului pentru care procurorul nu a 
examinat plângerea reclamantelor în cadrul termenului legal de 72 de ore.   

(b) Procedurile penale împotriva polițiștilor 

21. La 2 februarie 2010 Procuratura municipiului Chișinău a pornit 
urmărirea penală, suspectând că polițiștii A.C., V.D. și M.T. maltrataseră 
reclamantele prin mijloace de intimidare psihologică și impunere să se 
dezbrace în fața persoanelor de sex opus.  

 (i) Procedurile împotriva polițiștilor V.D. și M.T. 

22. La 15 martie 2010 procuratura i-a pus sun învinuire pe V.D. și M.T. 
în legătură cu maltratarea reclamantelor.  

23. La 23 aprilie 2010 cauza împotriva lui V.D. și M.T. a fost transmisă 
Judecătoriei Centru spre judecare.  

24. Judecătoria Centru a stabilit ședințe în această cauză aproximativ o 
dată în lună. De la începutul procesului, instanța a desfășurat patru ședințe și 
a amânat altele cinci, din diverse motive, precum lipsa procurorului, a uneia 
dintre reclamante sau a avocaților acestora, precum și concediul anual de 
odihnă al procurorului și al judecătorului.  

25. La 15 iulie 2011 Judecătoria Centru, mun. Chișinău i-a găsit pe cei 
doi polițiști vinovați de maltratarea reclamantelor. Instanța i-a condamnat pe 
V.D. la șase ani de închisoare și pe M.T. la cinci ani de închisoare, cu 
suspendarea condiționată a executării pedepsei în ambele cazuri, pentru o 
perioadă de cinci ani. De asemenea, polițiștilor li s-a interzis să ocupe 
funcții în cadrul poliției pe un termen de cinci ani. Deși dispozitivul 
sentinței a fost citit la 15 iulie 2011, sentința motivată a fost transmisă 
reclamantelor prin poștă la 7 decembrie 2011.  

26. La 3 mai 2012 Curtea de Apel Chișinău a menținut acea hotărâre, 
reducând termenul de închisoare aplicat lui V.D. la cinci ani și menținând 
toate celelalte pedepse. Instanța de apel a constatat că legea nu permitea 
suspendarea executării unei pedepse ce depășea cinci ani de închisoare și că 
instanța inferioară a comis o eroare. Curtea de Apel a corectat eroarea, 
reducând pedeapsa aplicată lui V.D. la cinci ani de închisoare.  

27. La 23 octombrie 2012 Curtea Supremă de Justiție a casat decizia din 
3 mai 2012 și a dispus rejudecarea cauzei de către Curtea de Apel Chișinău. 

28. La 13 martie 2013 Curtea de Apel Chișinău a adoptat o decizie de 
condamnare a lui V.D. și M.T., pedepsindu-i pe amândoi cu cinci ani de 
închisoare, cu suspendarea executării pedepselor în ambele cazuri, pentru o 
perioadă de cinci ani. De asemenea, polițiștii au fost privați de dreptul de a 
ocupa funcții în cadrul poliției pe un termen de cinci ani și au fost pedepsiți 
cu 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Răspunzând la 
argumentele reclamantelor privind indulgența sentinței instanței inferioare și 
impunitatea și referindu-se la hotărârile Curții în cauzele Valeriu și Nicolae 
Roșca v. Moldova (nr. 41704/02, 20 octombrie 2009) și Pădureț v. Moldova 
(nr. 33134/03, 5 ianuarie 2010), instanța de apel a considerat că aceste spețe 
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nu erau aplicabile în cazul de față, din moment ce în ambele au fost cauzate 
maltratări fizice grave, însă reclamantele din prezentul caz au fost doar 
maltratate psihologic. Mai mult, un martor care în timpul evenimentelor 
relevante fusese supus la același tratament ca și reclamantele și refuzase să 
se dezbrace complet nu a fost maltratat în rezultat. Instanța a notat și că 
acuzatul a comis infracțiunea „din cauza situației create la 7-8 aprilie 2009 
în mun. Chișinău, [când] manifestațiile pașnice [au] ieșit de sub controlul 
organelor de drept și s-au soldat cu dezordine în masă, distrugându-se 
obiectivele de importanță națională”.  

29. În recursul lor, reclamantele au susținut, inter alia, că suspendarea 
executării pedepselor aplicate lui V.D. și M.T. era ilegală, întrucât 
contravenea Articolului 3 din Convenție, care este în mod efectiv parte din 
dreptul național. Ele au invocat hotărârile Roșca și Pădureț (citate mai sus) 
și s-au referit la Gäfgen v. Germania ([MC] nr. 22978/05, CEDO 2010), ca 
dovadă că până și amenințările cu tortura erau suficiente pentru a constitui 
rele tratamente. Ele au adăugat că, urmare a hotărârilor moldovenești 
menționate mai sus, Codul penal a fost modificat, astfel încât să excludă 
posibilitatea suspendării executării pedepsei penale în cazuri de tortură. Prin 
aplicarea pedepsei minime prevăzute de lege față de polițiști, cu scopul de 
a-i proteja pe aceștia de la plasarea lor în penitenciar, și având în vedere 
faptul că ei negaseră în mod persistent că ar fi comis infracțiunea, nu s-a 
asigurat efectul preventiv necesar.    

30. La 13 septembrie 2013 Curtea Supremă de Justiție nu a stabilit 
„temeiuri de a aprecia critic declarațiile [victimelor]”. Cu toate acestea, ea a 
menținut sentința adoptată, din moment ce reclamantele nu au indicat nicio 
eroare concretă în aplicarea legii de către instanța inferioară, care a adoptat 
o hotărâre legală și argumentată, și a individualizat pedepsele în modul 
corespunzător, având în vedere natura și gravitatea infracțiunii. 

31. Pe parcursul urmăririi penale și al judecării cauzei, V.D. și M.T. nu 
au fost suspendați din funcțiile lor.  

 (ii)  Procedurile împotriva polițistului A.C.  

32. La 16 aprilie 2010 urmărirea penală începută la 2 februarie 2010 
împotriva celor trei polițiști (a se vedea paragraful 21 de mai sus) a încetat 
în privința lui A.C. Procurorul a rezumat declarațiile reclamantelor și s-a 
referit la rezultatele prezentărilor spre recunoaștere, în timpul cărora fiecare 
dintre reclamante îl identificase pe A.C. ca fiind persoana care le-a condus 
pe ele în camera unde li s-a ordonat să se dezbrace și să facă așezări. Prima 
reclamantă a declarat că A.C. ordonase ca fiecare să se îndrepte cu fața spre 
perete și să nu privească în spate. Atunci când o femeie (N.) s-a uitat 
împrejur, el a lovit-o în spatele capului, iar ca rezultat ea s-a lovit cu fruntea 
de perete. Prima reclamantă a adăugat că, atunci când un alt polițist îi 
înregistra lucrurile personale, A.C. o amenințase că îi va arunca geanta. 
Ulterior, ea a fost obligată să semneze un document. Atunci când ea a 
indicat că timpul reținerii nu fusese notat corect, A.C. i-a spus „O să-ți dau 
una [adică „te voi lovi”], de o vei ajunge pe bunica ta în mormânt”. Cea de-
a doua reclamantă a prezentat o descriere similară, notând că atunci când a 
intrat în izolatorul de detenție, a văzut multe persoane cu fața spre perete, 
mulți din care erau bătuți de poliție fără să opună rezistență. Procurorul a 
constatat că A.C. și-a depășit în mod evident atribuțiile de serviciu în 
calitatea sa de polițist, dar că reclamantele nu au suferit un prejudiciu atât de 
grav încât să constituie tortură. Respectiv, acțiunile sale au fost calificate ca 
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exces de putere, în conformitate cu Codul contravențional. Din moment ce 
termenul de prescripție de trei luni pentru această contravenție expirase 
deja, cauza împotriva lui A.C. a fost încetată. El a continuat să lucreze în 
calitate de polițist pe toată durata procedurilor. 

33. La 22 aprilie 2010 cererea reclamantelor de anulare a ordonanței din 
16 aprilie 2016 a fost respinsă de același procuror care a adoptat-o. La 4 
iunie 2010 avocata a solicitat procurorului ierarhic superior să anuleze 
ordonanțele din 16 și 22 aprilie 2010. Ea a argumentat, inter alia, că A.C. 
nu trebuia să fie liberat de răspundere penală, din moment ce el acționase 
cel puțin în calitate de complice al lui V.D. și M.T., în privința cărora 
procuratura continua să înainteze acuzații penale. În special, A.C. era pe 
deplin conștient de prezența lui V.D. în camera în care le-a escortat pe 
reclamante și pe alte trei deținute, și cunoștea că ele urmau să fie supuse 
perchezițiilor corporale. Mai mult, el acționase brutal față de reclamante, 
umilindu-le și lovind-o pe una din deținute (N.) și pe alte persoane în 
prezența lor. Acest tratament a avut un efect considerabil asupra 
reclamantelor, ținând cont de genul și vârsta lor (cea de-a doua reclamantă 
avea 21 de ani la acel moment) și de poziția dominatoare pe care o aveau 
polițiștii. Mai mult, văzând că A.C. a lovit-o deschis pe N. de față cu ele, 
reclamantele se temeau că ar putea fi supuse unui tratament similar. În plus, 
dorința reclamantelor de a opune rezistență intimidării din partea poliției a 
fost complet spulberată, deoarece nu le-a fost explicat motivul reținerii lor, 
nici nu au fost informate despre drepturile pe care le aveau, în absența unei 
garanții că ar putea să-și apere aceste drepturi. Astfel, ele au fost forțate să 
semneze documente care ulterior au condus la detenția lor. De asemenea, nu 
era clar de ce procurorul nu l-a învinuit pe A.C. de infracțiunea de exces de 
putere (articolul 328 din Codul penal, a se vedea paragraful 37 de mai jos), 
dar a preferat să examineze cazul în conformitate cu Codul contravențional, 
ceea ce a avut ca efect nepedepsirea lui A.C. 

34. La 10 iunie 2010 avocata ei a fost informată că plângerea ei fusese 
respinsă și că ordonanța putea fi contestată la judecătorul de instrucție.  

35. La 26 iulie 2010 reclamantele au contestat în instanță ordonanțele 
din 16 și 22 aprilie 2010, precum și cea din 10 iunie 2010. Avocata a 
formulat în esență aceleași argumente pe care le invocase în plângerea către 
procuror (a se vedea paragraful 33 de mai sus).  

36. La 15 octombrie 2010 judecătorul de instrucție de la Judecătoria 
Râșcani a respins plângerea reclamantelor ca fiind neîntemeiată. Instanța a 
constatat că, potrivit articolului 287 din Codul de procedură penală, 
urmărirea penală încetată în mod legal de către procuror putea fi reluată 
numai dacă erau descoperite circumstanțe noi sau dacă un viciu fundamental 
în cadrul urmăririi precedente a afectat hotărârea respectivă. Din moment ce 
procuratura a decis să înceteze urmărirea penală în privința lui A.C. și în 
absența unor circumstanțe noi care ar determina reluarea urmăririi penale, 
era contrar Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție ca instanța să 
dispună reluarea procesului penal împotriva acestuia. De asemenea, 
judecătorul a constatat că procurorul examinase cauza în mod deplin și 
obiectiv, luând în considerare toate probele disponibile. Această încheiere 
era definitivă. 
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II.  DREPTUL INTERN RELEVANT 

37. Prevederile relevante din Codul penal, în vigoare la momentul 
respectiv, stabilesc următoarele:  

Articolul 3091. Tortura 

„(1) Provocarea, în mod intenționat, a unei dureri sau suferințe puternice, fizice ori 
psihice ..., în special cu scopul de a obține ... informații sau mărturisiri ... se 
pedepsește cu închisoare de la doi la cinci ani ... 

(3) Acțiunile prevăzute la alineatul (1) ..., săvârșite: 

... 

c) de două sau mai multe persoane; 

... 

e) cu folosirea unor instrumente speciale de tortură sau a altor obiecte adaptate în 
acest scop; 

f) de o persoană cu înaltă funcție de răspundere, 

se pedepsesc cu închisoare de la cinci la zece ani ...” 

Articolul 328. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu  

„(1) Săvârșirea de către o persoană cu funcție de răspundere a unor acțiuni care 
depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă 
aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, 

se pedepsește cu amendă ... sau cu închisoare de până la trei ani ... 

(2) Aceleași acțiuni însoțite: 

a) de aplicarea violenței; 

... 

c) de tortură sau acțiuni care înjosesc demnitatea părții vătămate, 

se pedepsesc cu închisoare de la doi la șase ani ...” 

38. Prevederile relevante din Codul de procedură penală, în vigoare la 
momentul respectiv, stabilesc următoarele:  

Articolul 287 

„(1) Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după clasarea cauzei 
penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire se dispune de către procurorul 
ierarhic superior prin ordonanță dacă, ulterior, se constată că nu a existat în fapt cauza 
care a determinat luarea acestor măsuri sau că a dispărut circumstanța pe care se 
întemeia încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de 
sub urmărire. 

... 

(4) În cazurile în care ordonanțele de încetare a urmăririi penale, de clasare a cauzei 
penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire penală au fost adoptate legal, 
reluarea urmăririi penale poate avea loc numai dacă apar fapte noi sau recent 
descoperite ori un viciu fundamental în cadrul urmăririi precedente a afectat hotărârea 
respectivă. În cazul descoperirii unui viciu fundamental, urmărirea penală poate fi 
reluată nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de încetare a 
urmăririi penale, clasare a cauzei sau scoatere a persoanei de sub urmărire.” 

39. La 15 octombrie 2010 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 956, pentru 
a ajuta persoanele care au avut de suferit în urma evenimentelor din aprilie 
2009. Toate persoanele menționate în acea hotărâre, inclusiv reclamantele, 
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au primit o sumă fixă de 5000 de lei moldovenești (echivalentul a 
aproximativ 307 euro la acel moment).  

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN 
CONVENȚIE 

 
40. Reclamantele au invocat că impunitatea polițistului A.C., care nu a 

fost urmărit în conformitate cu prevederile penale în vigoare, a fost contrară 
Articolului 3 din Convenție. De asemenea, ele s-au plâns, în baza aceluiași 
Articol, că investigația privind dezbrăcarea lor forțată în fața lui V.D. nu a 
fost promptă, invocând și impunitatea lui V.D. și M.T. Articolul 3 prevede 
următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane 
ori degradante.” 

A.  Admisibilitatea 

 
41. Guvernul a argumentat că reclamantele nu puteau să se pretindă în 

continuare victime ale încălcării Articolului 3 din Convenție, având în 
vedere condamnarea celor doi polițiști și compensația acordată de către 
instanțele naționale (a se vedea paragrafele 30 și 39 de mai sus). 

42. Curtea consideră că această chestiune este în mod inextricabil legată 
de fondul plângerilor în baza Articolului 3 din Convenție, id est de 
problema eficienței investigației referitoare la alegațiile reclamantelor 
privind relele tratamente și pretinsa impunitate. Prin urmare, ea consideră că 
ambele chestiuni trebuie conexate cu fondul plângerilor vizând Articolul 3.  

43. Curtea notează că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că nu este 
inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, cererea trebuie declarată 
admisibilă.  

B.  Fondul cauzei 

1. Declarațiile reclamantelor  

44. Reclamantele au susținut că Articolul 3 era aplicabil, deoarece agenți 
ai statului le-au supus torturii. Acea maltratare a fost provocată nu doar de 
V.D. și M.T., dar și de A.C., care a lovit o altă persoană (N.) în prezența 
reclamantelor și a amenințat una din reclamante cu moartea; el fusese acel 
polițist care le-a dus pe ele în camera în care au fost forțate să se dezbrace și 
care i-a spus lui V.D. că adusese o altă persoană. Ele s-au speriat de 
amenințările lui A.C., întrucât văzuseră cum N. a fost lovită și auziseră 
strigătele multor persoane care erau maltratate în camerele de alături. Ele 
erau două tinere aflate într-o poziție de inferioritate față de polițiștii care le-
au privat de libertate fără să le explice motivele detenției lor; lor li s-a 
refuzat accesul la un avocat sau permisiunea de a contacta o rudă (în special 
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primei reclamante, care nu cunoștea soarta copilului său minor, pe care îl 
creștea singură) și au fost ținute în condiții inumane de detenție. Toate 
acestea le-au intensificat suferința. Circumstanțele date nu au fost niciodată 
puse la îndoială și au stat la baza acuzării lui A.C.  

45. Reclamantele s-au plâns de impunitatea efectivă a celor trei polițiști 
implicați în maltratarea lor. În particular, A.C. a fost în final acuzat de o 
contravenție (exces de putere), în timp ce gravitatea acțiunilor sale 
presupunea că el trebuia să fie acuzat de comiterea unei infracțiuni (articolul 
328 din Codul penal, a se vedea paragraful 37 de mai sus). Această normă 
penală era în mod clar aplicabilă, mai ales având în vedere violența care a 
fost folosită (lovirea lui N. de față cu reclamantele), amenințările cu 
aplicarea unei violențe similare față de reclamante și înjosirea demnității, 
ceea ce legiuitorul a calificat în mod expres ca o circumstanță agravantă în 
articolul 328 § 1 (c) din Codul penal. Nici procurorul, nici instanța nu au 
analizat de ce norma penală nu a fost aplicabilă și de ce s-a preferat procesul 
contravențional. Reclamanții au invocat hotărârea Gäfgen (citată mai sus) 
pentru a argumenta că, chiar și în absența unui prejudiciu fizic real, pot fi 
cauzate daune prin amenințarea cu aplicarea relelor tratamente. Mai mult, 
autoritățile nu au menționat niciun motiv pentru a nu-l acuza pe A.C. de 
complicitate în comiterea infracțiunii de către V.D. și M.T., din moment ce 
s-a stabilit că el fusese polițistul care a dus reclamantele în camera în care 
au fost impuse să se dezbrace. În plus, A.C. nu a fost suspendat din funcție 
în timpul investigației.  

46. Deși V.D. și M.T. au fost acuzați penal, nici ei nu au fost suspendați 
din funcție pe parcursul urmăririi penale și al judecării cauzei. Procesul a 
fost tergiversat, cu amânări frecvente permise de către instanțe. Atunci când 
polițiștii au fost până la urmă condamnați, lor li s-a aplicat pedeapsa minimă 
prevăzută de lege, iar pedepsele lor au fost suspendate, în pofida 
nerecunoașterii vinovăției lor și a încercărilor de a induce în eroare 
instanțele în legătură cu rolul lor în cadrul evenimentelor. Aceste pedepse 
blânde nu au corespuns obligației de asigurare a efectului preventiv al 
legislației anti-tortură. Mai mult, invocarea de către instanțele naționale a  
circumstanțelor excepționale din timpul dezordinilor în masă din aprilie 
2009 a încălcat principiul potrivit căruia nicio derogare de la cerințele 
Articolului 3 nu este permisă, nici chiar în circumstanțe excepționale.  

47. Reclamantele au prezentat date statistice, potrivit cărora pe parcursul 
anilor 2011 și 2012 aproximativ 60 de hotărâri au fost adoptate în cazuri de 
tortură și exces de putere care a implicat rele tratamente. Dintre acestea, 
35,7% au fost de achitare, o rată de 15 ori mai mare decât rata medie de 
achitări în Moldova. Din 29 de sentințe în care inculpații au fost 
condamnați, doar în una din ele instanța a dispus executarea reală a pedepsei 
aplicate, și chiar și aceasta a fost casată de instanțele superioare. În rezultat, 
în urma celor 29 de condamnări, nimeni nu a fost deținut în penitenciar, 
deoarece toate aceste pedepse au fost suspendate. Mult mai multe plângeri 
cu referire la rele tratamente nici măcar nu au ajuns în instanțe, deseori 
procurorii refuzând să intenteze urmăriri penale sau încetându-le, odată 
intentate.  

48. Reclamantele au argumentat că investigarea plângerii lor cu privire 
la relele tratamente nu fusese promptă. Deși autoritățile au cunoscut despre 
aceste plângeri încă din aprilie 2009, o urmărire penală a fost pornită abia la 
2 februarie 2010. Astfel, instanțelor le-a luat mai mult de trei ani – până la 
13 septembrie 2013 – să adopte o hotărâre definitivă în acest caz. În acest 
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timp au avut loc amânări semnificative, precum si faptul că hotărârea 
motivată din 15 iulie 2011 a fost expediată părților abia în decembrie 2011, 
în pofida termenului-limită de zece zile prevăzut de lege în acest sens.  

49. În  final, ele au invocat că plata de către Guvern a sumei de 5000 de 
lei pentru toate victimele evenimentelor din aprilie 2009 nu a determinat 
pierderea „statutului de victimă” în legătură cu plângerile lor. Această sumă 
nu a fost destinată să compenseze procedurile penale îndelungate sau 
impunitatea polițiștilor, ci mai degrabă să „ajutoreze persoanele care au avut 
de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009”, după cum s-a 
accentuat și în denumirea respectivei hotărâri de Guvern. 

2. Declarațiile Guvernului 

50. Guvernul a invocat că, urmare a condamnării lui V.D. și M.T. și a 
achitării compensației (a se vedea paragraful 39 de mai sus), reclamantele 
nu se puteau considera în continuare victime ale încălcării drepturilor lor 
protejate de către Convenție. 

51. De asemenea, Guvernul a susținut că procurorii și instanțele 
naționale au determinat în mod corespunzător că acțiunile lui A.C. nu au 
provocat suferințe deosebit de grave reclamantelor, astfel că articolul 3091 § 
3 (c) din Codul penal (tortura) era inaplicabil. Prin urmare, acesta a fost 
urmărit pentru acțiunile sale în conformitate cu Codul contravențional.  

52. Reclamantele nu au solicitat acordarea asistenței medicale în timpul 
detenției lor și nici nu au depus plângeri la procurorul care le vizita zilnic, 
după cum au confirmat și înregistrările relevante.  

53. În încercarea de a convinge Curtea să constate că A.C. era 
responsabil de maltratarea lor, reclamantele au solicitat în mod efectiv 
Curții să efectueze o urmărire penală, ceea ce autoritățile naționale 
refuzaseră. Spre deosebire de cazurile anterioare în care s-a constatat o 
încălcare a Articolului 3 ca urmare a neinvestigării plângerilor referitoare la 
maltratările din timpul evenimentelor din aprilie 2009 (precum Taraburca, 
pre-citată), în cauza dată urmărirea penală a avut loc și a rezultat chiar cu 
condamnări. Pedepsele aplicate polițiștilor au corespuns gravității acțiunilor 
lor, după cum au determinat instanțele naționale. De asemenea, infracțiunile 
au fost comise ca urmare a dezordinilor în masă care au dus la distrugerea 
unor edificii de importanță națională.  

54. Mai mult, cauzele anterioare împotriva Moldovei în care Curtea a 
stabilit o încălcare a Articolului 3 ca urmare a impunității torționarilor 
(precum Pădureț, pre-citată) nu erau aplicabile prezentei spețe, întrucât 
acestea s-au referit la vătămări corporale grave aplicate în scopul obținerii 
mărturisirilor. În cazul de față, tortura a implicat violență psihologică care a 
provocat suferințe psihologice grave, având scopul de a intimida 
reclamantele.  

3. Aprecierea Curții 

(a) Principii generale 

55. După cum Curtea a susținut în nenumărate rânduri, Articolul 3 din 
Convenție garantează una din cele mai fundamentale valori ale societăților 
democratice. Chiar și în cele mai dificile circumstanțe, precum lupta contra 
terorismului și a crimei organizate, Convenția interzice în termeni absoluți 
tortura și tratamentele sau pedepsele inumane ori degradante. Spre deosebire 
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de majoritatea prevederilor materiale din Convenție și din Protocoalele nr. 1 
și 4, Articolul 3 nu prevede excepții, iar potrivit Articolului 15 § 2, nicio 
derogare nu este permisă, chiar și în cazul unei urgențe publice care 
amenință viața națiunii (a se vedea, printre multe altele, Georgia 
v. Federația Rusă (I) [MC], nr. 13255/07, § 192, CEDO 2014 (extrase); 
Svinarenko și Slyadnev v. Federația Rusă [MC], nr. 32541/08 și 43441/08, 
§ 113, CEDO 2014 (extrase); și Bouyid v. Belgia [MC], nr. 23380/09, § 81, 
CEDO 2015). 

56. Pentru a cădea sub incidența Articolului 3, relele tratamente trebuie 
să atingă un nivel minim de gravitate. Aprecierea acestui minim depinde de 
toate circumstanțele cauzei, precum durata tratamentului, efectele sale fizice 
sau mintale și, în unele cazuri, sexul, vârsta și starea sănătății victimei (a se 
vedea, printre multe altele, Gäfgen, citat mai sus, § 88, și Svinarenko și 
Slyadnev v. Rusia [MC], nr. 32541/08 și 43441/08, § 114, CEDO 2014 
(extrase)). Alți factori includ scopul pentru care au fost aplicate relele 
tratamente, împreună cu intenția și motivarea din spatele acestora (a se 
compara, inter alia, cu Aksoy v. Turcia, 18 decembrie 1996, § 64, Rapoarte 
1996-VI; Krastanov v. Bulgaria, nr. 50222/99, § 53, 30 septembrie 2004; 
Gäfgen, citat mai sus, § 88; și El-Masri v. Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia [MC], nr. 39630/09, § 196, CEDO 2012), deși lipsa unei intenții 
de a umili sau înjosi victima nu poate exclude în mod automat constatarea 
unei încălcări a Articolului 3 (a se vedea, printre altele, V. v. Regatul Unit 
[MC], nr. 24888/94, § 71, CEDO 1999-IX, și Svinarenko și Slyadnev, citat 
mai sus, § 114). Trebuie să se aibă în vedere și contextul în care au fost 
aplicate relele tratamente, precum o atmosferă de tensiune și emoții intense 
(a se compara, spre exemplu, cu Selmouni, citat mai sus, § 104, și Gäfgen, 
citat mai sus, § 88). 

57. Relele tratamente care ating acest nivel minim de gravitate de obicei 
implică vătămări corporale reale sau suferințe fizice ori mintale intense. 
Totuși, chiar și în absența acestor aspecte, atunci când tratamentul umilește 
sau înjosește un individ, demonstrând lipsă de respect ori diminuând 
demnitatea lui umană, sau trezește sentimente de frică, agonie ori 
inferioritate care pot distruge rezistența fizică sau psihologică a unei 
persoane, acesta poate fi calificat ca degradant și de asemenea cade sub 
incidența interdicției prevăzute la Articolul 3 (a se vedea, printre altele, 
Gäfgen, citat mai sus, § 89; Svinarenko și Slyadnev, citat mai sus, § 114; 
Georgia v. Rusia (I) [MC], nr. 13255/07, § 192, CEDO 2014 (extrase), și 
Van der Ven v. Olanda, nr. 50901/99, §§ 60-63, CEDO 2003-II). De 
asemenea, trebuie accentuat că ar fi suficient ca victima să fi fost umilită în 
ochii săi, dacă nu chiar și în ochii altora (a se vedea, printre altele, Tyrer v. 
Regatul Unit, 25 aprilie 1978, § 32, Seria A nr. 26; M.S.S. v. Belgia și 
Grecia [MC], nr. 30696/09, § 220, CEDO 2011; și Bouyid v. Belgia [MC], 
nr. 23380/09, §§ 87, 28 septembrie 2015).  

58. Curtea consideră că, atunci când o persoană face o afirmație 
credibilă că a suferit un tratament contrar Articolului 3 în mâna poliției sau 
a altor agenți similari ai statului, această prevedere, coroborată cu obligația 
generală a statului în baza Articolului 1 din Convenție de a „recunoaște 
oricărei persoane aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în 
... Convenție”, impune în mod implicit desfășurarea unei investigații oficiale 
eficiente. Ca și în cazul investigațiilor în temeiul Articolului 2, aceasta 
trebuie să fie capabilă să conducă la identificarea și pedepsirea celor 
responsabili. În caz contrar, interzicerea generală prin lege a torturii, a 
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tratamentelor și a pedepselor inumane și degradante, în pofida importanței 
sale fundamentale, ar fi ineficientă în practică, iar în unele cazuri ar fi 
posibil ca agenți ai statului să abuzeze de drepturile celor aflați sub controlul 
lor cu impunitate virtuală (a se vedea, printre alte autorități, Labita v. Italia 
[MC], nr. 26772/95, § 131, CEDO 2000-IV). 

59. Mai mult ca atât, rezultatele investigațiilor și proceselor penale 
ulterioare, inclusiv pedeapsa și măsurile disciplinare aplicate sunt 
considerate decisive. Este esențial să se asigure că lipsa subminării efectului 
descurajator al sistemului judiciar și a importanței rolului pe care acesta 
trebuie să îl aibă în prevenirea încălcării interdicției de aplicare a relelor 
tratamente (a se vedea Gäfgen, pre-citată, § 121 și Jeronovičs, pre-citată, § 
106). 

(b) Aplicarea principiilor de mai sus în prezenta cauză 

60. Curtea trebuie să determine în primul rând dacă tratamentul invocat 
cade sub incidența Articolului 3 din Convenție. Aceasta ia în considerare 
faptul că instanțele naționale au constatat deja că reclamantele fuseseră 
supuse maltratărilor psihologice. La examinarea modului în care au fost 
tratate reclamantele, și anume fiind forțate, prin amenințări cu violența, să se 
dezbrace în fața polițiștilor de sex opus și să facă așezări, și fiind amenințate 
cu violența sau chiar cu moartea (a se vedea paragraful 9 de mai sus), 
Curtea nu vede niciun motiv pentru a nu fi de acord cu constatările 
instanțelor naționale (a se vedea, spre exemplu, Gäfgen, citat mai sus, § 108; 
Dejnek v. Polonia, nr. 9635/13, § 60, 1 iunie 2017, și Valašinas v. Lituania, 
nr. 44558/98, § 117, CEDO 2001-VIII). 

(i) Eficiența investigației 

61. Reclamantele s-au plâns în baza Articolului 3 că investigația cu 
referire la acuzațiile lor împotriva polițiștilor V.D. și M.T. fusese ineficientă 
și îndelungată. Guvernul a considerat că investigația fusese eficientă, 
aceasta finalizându-se cu condamnarea polițiștilor respectivi.  

62. Curtea reiterează că este în afara oricărui dubiu că cerința 
promptitudinii rezonabile este implicită în contextul investigării pretinselor 
maltratări de către autorități. Un răspuns prompt în investigarea acuzațiilor 
de rele tratamente poate fi, în general, considerat esențial pentru menținerea 
încrederii publice în respectarea statului de drept și pentru prevenirea 
oricărui complot sau toleranțe față de acțiuni ilegale (a se vedea, printre 
altele, Indelicato v. Italia, nr. 31143/96, § 37, 18 octombrie 2001; Özgür 
Kılıç v. Turcia (dec.), nr. 42591/98, 24 septembrie 2002; și Batı și alții v. 
Turcia, nr. 33097/96 și 57834/00, § 136, CEDO 2004-IV (extrase)). 

63. În prezenta cauză, Curtea notează că la 16 aprilie 2009 autoritățile au 
fost anunțate despre posibilitatea că o infracțiune fusese comisă. La 23 
aprilie 2009 reclamantele au fost audiate, acestea aducând acuzații foarte 
concrete față de polițiști, pe care i-au și identificat (a se vedea paragraful 15 
de mai sus). Ele au repetat aceste declarații la 18 mai 2009, când au fost 
audiate de către procuror, iar materialele respective au fost transmise către 
Procuratura Generală (a se vedea paragraful 16 de mai sus). În pofida 
tuturor acestor informații specifice care indicau că reclamantele au fost 
supuse violenței psihologice, din ordonanțele adoptate de procurori este clar 
că ei au reacționat doar la plângerea formală depusă de reclamante la 23 
iulie 2009 (a se vedea paragraful 19 de mai sus). Totuși, Curtea reiterează că 
atunci când o autoritate publică conștientizează că ar putea avea loc 
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tratamente contrare Articolului 3, aceasta trebuie să reacționeze din proprie 
inițiativă (a se vedea, mutatis mutandis, Aksoy v. Turcia, 18 decembrie 
1996, § 56, Rapoarte 1996-VI; Ostrovar v. Moldova (dec.), nr. 35207/03, 
22 martie 2005; și Levinţa v. Moldova, nr. 17332/03, § 79, 16 decembrie 
2008). Prin faptul că nu au reacționat în primele trei luni cruciale de când a 
devenit cunoscută informația despre pretinsa infracțiune (23 aprilie – 23 
iulie 2009), autoritățile au pus în pericol eficiența investigației.  

64. Mai mult ca atât, la 19 ianuarie 2010 o instanță a constatat că 
investigația fusese superficială și a identificat mai multe deficiențe (a se 
vedea paragraful 20 de mai sus).  

65. De asemenea, Curtea notează că, potrivit legislației naționale, 
refuzul de a porni o urmărire penală limitează eficiența acesteia în ceea ce 
privește admisibilitatea în cadrul instanței a oricărei probe obținute (a se 
vedea, spre exemplu, Guţu v. Moldova, nr. 20289/02, § 61, 7 iunie 2007; 
Ipate v. Moldova, nr. 23750/07, § 63, 21 iunie 2011; și Taraburca, citată 
mai sus, § 57). 

66. Curtea concluzionează că, având în vedere investigațiile naționale 
tergiversate și superficiale, precum și eșecul de a porni o urmărire penală 
corespunzătoare timp de mai mult de nouă luni de când autorităților le-a 
devenit cunoscută informația cu referire la pretinsa infracțiune, investigația 
cu privire la acuzațiile reclamantelor nu a fost eficientă (a se vedea, spre 
exemplu, Taraburca, citată mai sus, § 59 și Buhaniuc v. Republica 
Moldova, nr. 56074/10, §§ 43-45, 28 ianuarie 2014). 

(ii)  Pretinsa impunitate a polițiștilor 

67. Reclamantele s-au plâns și de impunitatea efectivă a tuturor celor trei 
polițiști pe care îi acuzaseră. Guvernul a considerat că autoritățile naționale 
au aplicat legea corect și au individualizat pedepsele.  

68. Curtea va examina mai întâi procesul împotriva lui A.C., iar apoi 
procesele împotriva celorlalți doi polițiști.  

69. Cu privire la procesul împotriva lui A.C., Curtea notează că, deși 
procurorii și instanțele naționale au constatat că acesta și-a depășit în mod 
evident atribuțiile, comițând, astfel, a comis o contravenție, ei nu au 
identificat care din acțiunile sale concrete constituiau o astfel de abatere de 
la Codul contravențional. Unica descriere circumstanțială din toate 
ordonanțele adoptate în privința lui a reprodus declarațiile reclamantelor, 
inclusiv faptul că ele îl identificaseră în timpul prezentărilor spre 
recunoaștere (a se vedea paragraful 32 de mai sus). Guvernul nu a oferit 
detalii suplimentare și nici nu a contestat veridicitatea descrierii de către 
reclamante a evenimentelor referitoare la rolul lui A.C. 

70. Având în vedere aparenta acceptare de către autoritățile naționale a 
descrierii comportamentului lui A.C. de către reclamante și în absența 
oricăror probe care ar contrazice această descriere, Curtea consideră un fapt 
stabilit că A.C. a acționat în modul descris de către reclamante (a se vedea 
paragraful 33 de mai sus).  

71. De asemenea, Curtea notează că ea a stabilit deja în cazurile 
precedente referitoare la evenimentele din aprilie 2009 (a se vedea 
Taraburca v. Moldova, nr. 18919/10, § 48, 6 decembrie 2011; a se vedea și 
Buhaniuc, citată mai sus, § 37) că a existat: 

„ ... un număr mare de plângeri similare referitoare la rele tratamente comise într-o 
perioadă relativ scurtă. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a considerat 
situația atât de gravă, încât a concluzionat, după ce a analizat „un număr deosebit de 
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mare de acuzații credibile și coerente referitoare la maltratările de către poliție în 
contextul evenimentelor post-electorale din aprilie 2009”, că „exceptând unele incidente 
izolate, au existat modele de pretinse maltratări” ... La concluzii similare au ajuns 
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei („încălcări în scară largă ale 
dreptului fundamental de a nu fi supus relelor tratamente”) ... și comisia parlamentară 
de anchetă, căreia i s-a atribuit sarcina să elucideze cauzele și consecințele 
evenimentelor ulterioare alegerilor generale desfășurate la 5 aprilie 2009 în Moldova 
(„majoritatea oamenilor au fost reținuți în mod arbitrar de către poliție ...; poliția a 
aplicat rele tratamente și acte de tortură față de persoanele aflate în detenție”).” 

72. Constatările de mai sus confirmă afirmația reclamantelor că s-au 
aflat într-o situație înfricoșătoare, văzând cum alte persoane erau maltratate 
de către poliție. Asistând la astfel de rele tratamente evidente și pe scară 
largă, este de înțeles că reclamantele au interpretat cuvintele lui A.C. (a se 
vedea paragraful 33 de mai sus) ca fiind o amenințare reală și imediată (a se 
vedea Gäfgen, citată mai sus, § 91, și El-Masri, citată mai sus, § 202). 
Astfel, ele au respectat ordinele lui de a sta cu fața spre perete, de a semna 
documente ce conțineau erori evidente, de a-l urma într-o cameră și de a se 
conforma în acea cameră cu orice ordin dat lor, chiar dacă acesta implica un 
afront grav adus demnității lor, prin dezbrăcarea completă.  

73. În opinia Curții, deși nu au atins gravitatea torturii, acțiunile lui A.C. 
erau în mod clar îndreptate spre intimidarea reclamantelor și afectarea gravă 
a demnității lor. Astfel, acestea trebuie privite ca tratament inuman și 
degradant, în sensul Articolului 3 din Convenție (a se vedea El-Masri, citată 
mai sus, § 204). Deși procurorul a constatat că acțiunile lui A.C. nu 
provocaseră reclamantelor un prejudiciu suficient de grav pentru a fi 
calificat ca tortură, nici el și, ulterior, nici instanța de judecată nu s-au referit 
în nicio parte a motivării la explicarea motivului pentru care acel polițist nu 
putea fi acuzat penal de exces de putere sau de complicitate la infracțiunea 
comisă de V.D. și M.T. Mai mult, reclamantele au susținut în mod expres că 
dreptul național prevedea temeiuri pentru o astfel de urmărire penală (a se 
vedea paragrafele 33-36 de mai sus). 

74. Procurorul nu putea să nu fie conștient de faptul că alegerea aplicării 
unei norme contravenționale ar împiedica impunerea unei pedepse lui A.C., 
având în vedere expirarea termenului de prescripție de trei luni pentru 
tragerea la răspundere contravențională. Într-adevăr, el a decis să nu inițieze 
proceduri contravenționale împotriva lui A.C. din cauza expirării termenului 
de prescripție, prin aceeași ordonanță în care a decis să înceteze urmărirea 
penală în favoarea procedurii contravenționale (a se vedea paragraful 32 de 
mai sus). Curtea reiterează că, atunci când un agent al statului este acuzat de 
infracțiuni care implică tortură sau rele tratamente, este extrem de 
important, în scopurile unui „remediu efectiv”, ca procesul penal și 
aplicarea sancțiunii să nu fie prescrise (a se vedea, spre exemplu, 
Abdülsamet Yaman v. Turcia, nr. 32446/96, § 55, 2 noiembrie 2004). Faptul 
alegerii conștiente a unui astfel de curs al investigației, care duce la 
prescrierea acesteia, atunci când există temeiuri legale alternative pentru 
urmărirea unei persoane acuzate de rele tratamente, ca în cazul de față, este 
incompatibil cu obligația statului de a preveni impunitatea. Faptul că A.C. 
nu a fost suspendat din funcție pe parcursul procedurilor face să trezească și 
mai multe îndoieli pe care publicul le-ar putea avea față de determinarea 
autorităților de a eradica practica maltratărilor de către poliție.  

75. În cele din urmă, Curtea notează că instanțele naționale nu au 
examinat fondul argumentelor invocate de reclamante atunci când au 
contestat ordonanțele procurorului. În acest sens, ele au constatat că dreptul 
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național și Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție interzic reluarea 
urmăririi penale după ce a fost încetată de către un procuror, cu excepția 
cazurilor în care au fost descoperite circumstanțe noi sau dacă un viciu 
fundamental în cadrul urmăririi precedente a afectat hotărârea respectivă (a 
se vedea paragraful 36 supra). Curtea consideră important să reitereze faptul 
că unul din elementele esențiale care stabilesc dacă Articolul 4 din 
Protocolul nr. 7 se aplică într-un caz specific este determinarea dacă a fost 
adoptată o decizie definitivă în această privință în procedurile anterioare. În 
legătură cu aceasta, ea a constatat (a se vedea Nikitin v. Rusia, nr. 50178/99, 
§ 37, CEDO 2004-VIII) că: 

„Potrivit raportului explicativ la Protocolul nr. 7, care la rândul său face referire la 
Convenția europeană privind valoarea internațională a hotărârilor represive, „o hotărâre 
este definitivă ‘dacă, potrivit expresiei tradiționale, ea a dobândit puterea de res 
judicata. Aceasta are loc atunci când ea este irevocabilă, cu alte cuvinte, atunci când nu 
sunt disponibile alte căi ordinare de atac sau atunci când părțile le-au epuizat pe toate 
ori când au permis expirarea termenului de prescripție, fără a le exercita’.” 

76. În prezenta cauză, aceste ordonanțe ale procurorului nu puteau fi 
considerate „hotărâri definitive”, din moment ce exista posibilitatea 
depunerii unui recurs ordinar în instanțe. Reclamanții au depus un astfel de 
recurs, care n-a fost stabilit ca depus peste termen, ceea ce a împiedicat ca 
ordonanțele procurorilor să devină definitive. Mai mult, jurisprudența 
referitoare la Republica Moldova atestă exemple când ordonanțele 
procurorilor privind încetarea urmăririi penale au fost anulate de către 
procurorii ierarhic superiori sau de către instanțe (a se vedea, spre exemplu, 
Corsacov v. Moldova, nr. 18944/02, §§ 30-44, 4 aprilie 2006, și Dornean 
v. Republica Moldova, nr. 27810/07, §§ 23 și 28, 29 mai 2018). 

77. În opinia Curții, modul în care autoritățile naționale au tratat 
plângerea reclamantelor împotriva lui A.C., și anume alegând să aplice 
normele contravenționale în detrimentul celor penale, în pofida gravității 
acțiunilor lui, și cunoscând că procedura contravențională era prescrisă, 
precum și refuzând examinarea recursului lor printr-o presupusă încercare 
de prevenire a dublei incriminări, atunci când nu exista un astfel de pericol, 
a determinat impunitatea aproape completă a acelui polițist. În rezultat, A.C. 
nu doar că nu a suportat nicio pedeapsă penală, ci a evitat orice investigație 
reală a acțiunilor sale. O astfel de situație este incompatibilă cu obligația 
statului de a preveni impunitatea persoanelor acuzate de tortură și alte forme 
de rele tratamente.  

78. În ceea ce privește pretinsa impunitate a lui V.D. și M.T., Curtea 
notează următoarele. Instanțele naționale au stabilit că ambii polițiști erau 
prezenți în cameră atunci când reclamantelor li s-a ordonat să se dezbrace 
complet. Ele au considerat că astfel de acțiuni ilegale și disprețul specific cu 
care au fost comise constituiau maltratări psihologice (a se vedea paragraful 
30 de mai sus).  

79. Deși au ajuns la concluzia că reclamantele fuseseră supuse relelor 
tratamente, în final instanțele au condamnat ambii polițiști la pedeapsa 
minimă prevăzută de lege (cinci ani de închisoare). Mai mult ca atât, ele au 
considerat necesar să-i scutească de executarea reală a oricărei părți din 
pedepse prin suspendarea acestora pe un termen de cinci ani. În opinia 
Curții, o astfel de indulgență în tratarea polițiștilor acuzați de o infracțiune 
extrem de gravă este incompatibilă cu scopul prevenirii viitoarelor 
maltratări de către poliție. În plus, la fel ca și A.C., cei doi polițiști nu au 
fost suspendați din funcțiile lor pe durata procedurilor.  



17 HOTĂRÂREA O.R. ȘI L.R. v. REPUBLICA MOLDOVA 
  

80. Curtea trebuie să accentueze că Articolul 3 nu permite derogări, nici 
chiar în cele mai stringente situații (a se vedea paragraful 55 de mai sus). 
Prin urmare, ea observă cu preocupare încercarea instanței de apel de a 
justifica scutirea lui V.D. și M.T. de pedepsele stabilite, prin faptul că ei 
acționaseră într-o situație de dezordine în masă și prin modul în care 
fuseseră provocate rele tratamente în prezenta cauză, diferită de cazurile 
precedente (a se vedea paragraful 28 supra).  

81. Curtea notează cu o continuă preocupare că indulgența față de 
polițiștii acuzați de maltratarea reclamantelor nu a fost un incident izolat. 
Datele statistice pentru anii 2011 și 2012 invocate de reclamante și 
necontestate de către Guvern (a se vedea paragraful 47 de mai sus) 
sugerează o tendință generală a instanțelor moldovenești la acel moment de 
a proteja agenții statului acuzați de rele tratamente de orice consecințe 
grave.  

82. În aceste circumstanțe, nici pedepsele aplicate celor trei polițiști, nici 
plata sumei de 300 de euro ca ajutor din partea Guvernului nu pot fi 
considerate ca determinând pierderea dreptului de a se plânge de încălcarea 
drepturilor reclamantelor protejate de către Convenție. Prin urmare, obiecția 
Guvernului (a se vedea paragraful 50 supra) trebuie respinsă.  

83. Curtea reamintește că, atunci când tergiversările în investigarea 
relelor tratamente nu „intervin în cadrul investigației într-un mod care să 
împiedice eficacitatea acesteia” (a se vedea Sarbyanova-Pshaliyska și 
Pashaliyska v. Bulgaria, nr. 3524/14, § 43, 12 ianuarie 2017), nu va fi 
constatată o încălcare a Articolului 2 sau 3. Totuși, în prezenta cauză, 
tergiversările în cadrul investigației s-au asociat cu lipsa efectuării unei serii 
de acțiuni investigative importante, după cum a stabilit o instanță națională 
(a se vedea paragraful 20 supra). În rezultat, timp de aproape patru ani și 
jumătate, reclamantele au rămas într-o stare de incertitudine în privința 
rezultatului procesului (a se vedea, spre exemplu, S.Z. v. Bulgaria, nr. 
29263/12, § 39, 3 martie 2015). În plus, Curtea consideră că modul în care 
autoritățile naționale au tratat plângerile împotriva tuturor celor trei polițiști, 
care a avut ca rezultat impunitatea lor virtuală, este incompatibil cu 
interzicerea maltratărilor de către poliție.  

Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție.  

II.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
84. 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 reparație echitabilă.” 

A.  Prejudiciul 

85.  Fiecare reclamantă a pretins suma de 22000 euro pentru prejudiciul 
moral, similar cu sumele acordate de către Curte în cauzele Valeriu și 
Nicolae Roșca și Pădureț, menționate mai sus. Ele au susținut că fuseseră 
victimele unei brutalități extreme care le-a provocat stres, teamă și frustrare 
considerabile. Aceste sentimente au fost intensificate de examinarea 
îndelungată a cazului împotriva lui V.D. și M.T. și de încetarea procedurilor 
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împotriva lui A.C. Ele au avut sentimente puternice de revictimizare pe 
parcursul procedurilor, în special atunci când V.D. și M.T. au apărut în 
instanță în uniforme de polițist, refuzând orice vină și acuzând reclamantele 
că mint. Eșecul repetat al instanțelor de a da răspuns la argumentele din 
recursurile reclamantelor, unde acestea au invocat necesitatea aplicării unor 
pedepse mult mai dure acuzaților, de asemenea a contribuit la intensificarea 
suferințelor.  

86. Guvernul a susținut că invocarea de către reclamante a cauzelor 
Valeriu și Nicolae Roșca și Pădureț era incorectă, din moment ce 
consecințele maltratărilor în cazurile date nu puteau fi comparate cu cele din 
prezenta cauză.  

87. Curtea reiterează că a constatat o încălcare a Articolului 3 din 
Convenție. Ea consideră că reclamantele au fost supuse unor suferințe în 
timpul evenimentelor respective și, într-o măsură mai mică, ulterior acestor 
evenimente, când au observat indulgența autorităților față de pretinșii 
torționari și față de relele tratamente în general. Având în vedere gravitatea 
încălcării stabilite și pronunțându-se în echitate, Curtea acordă fiecărei 
reclamante suma de 7500 euro.  

B.  Costuri și cheltuieli 

 
88. De asemenea, reclamantele au solicitat în mod solidar suma de 2600 

euro cu titlu de costuri și cheltuieli suportate în fața instanțelor naționale și 
6583 euro pentru cele suportate în fața Curții. Ele s-au bazat pe un contract 
din 1 aprilie 2012 încheiat cu avocatul lor și pe un tabel detaliat, potrivit 
căruia avocatul a lucrat în total la acest caz 65,47 ore la o rată egală cu 125 
de euro per oră. Ele s-au referit la complexitatea cauzei și la solicitarea 
Curții a două runde de observații. În cele din urmă, ele au invitat Curtea să 
transfere întreaga sumă a oricăror compensații acordate cu titlu de costuri și 
cheltuieli pe contul avocatului lor, având în vedere că una din reclamante nu 
mai locuiește în Moldova.  

89. Guvernul a considerat că suma pretinsă este excesivă și a lăsat la 
discreția Curții să stabilească o sumă echitabilă.  

90. Potrivit jurisprudenței Curții (a se vedea, în calitate de exemplu 
recent, Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 72508/13, § 370, CEDO 2017 
(extrase)), reclamantul are dreptul la rambursarea costurilor și cheltuielilor 
doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea au fost suportate realmente  
în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil. Având în vedere 
documentele aflate în posesia sa și criteriile de mai sus, în prezenta cauză 
Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 1500 euro în calitate de 
cheltuieli judiciare, care trebuie transferată la contul avocatului 
reclamantelor.  

C.  Dobânzile de întârziere 

 
91. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 
de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea admisibilă;  
 
2.  Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție sub 

aspect procedural; 
 
3.  Hotărăște 

(a)  că Statul respondent trebuie să plătească reclamantelor, în termen de 
trei luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 
Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume care urmează a fi 
convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i)  EUR 7500 (șapte mii cinci sute euro) fiecăreia, plus orice taxă 
care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral;  
 (ii)  EUR 1500 (una mie cinci sute euro) în mod solidar, plus orice 
taxă care poate fi percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli, sumă 
care urmează a fi transferată pe contul avocatului reclamantelor;  

(b)  că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 
executarea hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional 
sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 
împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă 
pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale;  
 

4.  Respinge restul pretențiilor reclamantelor cu privire la satisfacția 
echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 octombrie 2018, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

 Stanley Naismith Robert Spano 
 Grefier Președinte 


