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În cauza Mîțu v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Valeriu Grițco, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Darian Pavli, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 23524/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor 

Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) de către o cetățeană 

moldoveană, dna Ana Mîțu („reclamanta”), la 10 martie 2014; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând la 2 iunie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

Prezenta cauză se referă la pretinsa folosire excesivă a forței în privința 

reclamantei la intrarea forțată a autorităților în apartamentul său, după refuzul 

soțului său de a se supune unei percheziții, precum și la deficiențele legate de 

investigarea plângerii sale cu privire la maltratare. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

1. Reclamanta s-a născut în anul 1983 și locuiește în Chișinău. 

2. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după 

cum urmează. 

3. La 5 aprilie 2013 un ofițer de urmărire penală a pornit urmărirea penală 

cu privire la sustragerea anumitor obiecte de la L.D. (întrerupătoare electrice, 

detergenți și băuturi alcoolice, valoarea totală a bunurilor fiind estimată la 

27,605 lei moldovenești (echivalentul a aproximativ 1,700 de euro (EUR)). 

4. Potrivit unui ofițer din cadrul Inspectoratului de poliție Botanica, acesta 

primise o „informație operativă” potrivit căreia infracțiunea, la fel ca și altele 
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similare, fusese comisă de către soțul reclamantei (S.M.) și că acesta ar fi 

putut ascunde bunurile sustrase în apartamentul și automobilul său. 

5. La 28 mai 2013 judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei 

Botanica a autorizat efectuarea percheziției apartamentului în care locuiau 

reclamanta și soțul ei, a automobilului acestuia și a barului ce-i aparținea. 

A. Versiunile părților cu privire la evenimentele din 30 mai 2013  

6. Potrivit reclamantei, la 30 mai 2013, în jurul orei 8 dimineața, ea și soțul 

ei se aflau acasă, când niște persoane neidentificate au înconjurat blocul de 

locuit în care se afla apartamentul lor, au bătut la ușă și au solicitat să li se 

deschidă ușa. Una dintre persoanele date ar fi purtat un tricou pe care fusese 

imprimat „Killing time” („Timpul pentru omor”). Reclamanta și soțul ei au 

crezut că erau atacați de criminali și au sunat la poliție. Ofițerii de poliție au 

ajuns pe loc și împreună cu persoanele neidentificate au solicitat reclamantei 

să deschidă ușa. Aceasta a refuzat, explicând că îi era frică. Ea a solicitat 

persoanelor neidentificate să plece. Ofițerii de poliție au informat-o că aveau 

un mandat de percheziție a apartamentului ei și i-au arătat prin fereastră o 

foaie pe care reclamanta nu o putea vedea pentru a o citi. La scurt timp au 

ajuns zece bărbați, în mod evident din cadrul forțelor speciale, deoarece ei 

erau mascați, înarmați și purtau veste antiglonț. 

7. La acel moment, soțul reclamantei a deschis ușa în timp ce ea s-a 

ghemuit pe podea în altă cameră. Unitatea de poliție cu destinație specială (în 

continuare „unitatea”) a intrat în forță și trei ofițeri s-au ocupat de reclamantă, 

ordonându-i-se să îngenuncheze și fiindu-i răsucite mâinile la spate. Ea a 

ridicat capul și a văzut fața soțului său plină de sânge. Unul dintre mascați a 

lovit-o în spate cu o cizmă pentru a o imobiliza al podea și a încătușat-o. Ei îi 

strigau reclamantei instrucțiuni contradictorii, iar aceasta tremura de frică. 

Ofițerii au târât-o până în bucătărie, unde i-a fost dat un pahar cu apă. La acel 

moment, ei au încetat să aplice forța împotriva ei. Ofițerii de poliție au 

percheziționat apartamentul, au găsit pretinsele bunuri furate și au reținut 

soțul reclamantei pentru pretinsul furt. 

8. Potrivit Guvernului, la 30 mai 2013, în jurul orelor 7 dimineața, ofițerii 

de poliție au mers la apartamentul reclamantei și au solicitat locatarilor să 

deschidă pentru efectuarea unei percheziții. Inițial reclamanta nu a răspuns, 

după care a refuzat să deschidă ușa, din cauza pretinsei frici față de bărbații 

de afară. Aceasta nu s-a răzgândit nici după ce i-a fost arătat mandatul de 

percheziție prin fereastră. Ea a sunat la poliție și în scurt timp polițiști în 

uniformă au ajuns la fața locului. Aceștia, de asemenea, au solicitat reclamatei 

să deschidă ușa, însă ea a refuzat. Ofițerii de poliție au decis să cheme forțele 

speciale, deoarece ei cunoșteau că bănuitul (soțul reclamantei) avea în posesia 

sa arme de foc. Aproximativ la ora 13:45, unitatea de intervenție a ajuns și a 

făcut o evaluare detaliată a situației. Ei au observat că blocul de locuit era 

înconjurat de vegetație deasă și că jaluzelele apartamentului vizat erau 
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închise. De asemenea, aceștia au fost informați de către un ofițer de poliție că 

electricitatea în apartament a fost întreruptă și că suspectul avea în posesia sa 

arme de foc. Mai mult ca atât, reclamanta amenințase că va bloca ușa de 

intrare cu corpul său, supunându-se unui risc de vătămare dacă ușa ar fi fost 

forțată. 

9. Ținând cont de situația mai sus, comandantul unității a luat decizia să 

forțeze ușa de la intrarea în apartament. Deoarece în interior urma să fie 

întuneric, ofițerii săi ar fi avut nevoie de un anumit timp pentru adaptarea 

vederii. Prin urmare, comandantul a decis să fie imobilizate toate persoanele 

din interior pentru a preveni orice împușcătură. Când aceștia s-au apropiat de 

apartament, cineva i-a prevenit că ușa a fost deschisă din interior, însă fără 

vreo aparentă intenție de predare. Astfel, unitatea a pus în aplicare planul 

original, ajustat la faptul că nu era necesară forțarea ușii de la intrare. Când ei 

au văzut reclamanta, ea era isterică, răsucindu-și mâinile „într-un mod 

nenatural”, și abia își putea controla mișcările, cum ar fi să țină un pahar cu 

apă fără să-l verse. 

B. Plângerea reclamantei și investigarea acesteia 

10. La 30 mai 2013 reclamanta a depus o plângere la poliție cu privire la 

utilizarea excesivă a forței de către colaboratorii poliției. Raportul de 

constatare medico-legală întocmit la 31 mai 2013 a stabilit două echimoze 

ovale de culoare violet-albăstruie pe spatele reclamantei de dimensiunile  

5 x 3 cm și 6 x 1,5 cm; o echimoză ovală de culoare violet-albăstruie cu 

dimensiunile de 2 x 0,8 cm pe antebrațul stâng și o echimoză ovală violetă cu 

dimensiunile de 1,2 x 0,8 cm pe genunchiul stâng. Raportul a concluzionat că 

vătămările au fost probabil cauzate în circumstanțele descrise de către 

reclamantă și le-a calificat ca fiind de gravitate neînsemnată. Tricoul 

reclamantei cu urma cizmei pe spatele acesteia a fost păstrat ca probă. 

11. La 5 iunie 2013 reclamanta a fost recunoscută în calitate de parte 

vătămată. Cu toate acestea, la 20 iunie 2013 Procuratura Botanica a refuzat 

să pornească urmărirea penală, considerând că acțiunile colaboratorilor 

unității fuseseră întreprinse cu scopul curmării rezistenței opuse de către 

reclamantă și soțul acesteia la cerințele legale din partea poliției pentru 

efectuarea percheziției și prevenirea distrugerii bunurilor furate de către 

aceștia. 

12. Potrivit declarațiilor oferite de către ofițerul I.S., acesta dispunea de 

„informație operativă”, conform căreia soțul reclamantei ar fi comis 

infracțiunea în curs de investigație. La 29 mai 2013 un judecător de instrucție 

a autorizat efectuarea percheziției în apartamentul reclamantei. I.S. a declarat 

că „în același timp, conform informațiilor obținute, [soțul reclamantei] era 

agresiv și deținea două pistoale și o armă de vânătoare”. Reclamanta a refuzat 

să deschidă ușa, chiar și după sosirea unității de poliție în uniformă urmare a 

apelului reclamantei la poliția locală. Totuși, deoarece ei cunoșteau faptul că 
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suspectul avea de arme de foc, ofițerii au decis să nu forțeze ușa pentru a nu-

și pune în pericol viața și siguranța. Prin urmare, aceștia au apelat forțele 

speciale. Când ultimii au ajuns, comandantul unității a cerut niște informații 

succinte cu privire la situația în interiorul apartamentului. Fiind informat 

despre prezența persoanelor cu arme de foc înăuntru, acesta a elaborat un plan 

pentru a pătrunde în apartament. Înainte ca forțele speciale să se apropie de 

apartament, electricitatea în apartament a fost întreruptă de către furnizorul 

de servicii. 

13. Potrivit declarațiilor maiorului O.R., comandantul unității implicate în 

acele evenimente, în jurul orei 13:45 din 30 mai 2013 a fost anunțat despre 

un incident care necesita reținerea unor persoane, care opuneau rezistență 

colaboratorilor poliției și dețineau arme de foc. În câteva minute echipa sa era 

pregătită și echipată. Când ei au ajuns la locul evenimentelor, el a observat că 

apartamentul se afla la parter, fiind înconjurat de vegetație deasă și având 

jaluzelele închise. El a fost informat de către un ofițer de poliție că 

electricitatea în apartament fusese întreruptă, că persoanele care se aflau 

înăuntru ar putea avea arme asupra lor și că soția suspectului opunea 

rezistență activă colaboratorilor poliției. Deoarece afară era foarte luminos și 

în interior era întuneric (electricitatea fusese deconectată în apartamentul de 

la parter, fiind foarte puțin luminat de soare), s-a decis să fie imobilizată 

absolut orice persoană care se afla în apartament pentru a preveni utilizarea 

armelor. Odată intrați în blocul de locuit, un ofițer de poliție i-a informat că 

ușa de la intrare în apartament fusese deschisă, însă nu existau semne cu 

privire la dorința locatarilor de a se preda. El a decis să continue operațiunea 

în modul planificat, ajustând-o la faptul că nu mai exista necesitatea de a forța 

ușa. O.R. a fost a doua persoană care a intrat în apartament și a văzut la 

distanță de o mână un bărbat de constituție atletică. El l-a preîntâmpinat 

imediat să stea pe loc și i-a aplicat o mișcare din artele marțiale pentru a-l 

pune la sol și a-l imobiliza. După ce bărbatul a fost încătușat, O.R. s-a deplasat 

mai departe în apartament și a văzut reclamanta care era reținută de unitatea 

sa. Reclamanta a fost „isterică (foarte speriată)”, mâinile ei tremurau 

incontrolabil, ea abia putea ține un pahar cu apă fără să-l verse, gura îi tremura 

și nu putea răspunde la întrebările adresate.  

14. Ofițerul V.S. din aceeași unitate a făcut o declarație similară, adăugând 

că în momentul în care el a intrat în apartament, a văzut la dreapta sa o 

persoană imobilizată și la capătul coridorului o altă persoană, „în mâinile 

căreia se afla un obiect strălucitor”. El s-a deplasat împreună cu un alt ofițer 

și au imobilizat reclamanta, care era isterică, încerca să se elibereze și „își 

răsucea mâinile într-un mod nenatural (creând un pericol real de a se leza)”, 

astfel fiind nevoiți să o pună la sol. Ea a fost ulterior încătușată cu scopul de 

a preveni orice vătămare. 

15. Alți șapte ofițeri din aceeași unitate au declarat că reclamanta și soțul 

acesteia aveau un comportament agresiv, încercau să se elibereze și opuneau 

rezistență. Ei trebuiau să fie încătușați cu scopul de a preveni astfel de acțiuni. 
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16. În ordonanța sa din 20 iunie 2013, procurorul a conchis că ofițerii de 

poliție au utilizat forța în mod legal pentru de a neutraliza rezistența din partea 

reclamantei și a soțului ei și, prin urmare, nu puteau fi considerați responsabili 

pentru prejudiciul material, moral și fizic cauzat. 

17. Reclamanta a contestat acea ordonanță. Ea a susținut că se conformase 

tuturor instrucțiunilor polițiștilor după intrarea lor în apartament. Ea s-a plâns 

că forța utilizată în privința ei a fost contrară Articolului 3 din Convenție și 

că investigarea plângerii sale fusese unilaterală și ineficientă, bazându-se 

exclusiv pe declarațiile ofițerilor de poliție. Ea a subliniat că nu exista vreun 

pericol de distrugere a bunurilor pretins furate de către soțul ei, deoarece ar fi 

fost imposibil să fie distruse fără urme, într-un apartament, obiecte ca 

patruzeci de întrerupătoare electrice sau treizeci și două de prize. Mai mult 

decât atât, nu s-a făcut nicio analiză a tricoului, care fusese ridicat ca probă și 

avea amprente lăsate de o cizmă, care ar fi confirmat faptul că ea fusese lovită 

în spate.  

18. La 16 august 2013 un procuror ierarhic-superior a respins plângerea 

reclamantei. Reclamanta a contestat ordonanțele din 20 iunie și 16 august 

2013 în fața unui judecător de instrucție. Reclamanta și-a reiterat 

argumentele, subliniind faptul că ea și soțul ei se conformaseră tuturor 

cerințelor contradictorii din partea ofițerilor și nu opuseseră rezistență. 

19. La 8 octombrie 2013 judecătorul de instrucție a Judecătoriei Botanica 

a respins plângerea reclamantei. Judecătorul de instrucție a reiterat motivele 

prezentate de procuror și a conchis : 

“După cum a fost stabilit pe parcursul procesului penal, percheziția la domiciliul 

[reclamantei] a fost autorizată... În circumstanțele când locatarii apartamentului ce urma 

a fi percheziționat au refuzat să deschidă ușa, iar potrivit datelor activității speciale de 

investigație aceștia aveau asupra lor bunuri sustrase și arme, colaboratorii de poliție 

erau în drept să aplice forța fizică și mijloacele speciale în conformitate cu Articolul 7 

lit. (a) din Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a 

armelor de foc. 

... organul de urmărire penală a întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru 

cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei pentru 

stabilirea adevărului, fără a prejudicia drepturile [reclamantei]. 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 

20. Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012, care a intrat în vigoare la 14 

decembrie 2012, privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor 

speciale și a armelor de foc, prevede: 

“Articolul 7. Aplicarea mijloacelor speciale 

În exercițiul funcției, subiecții legii aplică mijloace speciale, conform 

nomenclatorului, în următoarele cazuri:  
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a. pentru respingerea atacurilor asupra oamenilor, asupra propriei persoane și a altor 

persoane antrenate în asigurarea ordinii și siguranței publice și în combaterea 

criminalității; ... 

Articolul 8. Restricții la aplicarea mijloacelor speciale 

(1) Se interzice: 

a. aplicarea mijloacelor speciale împotriva … femeilor … cu excepția cazurilor când 

acestea atacă subiectul legii ori altă persoană, inclusiv în grup ori cu utilizarea armelor, 

când opun rezistență periculoasă pentru viața și sănătatea oamenilor, dacă acțiunile de 

acest gen nu pot fi curmate pe alte căi și cu alte mijloace. 

Articolul 20. Răspunderea în cazul aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale și a 

armelor de foc 

(1) Subiecții legii nu poartă răspundere pentru dauna morală, materială și fizică 

cauzată delincventului în legătură cu aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a 

armelor de foc dacă ei au acționat în strictă conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) Depășirea de către subiecții legii a atribuțiilor privind aplicarea forței fizice, a 

mijloacelor speciale și a armelor de foc atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

civilă, contravențională sau penală.” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

21. Reclamanta s-a plâns în baza Articolului 3 din Convenție că poliția, 

într-un mod nejustificat, a utilizat excesiv forța asupra ei și că investigația cu 

privire la folosirea excesivă a forței nu a fost efectivă. Articolul 3 prevede 

următoarele: 

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

22. Curtea  notează  că  plângerea  nu  este  vădit  nefondată  în  sensul 

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

inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 

admisibilă. 

B. Fondul 

1. Observațiile părților  

(a) Reclamanta 

23. Reclamanta a susținut că autoritățile au inventat existența armelor de 

foc în apartament, din moment ce nici ea, nici soțul acesteia nu erau 

înregistrați drept posesori de arme și nici o armă nu a fost găsită în 
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apartament. Pretinsa infracțiune comisă de soțul ei nu implicase folosirea 

armelor. 

24. Reclamanta a suferit un șoc emoțional profund, confirmat și de către 

Guvern. Din moment ce soțul ei a deschis ușa de la intrare, ea nu s-a opus în 

nici un mod ofițerilor din jurul ei. Astfel, nu era nici o necesitate de a folosi 

forța în privința ei, în special – după imobilizarea sa de către unitate – prin 

răsucirea mâinilor sale și punerea sa la sol cu o cizmă din momentul în care 

tot ce făcuse ea era să ridice capul să vadă cum soțul său era maltratat. 

Reclamanta a invocat că deși ea și soțul ei nu opuneau rezistență, ofițerii de 

polițe au acționat violent în privința lor, din răzbunare pentru faptul că aceștia 

nu au deschis ușa mai devreme și au sunat poliția și mass-media. Acțiunile 

acestora aveau scopul de a o umili și speria și de a-i distruge rezistența morală. 

25. Investigația cu privire la plângerile sale nu a fost eficientă și nu făcuse 

vreo mențiune despre leziunile provocate ei. Mai mult ca atât, nu a fost 

efectuată nicio expertiză a tricoului cu amprenta cizmei lăsată pe spate. 

Judecătorul de instrucțiune a reprodus cu fidelitate ordonanța procurorului și 

a respins plângerea sa într-un mod formal. 

(b) Guvernul 

26. Guvernul a susținut că timp de peste șase ore reclamanta și soțul ei au 

opus rezistență cerințelor legale ale poliției de a permite efectuarea 

percheziției în apartamentul lor. Ambele părți sunt de acord că din moment 

ce unitatea a intrat în apartament, reclamanta se afla în stare de șoc, isterie și 

a refuzat să se supună cerințelor poliției. Astfel, cu siguranță, urmele de pe 

corpul său sunt rezultatul rezistenței opuse ofițerilor ce o rețineau, în special 

răsucirea mâinilor sale în mod nenatural și lovirea ușii cu picioarele pentru a 

nu fi transportată în altă cameră. Reclamanta a recunoscut că ea nu s-a supus 

cerințelor ofițerilor de poliție, ridicându-și capul să vadă ce se întâmpla cu 

soțul ei. În acel moment, un ofițer i-a ordonat să nu să se miște și a imobilizat-

o la sol cu piciorul. În opinia Guvernului, acest tratament, oricât de neplăcut 

ar fi putut fi, nu poate fi calificat ca tortură sau tratament inuman.  

27. Era clar faptul că ofițerii de poliție și cei din unitate au evaluat toate 

riscurile. Aceștia erau echipați adecvat cu mijloace speciale și arme și au 

desfășurat o operațiune rapidă, atingându-și scopurile.  

28. Mai mult decât atât, o investigație penală a fost inițiată în rezultatul 

plângerii reclamantei; majoritatea participanților – inclusiv reclamanta – au 

fost audiați, au fost examinate un video filmat de o echipă de televiziune și 

raportul de constatare medico-legală. În pofida acuzațiilor de maltratare a 

soțul reclamantei, el nu a depus o plângere în legătură cu aceasta. Astfel, 

investigația a fost efectivă și a stabilit că folosirea forței împotriva 

reclamantei nu a fost disproporționată.  
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2. Aprecierea Curții  

(a) Principii generale 

29. Curtea a notat în cauza El-Masri v. Fosta Republică Iugoslavă  

Macedonia ([MC], nr. 39630/09, § 155, CEDO 2012) că, deși a recunoscut 

că nu-și poate asuma fără motive întemeiate rolul de judecător al faptelor în 

primă instanță, atunci când acest lucru este inevitabil având în vedere 

circumstanțele cauzei cu care este sesizată (a se vedea McKerr v. Regatul 

Unit (dec.), nr. 28883/95, 4 aprilie 2000), ea trebuie să procedeze la o 

„examinare deosebit de atentă” atunci când sunt formulate acuzații în baza 

Articolului 3 din Convenție (a se vedea, mutatis mutandis, Ribitsch v. Austria, 

4 decembrie 1995, § 32, Seria A nr. 336, și Georgiy Bykov v. Rusia, 

nr. 24271/03, § 51, 14 octombrie 2010), chiar dacă, la nivel intern, avuseseră 

loc deja unele proceduri și investigații (a se vedea Cobzaru v. România, 

nr. 48254/99, § 65, 26 iulie 2007). Cu alte cuvinte, Curtea este dispusă, într-

un astfel de context, să purceadă la o examinare aprofundată a concluziilor 

instanțelor naționale. În acest scop, ea poate să țină cont de calitatea 

procedurii interne și de orice deficiență de natură să vicieze procesul 

decizional (a se vedea Bouyid v. Belgia [MC], nr. 23380/09, § 85, CEDO 

2015, și de asemenea Denisenko și Bogdanchikov v. Rusia, nr. 3811/02, § 83, 

12 februarie 2009). 

30. De asemenea, Curtea reiterează că atunci când o persoană este privată 

de libertate sau, în general, se confruntă cu agenți ai forțelor de ordine, 

utilizarea forței fizice față de aceasta, atunci când comportamentul său nu o 

impune în mod strict necesar, aduce atingere demnității umane și constituie, 

în principiu, o încălcare a dreptului garantat de Articolul 3 (a se vedea, printre 

alte autorități, Ribitsch, pre-citată, § 38; Mete și Alții v. Turcia, nr. 294/08, § 

106, 4 octombrie 2011; El-Masri, pre-citată, § 207; Bouyid, pre-citată, § 88; 

și Almaši v. Serbia, nr. 21388/15, § 80, 8 octombrie 2019). 

(b) Aplicarea acestor principii în prezenta cauză 

31. Curtea va examina două aspecte ale plângerii reclamantei: sub aspect 

material, din cauza folosirii excesive a forței împotriva ei, și sub aspect 

procedural, din cauza unei investigații ineficiente.  

(i) Folosirea forței împotriva reclamantei 

32. Curtea notează că reclamanta a refuzat să deschidă ușa poliției, chiar 

după ce i-a fost arătat mandatul de percheziție și atunci când ofițerii de poliție, 

în uniformă, au ajuns la fața locului în urma apelului ei. În acel moment, ea 

nu coopera cu autoritățile. Este adevărat că în ultimul moment, soțul ei a 

deschis ușa, astfel dând un prim semn de supunere la cerințele poliției. Cu 

toate acestea, având în vedere lipsa vreunui semn clar că el și reclamanta s-ar 

fi supus, nu poate fi spus că poliția era în poziție să constate, înainte de a intra, 

că persoanele din interiorul apartamentului nu mai opuneau rezistență.  
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33. Totuși, reclamanta a susținut că atunci când ofițerii au intrat în 

apartament, ei nu s-au confruntat cu nicio rezistență, ceea ce denotă că 

folosirea forței nu era strict condiționată de acțiunile lor. Curtea reiterează că, 

fiind detașată de toate evenimentele respective, aceasta nu poate substitui 

evaluarea sa a situației cu cea a unui ofițer care trebuia să reacționeze în toiul 

acțiunii pentru a preveni un pericol iminent pentru viața sa (a se vedea, 

mutatis mutandis, Bubbins v. Regatul Unit, nr. 50196/99, § 139, CEDO 

2005-II, și Giuliani și Gaggio v. Italia [MC], nr. 23458/02, § 179, CEDO 

2011 (extrase)). Problema este că, ținând cont de informația despre prezența 

armelor de foc în apartament, ofițerii nu puteau fi totalmente siguri că 

pericolul pentru viața și securitatea lor dispăruse până la imobilizarea tuturor 

locatarilor apartamentului. Odată intrați în apartament, ei nu puteau ști că 

reclamanta se afla în stare de șoc și că abia își putea controla mișcările. Prin 

urmare, poate fi spus că echimoza minoră provocată ei în cele câteva minute 

necesare pentru imobilizarea sa a fost strict necesară din cauza acțiunilor sale 

și ale soțului ei. 

34. În același timp, Curtea nu poate trece cu vederea faptul, confirmat și 

de Guvern, că, în momentul în care ambii locatari ai apartamentului se aflau 

sub controlul unității, reclamanta a fost pusă la sol cu o cizmă pe spate cu 

scopul de a o împiedica să-și ridice capul pentru ca să-și vadă soțul. În opinia 

Curții, în acel moment nu mai poate fi considerat că ofițerii acționau sub 

impulsul momentului sau că aceștia într-adevăr credeau că viața sau 

securitatea lor se afla în pericol. Precum a recunoscut ofițerul O.R. și 

Guvernul, reclamantei îi era sperată până la isterie și abia își controla 

mișcările mâinilor (a se vedea paragraful 13 mai sus). În asemenea 

circumstanțe, este extrem de discutabil faptul că ofițerul care a văzut 

reclamanta ridicându-și capul ar fi resimțit vreun pericol, împingând-o la sol 

cu cizma. Mai degrabă pare să fi fost o formă de răfuială cu reclamanta pentru 

nesupunerea sa la cerința de a sta nemișcată și, respectiv, pentru faptul că a 

fost martorul pretinsei maltratări a soțului ei (a se vedea, mutatis mutandis, 

Dedovskiy și alții v. Rusia, nr. 7178/03, §§ 83-85, CEDO 2008 (extrase), și 

Vladimir Romanov v. Rusia, nr. 41461/02, §§ 65-70, 24 iulie 2008). 

35. Curtea consideră că un astfel de tratament, chiar și fiind determinat de 

acțiunile reclamantei (ridicarea capului), nu a fost strict necesar de acel 

comportament, deoarece nu cauza vreun pericol. Din moment ce un astfel de 

tratament în asemenea condiții lezează demnitatea umană, acesta reprezintă o 

ingerință în dreptul garantat de Articolul 3 în acest sens (a se vedea paragraful 

30 mai sus), id est protejarea unei persoane de un tratament degradant în 

sensul acestui articol. 

36. În opinia Curții, în momentul în care executarea unei operațiuni cu 

implicarea potențială a utilizării forței poate determina necesitarea de a 

reacționa prompt la evenimente imprevizibile, în modul referit în paragraful 

33 mai sus, diferiți factori sunt luați în considerare la planificarea unei astfel 

de operațiuni (a se vedea, mutatis mutandis, McCann și Alții v. Regatul Unit, 
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27 septembrie 1995, §§ 202-14, Seria A nr. 324, și Makaratzis v. Grecia 

[MC], nr. 50385/99, § 70, CEDO 2004-XI). Când autoritățile dispun de 

suficient timp pentru a planifica operațiunea cu implicarea potențială a 

utilizării forței, Curtea trebuie să examineze cu atenție modul în care 

operațiunea fusese planificată (a se vedea, mutatis mutandis, McCann și alții, 

pre-citată, § 194), cu scopul de a determina dacă s-au luat toate măsurile 

rezonabile pentru a minimiza sau evita utilizarea forței.  

37. În prezenta cauză, ofițerul I.S. cunoștea cu o zi înainte de percheziția 

planificată că suspectul putea să aibă arme de foc (a se vedea paragraful 12 

mai sus). În pofida disponibilității acestei informații, aparent câțiva ofițeri au 

mers la apartamentul respectiv fără un plan de rezervă pentru situația în care 

locatarii ar fi refuzat să deschidă ușa. Mai mult ca atât, când în cele din urmă 

s-a decis solicitarea forțelor speciale, aceștia din urmă nu știau absolut nimic 

despre operațiune până ce comandantul unității nu a fost sunat în jurul orei 

13:45. Ulterior, unitatea s-a deplasat la fața locului și a primit niște informații 

succinte despre situația în apartament și trebuia să-și facă propria evaluare a 

situației pe loc (a se vedea paragraful 13 mai sus). Aceasta înseamnă că 

unitatea trebuia să improvizeze multe dintre acțiunile sale, fapt care a sporit 

șansele folosirii excesive a forței decât dacă operațiunea întreagă ar fi fost 

minuțios planificată. 

38. Curtea consideră că reclamantei nu i-au fost provocate leziuni în urma 

unei operațiuni neplanificate care ar fi putut conduce la evoluții neașteptate 

la care poliția ar fi trebuit să reacționeze fără vreo pregătire prealabilă (a se 

vedea Rehbock v. Slovenia, nr. 29462/95, § 72, CEDO 2000-XII, și per a 

contrario Berliński v. Polonia, nr. 27715/95 și 30209/96, § 65, 20 iunie 2002). 

De fapt, autoritățile au dispus de suficient timp să planifice eventualitatea 

unui refuz de a deschide ușa pentru efectuarea percheziției, cunoscând despre 

posibilele arme din interiorul apartamentului. Cu toate acestea, evenimentele 

din următoarea zi atestă o lipsă totală de pregătire, poliția și, mai târziu, 

unitatea trebuind – mai degrabă – să reacționeze la circumstanțe, decât să le 

fi anticipat. 

39. Astfel, Curtea conchide că modul în care reclamanta a fost tratată din 

momentul imobilizării sale și planificarea insuficientă a operațiunii, care a 

lăsat prea mult loc pentru improvizare și, respectiv, pentru o posibilă utilizare 

excesivă a forței, a constituit un tratament degradant, încălcând Articolul 3 

din Convenție.  

(ii) Investigația alegațiilor reclamantei 

40. Curtea reiterează că, ținând cont de obligațiile generale ale Statului în 

baza Articolului 1 din Convenție de a „recunoaște oricărei persoane aflate sub 

jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în Convenție”, prevederile 

Articolului 3 cer implicit că trebuie să existe câteva forme ale unei investigații 

oficiale eficiente atunci când o persoană face o afirmație credibilă că, aflându-

se sub autoritatea statului, ar fi suferit un tratament ce îi încalcă drepturile 
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prevăzute de Articolul 3 (a se vedea, pentru moment, Bouyid, pre-citată, §§ 

114-23). 

41. Curtea notează că la 20 iunie 2013 un procuror a refuzat să înceapă 

urmărirea penală în baza alegațiilor reclamantei. Până a decide astfel, 

procurorul a examinat declarațiile reclamantei și ale soțul ei, ale ofițerilor de 

poliție și celor ai unității, precum și raportul de constatare medico-legală din 

31 mai 2013 și un video filmat de o echipă de televiziune. El a conchis că 

acțiunile ofițerilor unității fuseseră legale; ele au avut ca scop efectuarea unei 

percheziții în apartamentul reclamantei și prevenirea distrugerii pretinselor 

bunuri furate (a se vedea paragraful 11 mai sus). Procurorul ierarhic-superior, 

în ordonanța sa din 16 august 2013, și judecătorul de instrucție, în încheierea 

sa din 8 octombrie 2013, au repetat esențialmente aceleași raționamente. 

42. Curtea notează că niciuna dintre autoritățile care examinaseră 

plângerea reclamantei nu a atras atenție la plângerea ei (susținută și de 

amprenta unei cizme lăsată pe un tricou), că un ofițer al unității a împins-o la 

podea cu cizma, când aceasta deja se afla sub controlul a cel puțin doi ofițeri 

ai forțelor speciale antrenați special în imobilizarea suspecților și când, fapt 

confirmat de mai multe persoane, aceasta abia își putea coordona mișcările. 

43. Mai mult ca atât, procuratura și instanțele nu au analizat modul în care 

operațiunea fusese planificată, pentru a determina dacă toate măsurile 

rezonabile fuseseră întreprinse cu scopul de a minimiza sau a preveni 

vătămarea persoanelor aflate în apartament. În deciziile luate nu există nicio 

mențiune cu privire la verificarea existenței și a sursei „informației 

operative”, conform căreia suspectul avea arme de foc asupra sa. Anume acea 

informație a făcut necesară intervenția forțelor speciale, cu toate consecințele 

relevante din cauza folosirea forței. Nici procuratura, nici judecătorul nu au 

examinat dacă unitatea avea dreptul de a utiliza mijloace speciale împotriva 

unei femei, conform normelor prevăzute la articolul 8 din Legea nr. 218 (a se 

vedea paragraful 20 mai sus). În special, aceștia nu au examinat dacă 

reclamanta atacase ofițerii sau opusese rezistență într-un mod periculos 

pentru viața și sănătatea altor persoane. Prin urmare, nici măcar legalitatea 

folosirii forței nu a fost în totalitate verificată de către instanțele naționale. 

Mai mult ca atât, autoritățile nu au identificat exact ce ofițeri au maltratat 

reclamanta, împingând-o cu o cizmă la pământ. 

44. Cel mai important a fost faptul că, deși procurorii și judecătorul de 

instrucție au verificat aspectul utilizării forței în circumstanțele prevăzute de 

lege (în special opunerea rezistenței la cerințele poliției și necesitatea de a 

neutraliza orice pericol potențial provocat de arme de foc), nici o analiză 

particulară a nivelului forței utilizate nu a fost făcută. Cu alte cuvinte, 

stabilind că forța a fost utilizată în privința reclamantei și a soțului ei în mod 

legal, autoritățile nu au verificat dacă o astfel de forță a fost excesivă în acele 

circumstanțe (a se vedea paragrafele 11 și 19 mai sus). 

45. Ținând cont de deficiențele investigației, Curtea constată că a avut loc 

o încălcare a Articolului 3 sub aspect procedural în prezenta cauză. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

46. Articolul 41 din Convenție dispune: 

“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 

47. Reclamanta a solicitat 100,000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

Ea s-a referit la suferințele mintale la care a fost supusă în urma intervenției 

a cincisprezece oameni înarmați în apartamentul ei, care au maltratat-o și au 

supus-o la diverse tehnici de imobilizare, chiar dacă ea nu fusese acuzată 

vreodată de comiterea unei infracțiuni și nu opusese rezistență poliției. 

48. Guvernul a considerat că suma solicitată era nejustificată și excesivă.  

49. Curtea acordă reclamantei 4,500 euro pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

50. De asemenea, reclamanta a solicitat 380 de euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții.  

51. Guvernul a considerat că aceasta pretenție era neîntemeiată. 

52. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea 

au fost suportate realmente în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil. 

În prezenta cauză, ținând cont de documentele pe care le deține și de criteriile 

de mai sus, Curtea acordă suma integral. 

C. Dobânda de întârziere 

53. Curtea consideră că este necesar ca rata dobânzii implicite să fie cea 

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 avut loc încălcarea Articolului 3 din Convenție atât sub 

aspect material, cât și sub aspect procedural; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantei, în decurs de trei luni 

din moment ce hotărârea va deveni definitivă, următoarele sume, care 

urmează să fie convertite în moneda națională a Statului reclamat la 

rata de schimb aplicabilă la data transferului: 

(i) 4,500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 380 EUR (trei sute optzeci de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută de la reclamantă, pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața Curții; 

(b) că la expirarea celor trei luni menționate mai sus 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 reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 iunie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Adjunct  Președinte 

 


