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În cauza Cantaragiu v. Republica Moldova,  

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

Cameră compusă din:  

 Robert Spano, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Ivana Jelić, 

 Darian Pavli, 

 Saadet Yüksel, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 3 martie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 13013/11) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Vasile Cantaragiu 

(„reclamantul”), la 15 februarie 2011.  

2.  Reclamantul, căruia i s-a acordat asistență juridică, a fost reprezentat 

de către dl A. Beruceașvili, avocat în Chișinău. Guvernul Republicii 

Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. 

Apostol.  

3.  Reclamantul a pretins, în special, că el și fratele său fuseseră 

maltratați în timpul detenției lor, ceea ce s-a soldat cu decesul fratelui său.   

4.  La 16 decembrie 2014 plângerile în baza Articolelor 2, 3 și 13 din 

Convenție au fost comunicate Guvernului, iar restul cererii a fost declarat 

inadmisibil în conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții.  

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în anul 1986 și era deținut în Cahul la 

momentul prezentării ultimelor observații de către părți.  

6.  La 29 aprilie 2005 reclamantul și fratele său au fost arestați și deținuți, 

fiind suspectați de omor. În luna mai 2005 tatăl lor a fost, de asemenea, 

arestat.  
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A. Pretinsa maltratare a reclamantului și investigarea acesteia 

7.  În timpul detenției sale, la 1 noiembrie 2005 reclamantul a fost 

internat într-un spital cu diagnosticul „sindrom post-contuzie decompensat”. 

Ulterior, el s-a plâns că fusese maltratat de către poliție în timpul aflării sale 

în detenție.  

8.  La 17 mai 2007 un procuror a decis să nu inițieze o urmărire penală în 

privința acuzațiilor reclamantului, constatând că nu fusese comisă nicio 

infracțiune.  

9.  Potrivit Guvernului, la 10 mai 2007 procuratura a inițiat un „dosar de 

control” (nr. 78pr/07), pentru a cerceta acuzațiile reclamantului cu privire la 

rele tratamente. După expirarea a cinci ani de la data verificării acestor 

acuzații și de la refuzul în pornirea unei investigații din 17 mai 2007, 

dosarul de control a fost distrus la 16 septembrie 2013, în conformitate cu 

prevederile relevante.  

B. Decesul fratelui reclamantului și investigarea acestui fapt 

10.  La 30 octombrie 2005 fratele reclamantului (un fost campion junior 

la judo din Moldova, care avea vârsta de 21 de ani la acel moment) s-a plâns 

administrației penitenciarului de migrene și durere în regiunea epigastrică. 

În noaptea din 30 spre 31 octombrie 2005, fratelui reclamantului i s-a 

acordat tratament medical urgent de mai multe ori.  

11.  La 1 noiembrie 2005, la aproximativ ora 5 dimineața, o echipă 

medicală de urgență a transportat fratele reclamantului la un spital, acesta 

fiind în stare de comă. La 3 noiembrie 2005 el a decedat în spital. 

12.  La 29 noiembrie 2005 procuratura a pornit o urmărire penală cu 

privire la posibilitatea de malpraxis medical, precum încălcarea metodelor și 

a procedurilor stabilite, care s-a soldat cu decesul fratelui reclamantului. O 

autopsie a fost efectuată. Raportul de autopsie respectiv a indicat că el 

suferise o traumă la abdomen, care a condus la o ruptură de duoden. 

Procurorul a interogat personalul medical care fusese în contact cu fratele 

reclamantului în penitenciar și în spital, precum și angajații din penitenciar 

care îl transportaseră la spital la 1 noiembrie 2005. Medicii din echipa de 

urgență care îl transportaseră pe acesta au declarat că ei nu văzuseră niciun 

semn de maltratare pe corpul lui. În final, procurorul a audiat codeținuții 

fratelui reclamantului. El a menționat că, în rezultatul diverselor acțiuni de 

investigație, nu au fost descoperite circumstanțe care ar fi confirmat 

maltratarea fratelui reclamantului.  

13.  La 25 septembrie 2008 procurorul responsabil de caz a suspendat 

investigația, din motivul imposibilității determinării cauzei rupturii 

duodenale a fratelui reclamantului. Toate posibilitățile luate în considerare 

(malpraxis medical, maltratare, automutilare sau un accident) au fost 

respinse, ca nefiind susținute prin probe.   
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14.  La 24 septembrie 2012 tatăl reclamantului a contestat ordonanța din 

25 septembrie 2008 la procurorul ierarhic superior care la 21 aprilie 2011 

respinsese plângerea. Ulterior, el a contestat ambele ordonanțe la 

judecătorul de instrucție, care la 12 decembrie 2012 a respins plângerea, ca 

fiind neîntemeiată.  

15.  Între timp, la o dată necunoscută, și reclamantul a depus o plângere 

referitoare la decesul fratelui său, care a fost respinsă de către procurorul 

responsabil de caz la 26 octombrie 2011. 

C. Procesul penal intentat împotriva reclamantului, a fratelui său și 

a tatălui lor 

16.  La 22 decembrie 2006 Judecătoria Ciocana a constatat că 

reclamantul, fratele său și tatăl lor erau vinovați de omor. În privința fratelui 

reclamantului, procesul a fost încetat, din cauza decesului său. La 18 mai 

2007 sentința a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău, iar la 26 

februarie 2008 de către Curtea Supremă de Justiție.  

17.  La 1 martie 2010 Plenul Curții Supreme de Justiție a admis un recurs 

în anulare și a dispus rejudecarea cauzei de către Curtea Supremă de 

Justiție. 

18.  La 14 decembrie 2010 Curtea Supremă de Justiție a casat decizia din 

26 februarie 2008 și a dispus rejudecarea cauzei de către Curtea de Apel 

Chișinău. În decizia sa, instanța a constatat că reclamantul, fratele său și 

tatăl lor fuseseră maltratați în timpul detenției lor, contrar Articolului 3 din 

Convenție. Aceasta s-a bazat pe prezumția puternică cu privire la faptul că 

toate rănile provocate unui deținut, în lipsa unei explicații acceptabile din 

partea autorităților referitoare la originea unor astfel de răni, rezultau din 

maltratări. De asemenea, instanța a constatat că procuratura nu efectuase o 

investigație eficientă în privința acuzațiilor de rele tratamente invocate de 

către reclamant, fratele său și tatăl lor, și a notat că utilizarea oricăror probe 

obținute în urma maltratărilor era contrară Articolului 6 din Convenție.  

19.  La 19 iunie 2012 Curtea de Apel Chișinău a constatat că reclamantul 

și fratele său erau vinovați de omor. Ea a încetat procesul în privința fratelui 

reclamantului, din cauza decesului său, și a condamnat reclamantul la 

doisprezece ani de închisoare. Instanța a constatat că acuzațiile 

reclamantului referitoare la maltratări erau nefondate, făcând referire la 

rezultatele investigației (a se vedea paragraful 13 de mai sus). Reclamantul a 

depus un recurs.  

20.  Prin decizia sa irevocabilă din 9 aprilie 2013, Curtea Supremă de 

Justiție a menținut sentința de condamnare. Cu toate acestea, ea a adăugat că 

materialele din dosar dovedeau faptul maltratării reclamantului, a fratelui 

său și a tatălui lor, și că nu fusese efectuată o investigație eficientă în 

privința acuzațiilor de rele tratamente. Prin urmare, declarațiile 
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autoincriminatoare obținute de la ei nu puteau fi luate în considerare în 

cadrul procesului penal intentat împotriva lor.  

 

ÎN DREPT 

I. LOCUS STANDI 

21.  Curtea reiterează că, în conformitate cu practica sa și cu Articolul 34 

din Convenție, cererile pot fi depuse doar de către persoanele care sunt în 

viață sau în numele acestora (a se vedea Varnava și alții v. Turcia [MC], 

nr. 16064/90 și altele 8, § 111, CEDO 2009, și Centrul pentru Resurse 

Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, 

§ 96, CEDO 2014). 

22.  În mod excepțional, atunci când victima directă a decedat anterior 

depunerii cererii, Curtea a fost pregătită, cu referire la interpretarea 

autonomă a conceptului de „victimă”, să recunoască calitatea procesuală a 

unei rude, în cazul în care plângerile ridicau o problemă de interes general 

referitoare la „respectarea drepturilor omului” (Articolul 37 § 1 in fine din 

Convenție) sau atunci când reclamanții, în calitate de moștenitori, aveau un 

interes legitim să continue cererea, ori în baza unui efect direct al drepturilor 

personale ale reclamantului (a se vedea Micallef v. Malta [MC], nr. 

17056/06, §§ 44-51, CEDO 2009, și Marie-Louise Loyen și Bruneel v. 

Franța, nr. 55929/00, §§ 21-31, 5 iulie 2005). Astfel, Curtea a recunoscut 

calitatea procesuală a rudelor apropiate ale victimei de a depune o cerere, în 

cazurile în care victima a decedat sau a dispărut în circumstanțe care ar fi 

angajat răspunderea Statului (a se vedea Çakıcı v. Turcia [MC], nr. 

23657/94, § 92, CEDO 1999-IV, Bazorkina v. Rusia (dec.), nr. 69481/01, 15 

septembrie 2005 și Centrul pentru Resurse Juridice în numele lui Valentin 

Câmpeanu, pre-citată, § 98). 

23.  În prezenta cauză, fratele reclamantului a decedat anterior depunerii 

cererii. Curtea consideră că această cauză se încadrează în ultima categorie 

menționată în paragraful precedent, id est atunci când victima directă a 

decedat în circumstanțe care ar angaja răspunderea Statului (a se vedea 

Centrul pentru Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu, pre-

citată, § 98). Prin urmare, reclamantul deține capacitatea procesuală de a 

depune cererea în numele fratelui său decedat.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 2 ȘI 3 DIN 

CONVENȚIE ÎN PRIVINȚA FRATELUI RECLAMANTULUI 

24.  Reclamantul s-a plâns de maltratarea și decesul fratelui său în timpul 

detenției și de investigația ineficientă care a urmat. El s-a bazat pe Articolul 

2 din Convenție, care prevede următoarele:  



HOTĂRÂREA CANTARAGIU v. REPUBLICA MOLDOVA 

5 

„1.  Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate 

de un tribunal când infracțiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege. 

...” 

Articolul 3 prevede următoarele: 

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

25.  Curtea notează că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că 

plângerile nu sunt inadmisibile din niciun alt motiv. Prin urmare, ele trebuie 

declarate admisibile.  

B. În fond 

26.  Reclamantul a invocat că autoritățile erau responsabile de decesul 

fratelui său în timpul detenției acestuia, în urma violenței la care fusese 

supus. Investigația inițiată a fost defectuoasă de la bun început. Spre 

exemplu, ea a fost inițiată în baza unei prevederi legale referitoare la 

malpraxis medical, în pofida semnelor clare de maltratare de pe corpul său. 

Prin urmare, în loc să determine circumstanțele prin care el suferise răni atât 

de grave încât să conducă la decesul său, investigația s-a axat pe calitatea 

asistenței medicale care îi fusese acordată. În niciun moment nu s-a efectuat 

o investigație cu privire la acuzații de tortură sau abuz de putere, care erau 

cele mai potrivite prevederi din Codul penal în această cauză, nici chiar 

după ce Curtea Supremă de Justiție a constatat în mod expres că atât 

reclamantul, cât și fratele său fuseseră maltratați.  

27.  Guvernul a invocat că o urmărire penală cu privire la un eventual 

malpraxis medical fusese inițiată și că numeroase acțiuni fuseseră 

întreprinse în cadrul acestei investigații, inclusiv obținerea rapoartelor de 

expertiză și audierea martorilor din penitenciar și din spital. Autoritățile nu 

au respins pur și simplu cazul după o scurtă perioadă de timp, ceea ce ar fi 

sugerat o examinare formală, urmărind doar scopul final de a respinge 

plângerea. Dimpotrivă, acestea au efectuat o investigație amănunțită care a 

durat câțiva ani, dată fiind complexitatea cazului. Guvernul a preferat să nu 

comenteze eventualele identități ale persoanelor responsabile de cauzarea 

rănilor fratelui reclamantului, din moment ce Curtea Supremă de Justiție a 

constatat deja că el fusese maltratat.  

28.  Curtea reiterează că Articolul 2 reprezintă una din prevederile 

fundamentale din Convenție, care, în timp de pace, nu admite derogări în 

baza Articolului 15. Împreună cu Articolul 3, acesta garantează una din 

valorile de bază în societățile democratice care formează Consiliul Europei 
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(a se vedea, printre multe altele, Andronicou și Constantinou v. Cipru, 9 

octombrie 1997, § 171, Culegeri de hotărâri și decizii 1997-VI; Solomou și 

alții v. Turcia, nr. 36832/97, § 63, 24 iunie 2008; și Giuliani și Gaggio v. 

Italia [MC], nr. 23458/02, § 174, CEDO 2011 (extrase)). Făcând referire la 

importanța fundamentală a dreptului la viață, Curtea trebuie să supună orice 

eventuale ingerințe în Articolul 2 din Convenție celui mai prudent și 

minuțios control, luând în considerare nu doar acțiunile agenților Statului, 

dar și toate circumstanțele înconjurătoare (a se vedea McCann și alții v. 

Regatul Unit, 27 septembrie 1995, § 150, Seria A nr. 324; și Tekın și Arslan 

v. Belgia, nr. 37795/13, § 83, 5 septembrie 2017). Persoanele aflate în 

custodie sunt într-o poziție vulnerabilă, iar autoritățile sunt obligate să le 

protejeze (Salman v. Turcia [MC], nr. 21986/93, § 99, CEDO 2000-VII). În 

consecință, în cazul în care un individ este luat în custodia poliției într-o 

stare bună de sănătate, dar se constată a fi rănit la momentul eliberării, este 

de datoria Statului să prezinte o explicație plauzibilă cu privire la modul în 

care acele răni au fost provocate (a se vedea, printre altele, Selmouni v. 

Franța [MC], nr. 25803/94, § 87, CEDO 1999-V). Obligația autorităților de 

a justifica tratamentul unei persoane aflate în custodie este iminentă mai 

ales în cazul în care acea persoană decedează (a se vedea Salman, pre-citată, 

§ 99 și Tekın și Arslan, pre-citată, § 83). 

29.  În prezenta cauză, Curtea notează că fratele reclamantului, un fost 

campion junior la judo, având vârsta de doar 21 de ani la acel moment, avea 

o stare bună a sănătății în momentul în care a fost luat în custodie de către 

poliție. Totuși, în timpul detenției sale, el a decedat în urma unei rupturi 

duodenale, un semn clar de maltratare. În astfel de circumstanțe, există o 

prezumție puternică cu privire la faptul că decesul a rezultat din acțiunile 

autorităților, care trebuie să prezinte o explicație corespunzătoare a 

acțiunilor respective, pentru a răsturna prezumția. O astfel de explicație nu a 

fost oferită nici la nivel național, nici de către Guvern în prezenta cauză.  

30.  Considerentele de mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că Statul este responsabil de decesul fratelui reclamantului. 

Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție sub 

aspectul său material.  

31.  Cu referire la aspectul procedural, Curtea notează că părțile nu au 

informat-o despre nicio altă investigație referitoare la decesul fratelui 

reclamantului și maltratare, decât cea cu privire la malpraxis medical. De 

asemenea, ea notează că ineficiența investigației a fost constatată de către 

Curtea Supremă de Justiție (a se vedea paragrafele 18 și 20 de mai sus).  

32.  Într-adevăr, investigația cu privire la decesul fratelui reclamantului a 

fost inițiată după aproape o lună de la eveniment (a se vedea paragraful 12 

de mai sus), fără ca această tardivitate să fie motivată în timpul primelor zile 

cruciale. Aceasta s-a axat mai degrabă pe posibilitatea de malpraxis 

medical, și nu pe maltratare, ca fiind cauza decesului. Aparent, mai multe 

persoane au fost audiate în timpul investigației, cu excepția persoanelor care 
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conduseseră cauza penală împotriva reclamantului și care obținuseră un 

beneficiu procedural de pe urma declarațiilor autoincriminatoare oferite de 

către fratele reclamantului. Astfel, Curtea susține constatarea Curții 

Supreme de Justiție cu privire la ineficiența investigației referitoare la 

decesul fratelui reclamantului.   

33.  Prin urmare, Curtea constată o încălcare a Articolului 2 sub aspectul 

său procedural.  

34.  Ținând cont de motivele din care ea a constatat încălcarea 

Articolului 2 (a se vedea paragrafele 29-33 de mai sus), Curtea consideră că 

nu apare o problemă separată în baza Articolului 3 cu referire la fratele 

reclamantului (a se vedea, e.g., Makaratzis v. Grecia [MC], nr. 50385/99, § 

83, CEDO 2004-XI, și Timus și Tarus v. Republica Moldova, nr. 70077/11, 

§ 58, 15 octombrie 2013). 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE ÎN 

PRIVINȚA RECLAMANTULUI 

35.  Invocând Articolul 6 din Convenție, reclamantul s-a plâns, în esență, 

de maltratarea la care fusese supus de către poliție în timpul detenției sale și 

investigarea ineficientă a acestei maltratări. Având competența de a da o 

calificare în drept a circumstanțelor cauzei, Curtea nu este legată de 

calificarea oferită de către reclamant sau de către un Guvern (a se vedea 

Rõigas v. Estonia, nr. 49045/13, § 65, 12 septembrie 2017). Curtea 

consideră că plângerile reclamantului trebuie examinate din perspectiva 

Articolului 3 din Convenție (a se vedea, e.g., Radomilja și alții v. Croația 

[MC], nr. 37685/10 și 22768/12, §§ 110-127, 20 martie 2018). 

Articolul 3 are următorul conținut:   

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

36.  Guvernul a accentuat că, în decizia sa irevocabilă din 9 aprilie 2013, 

Curtea Supremă de Justiție a constatat în mod expres o încălcare a 

Articolului 3 în privința reclamantului, a fratelui său și a tatălui lor. Curtea 

Supremă de Justiție a fost în imposibilitate de a acorda compensații, în lipsa 

unei solicitări în acest sens, dar decizia sa oferea o bază legală pentru ca 

reclamantul să solicite astfel de compensații în acțiune civilă. Prin urmare, 

reclamantul și-a pierdut statutul său de victimă în privința plângerii bazate 

pe Articolul 3 din Convenție.  

37.  Reclamantul a argumentat că, în lipsa unei investigații eficiente a 

maltratării sale, constatarea Curții Supreme de Justiție referitoare la faptul 

că ei fuseseră maltratați nu îl putea priva pe acesta de statutul său de 

victimă. 
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38.  Curtea consideră că obiecția Guvernului este strâns legată de fondul 

plângerii reclamantului în baza Articolului 3. Prin urmare, ea o conexează 

cu fondul cauzei.  

39.  Curtea notează că această plângere nu este în mod vădit nefondată, 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, aceasta 

trebuie declarată admisibilă.  

B. În fond 

40.  Reclamantul a făcut referire la constatarea Curții Supreme de 

Justiție, potrivit căreia el fusese maltratat.  

41.  Guvernul a declarat că faptul maltratării fusese deja stabilit de către 

Curtea Supremă de Justiție. Mai mult decât atât, el nu putea să comenteze 

calitatea investigației, având în vedere distrugerea dosarului de control 

respectiv (a se vedea paragraful 9 de mai sus).  

42.  Articolul 3 din Convenție garantează una din valorile fundamentale 

ale societăților democratice (a se vedea, printre altele, Selmouni v. Franța 

[MC], nr. 25803/94, § 95, CEDO 1999-V; Labita v. Italia [MC], nr. 

26772/95, § 119, CEDO 2000-IV; Gäfgen v. Germania [MC], nr. 22978/05, 

§ 87, CEDO 2010; El-Masri v. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia 

[MC], nr. 39630/09, § 195, CEDO 2012; și Mocanu și alții v. 

România [MC], nr. 10865/09 și altele două, § 315, CEDO 2014). Într-

adevăr, interzicerea torturii și a tratamentului sau a pedepselor inumane ori 

degradante reprezintă o valoare a civilizației, strâns legată de respectarea 

demnității umane.  

43.  Spre deosebire de majoritatea prevederilor materiale din Convenție, 

Articolul 3 nu permite excepții și nicio derogare de la acesta nu este permisă 

în baza Articolului 15 § 2, nici chiar în situația în care o urgență publică 

amenință viața națiunii (a se vedea Mocanu și alții, pre-citată, § 315). 

44.  Afirmațiile cu privire la rele tratamente contrare Articolului 3 trebuie 

susținute prin probe corespunzătoare. Pentru a evalua aceste probe, Curtea 

adoptă standardul probatoriu „dincolo de orice dubiu rezonabil”, dar adaugă 

că aceste dovezi pot rezulta din coexistența unor inferențe suficient de 

puternice, clare și concordante sau a unor prezumții de fapt necontestate 

similare (a se vedea, printre altele, Irlanda v. Regatul Unit, 18 ianuarie 

1978, § 161 in fine, Seria A nr. 25; Labita, pre-citată, § 121; Jalloh v. 

Germania [MC], nr. 54810/00, § 67, CEDO 2006-IX; Ramirez Sanchez v. 

Franța [MC], nr. 59450/00, § 117, CEDO 2006-IX; și Gäfgen, pre-citată, § 

92). 

45.  Cu referire la cel din urmă aspect, Curtea a explicat că, atunci când 

evenimentele în litigiu sunt cunoscute, în totalitate sau în mare parte, 

exclusiv de către autorități, astfel cum este situația persoanelor aflate sub 

controlul acestora în custodie, vor apărea prezumții puternice de fapt în 
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privința rănilor apărute în timpul unei astfel de detenții. În acest caz, sarcina 

probatorie revine Guvernului, care trebuie să prezinte o explicație 

satisfăcătoare și convingătoare, prin prezentarea probelor care stabilesc 

circumstanțe ce pun la îndoială relatarea evenimentelor de către victimă (a 

se vedea Salman, pre-citată, § 100; Rivas v. Franța, nr. 59584/00, § 38, 1 

aprilie 2004; și, de asemenea, printre altele, Turan Cakir v. Belgia, nr. 

44256/06, § 54, 10 martie 2009; Mete și alții v. Turcia, nr. 294/08, § 112, 4 

octombrie 2011; Gäfgen, pre-citată, § 92; și El-Masri, pre-citată, § 152). În 

lipsa unei astfel de explicații, Curtea poate ajunge la inferențe care pot fi 

nefavorabile Guvernului (a se vedea, printre altele, El-Masri, pre-citată, 

§ 152). Aceasta se justifică prin faptul că persoanele aflate în custodie sunt 

într-o poziție vulnerabilă, iar autoritățile au obligația de a le proteja (a se 

vedea, printre altele, Salman, pre-citată, § 99). 

46.  Curtea reiterează că obligația de a efectua o investigație eficientă cu 

privire la acuzații de tratamente contrare Articolului 3 suferite în custodia 

agenților Statului este bine-stabilită în jurisprudența Curții (a se vedea, e.g., 

Bouyid v. Belgia [MC], nr. 23380/09, §§ 114-23, CEDO 2015, și El-Masri 

v. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia [MC], nr. 39630/09, §§ 182-85, 

CEDO 2012). 

47.  Pe lângă o investigație amănunțită și eficientă, pentru a remedia o 

încălcare a Articolului 3 la nivel național, Statul trebuie să acorde o 

compensație reclamantului, dacă este cazul, sau cel puțin să îi ofere acestuia 

posibilitatea de a solicita și de a obține compensații pentru prejudiciul pe 

care l-a suferit în urma maltratării (a se vedea Gäfgen v. Germania [MC], 

nr. 22978/05, § 118, CEDO 2010). 

48.  În cazuri de maltratare intenționată, încălcarea Articolului 3 nu poate 

fi remediată doar prin acordarea unei compensații victimei. Acest lucru se 

explică prin faptul că, în cazul în care autoritățile ar putea să limiteze reacția 

lor față de incidentele de maltratare intenționată comisă de către agenții 

Statului la simpla achitare a compensației, fără a depune suficiente eforturi 

pentru a urmări și pedepsi persoanele responsabile, ar fi posibil ca, în unele 

cazuri, agenții Statului să facă abuz de drepturile celor aflați sub controlul 

lor cu impunitate virtuală, iar interdicția generală a torturii și a tratamentului 

inuman sau degradant, prevăzută de lege, în pofida importanței sale 

fundamentale, ar fi ineficientă în practică (a se vedea, e.g., Gäfgen, pre-

citată, §§ 116 și 119, și Jeronovičs v. Letonia [MC], nr. 44898/10, § 103, 5 

iulie 2016). 

49.  În prezenta cauză, Curtea notează că, de fapt, Curtea Supremă de 

Justiție a constatat în mod expres o încălcare a Articolului 3 din Convenție 

în privința reclamantului, atât în legătură cu maltratarea sa în detenție, cât și 

cu investigarea ineficientă a acesteia (a se vedea paragrafele 18 și 20 de mai 

sus). Prin urmare, având în vedere documentele din dosar care confirmă 

rănile cauzate în timpul detenției și deciziile Curții Supreme de Justiție, 
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Curtea constată ca fiind stabilit faptul că reclamantul a fost supus maltratării 

în timpul detenției.  

50.  După cum s-a notat în paragraful 48 de mai sus, adițional constatării 

unei încălcări a Articolului 3 și oferirii unei oportunități de a solicita 

compensații în astfel de cazuri, Statul are o obligație de a investiga relele 

tratamente.  

51.  În cazul reclamantului, o astfel de investigație nu a avut loc, din 

moment ce la 17 mai 2007 procurorul a refuzat să o inițieze (a se vedea 

paragraful 8 de mai sus). Totodată, din observațiile părților rezultă că, după 

adoptarea ordonanței din 17 mai 2007 în privința reclamantului, nicio 

investigație ulterioară nu a fost efectuată. În pofida constatării Curții 

Supreme de Justiție din 2010, potrivit căreia reclamantul fusese maltratat, la 

26 octombrie 2011 procuratura a decis să înceteze investigația (a se vedea 

paragrafele 15 și 18 de mai sus). În plus, procuratura nu a redeschis niciuna 

dintre anchete după decizia definitivă din 9 aprilie 2013, care confirma că 

maltratarea avusese loc. În schimb, autoritățile au decis să distrugă singurele 

documente referitoare la controlul inițial al plângerii reclamantului (a se 

vedea paragraful 9 de mai sus). Curtea consideră că inacțiunea respectivă a 

autorităților, de a nu încerca în mod efectiv să elucideze evenimentele care 

au condus la maltratarea suferită de către reclamant, este frapantă. Ea nu 

poate decât să concluzioneze că un astfel de comportament al autorităților a 

constituit o desconsiderare vădită a obligațiilor acestora prevăzute de către 

Convenție, care a compromis și capacitatea acestora de a investiga în mod 

corespunzător cauza în viitor.  

52.  În aceste circumstanțe, Curtea constată că autoritățile moldovenești 

nu și-au îndeplinit obligațiile sale de a investiga acuzațiile serioase de rele 

tratamente. Prin urmare, reclamantul poate să se pretindă în continuare a fi 

victimă a unei încălcări a Articolului 3 din Convenție, astfel, obiecția 

Guvernului fiind respinsă. Mai mult decât atât, în lumina concluziei Curții 

Supreme de Justiție, Curtea constată ca fiind stabilit faptul că reclamantul a 

fost supus maltratării în timpul detenției.  

53.  Astfel, Curtea constată o încălcare a Articolului 3 sub aspect 

material și procedural în privința reclamantului.  

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

54.  În cele din urmă, reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 13 

din Convenție, fără a oferi detalii în această privință.  

55.  Curtea notează că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, aceasta 

trebuie declarată admisibilă. Totuși, Curtea consideră că, în lumina 

constatărilor sale cu privire la ineficiența investigației și a încălcării sub 

aspect procedural a Articolelor 2 și 3 (a se vedea paragrafele 33 și 53 de mai 
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sus), nu este necesar de a examina în mod separat plângerea în baza 

Articolului 13.  

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

56.  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 moral 

57.  Reclamantul a solicitat 160000 de euro pentru prejudiciul moral. 

Acesta a invocat că el și fratele său fuseseră victimele unui sistem vicios de 

tortură în Republica Moldova. Potrivit reclamantului, fratele său, un 

campion la judo în vârstă de 21 de ani, cu o carieră promițătoare în față, a 

decedat în urma necesității stringente a organelor de forță de a „elucida” – 

cu orice preț – o crimă care, potrivit acestuia, nu fusese comisă de către 

niciunul dintre ei. Recunoașterea de către Guvern a unei încălcări a 

drepturilor sale a constituit o satisfacție parțială. Cu toate acestea, 

persoanele responsabile nu vor fi niciodată deferite justiției din cauza 

eforturilor autorităților de a nimici probele, fapt care i-a agravat suferința sa.  

58.  Guvernul a susținut că nicio compensație nu trebuia acordată. În 

orice caz, suma pretinsă era exagerată.  

59.  Ținând cont de toate circumstanțele, în special de gravitatea 

încălcării Articolului 2 în privința fratelui reclamantului și a Articolului 3 în 

privința reclamantului, Curtea îi acordă reclamantului suma globală de 

40000 de euro pentru prejudiciul moral.  

B. Costuri și cheltuieli 

60.  Reclamantul a pretins și suma de 2000 de euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. El s-a bazat pe un contract încheiat cu 

avocatul său și pe o fișă de pontaj detaliată care includea numărul de ore 

lucrate în această cauză (douăzeci și cinci de ore).   

61.  Guvernul a invocat că atât numărul de ore lucrate în această cauză, 

cât și suma pretinsă erau excesive.  

62.  În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și a cheltuielilor, doar în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost suportate în mod efectiv și necesar, și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, făcând referire la 

documentele aflate în posesia sa și la criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabil să acorde suma de 1500 de euro pentru acoperirea tuturor 

costurilor. Din această sumă trebuie dedusă suma de 850 de euro pentru 
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asistența juridică acordată prin intermediul sistemului Consiliului Europei 

de acordare a asistenței juridice.  

C. Dobânzile de întârziere 

63.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Hotărăște că reclamantul are capacitate procesuală de a depune cererea 

în numele fratelui său decedat;  

2. Conexează cu fondul cauzei obiecția Guvernului cu privire la statutul de 

victimă al reclamantului în baza Articolului 3 și o respinge; 

3. Declară cererea admisibilă;  

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție atât sub 

aspect material, cât și sub aspect procedural;  

5. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție atât sub 

aspect material, cât și sub aspect procedural, în privința reclamantului; 

6. Hotărăște că nu apare o problemă separată în baza Articolului 3 în 

privința maltratării fratelui reclamantului și a investigării insuficiente a 

acesteia;  

7. Hotărăște că nu este necesar de a examina plângerea în baza Articolului 

13 din Convenție; 

8. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume care trebuie 

convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) EUR 40000 (patruzeci de mii de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral;  

(ii) EUR 1500 (una mie cinci sute de euro), minus EUR 850 (opt 

sute cincizeci de euro), acordați prin intermediul asistenței 

juridice, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului, 

pentru costuri și cheltuieli;  
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(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 

executarea hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumelor de 

mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale;  

9. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 24 martie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı  Robert Spano 

  Grefier adjunct Președinte 


