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În cauza I.E. v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din:  

 Robert Spano, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Darian Pavli, 

 Saadet Yüksel, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Deliberând la 24 martie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 45422/13) 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 I.E. („reclamantul”), la 21 

iunie 2013. Președintele Secției a acceptat solicitarea reclamantului de a nu-

i fi dezvăluit numele (Articolul 47 § 4 din Regulamentul Curții). 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către dl T. Suveică, dl A. Postică și 

dl V. Vieru, avocați în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

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

3.  Reclamantul a pretins, în special, că fusese deținut în mod ilegal și 

fără motive valabile, și că plângerea sa cu privire la maltratarea de către 

codeținuți nu fusese supusă unei investigații eficiente.  

4.  La 20 mai 2014 plângerea în baza Articolelor 3 și 5 §§ 1 și 3 din 

Convenție a fost comunicată 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 1995 și este deținut în Chișinău.  

6.  Circumstanțele cauzei, astfel cum au fost prezentate de către părți, pot 

fi rezumate în felul următor.  

A. Arestul preventiv al reclamantului 

7.  La 13 august 2012 reclamantul, care avea șaptesprezece ani la acel 

moment, a fost arestat, fiind suspectat de omorul lui P. la 12 august 2012. 
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Ordonanța procurorului se referea la pretinsa participare a reclamantului la 

asasinarea lui P., comisă împreună cu un alt învinuit, în urma căreia 

infractorii luaseră mai multe obiecte de la victimă și îi incendiaseră mașina, 

pentru a ascunde dovezile comiterii infracțiunii. Tot la 13 august 2012 un 

judecător de instrucție a dispus arestarea lui preventivă pentru treizeci de 

zile. Ulterior, detenția sa a fost prelungită de câteva ori, în final expirând la 

9 decembrie 2012. Instanțele au notat, inter alia, că (i) pe parcursul 

investigației reclamantul a recunoscut că el comisese o infracțiune, aflându-

se sub influența alcoolului și cu participarea altui învinuit; (ii) că el nu avea 

un loc de muncă, un venit sau un domiciliu stabil; și (iii) că el putea fi ușor 

influențat și, astfel, convins să admită ingerințe în cursul urmăririi penale.  

8.  La 6 decembrie 2012 procurorul responsabil de caz a inițiat alte două 

cauze penale împotriva reclamantului cu referire la tâlhărie agravată și, 

respectiv, distrugerea bunurilor persoanei menționate mai sus (P.) în timpul 

evenimentelor din 12 august 2012. La 18 decembrie 2012 procurorul a decis 

să conexeze cele două investigații cu cea pornită la 13 august 2012, 

deoarece „infracțiunile [fuseseră] săvârșite de către una și aceeași 

persoană”.  

9.  La 9 decembrie 2012 arestarea preventivă a reclamantului a expirat, el 

fiind eliberat la ora 15:30. La ora 16:20 el a fost arestat din nou, în cadrul 

celei de-a doua cauze penale (id est pentru suspiciune de tâlhărie și 

distrugerea bunurilor lui P.). La 10 decembrie 2012 procurorul responsabil 

de caz a solicitat judecătorului de instrucție să dispună arestarea preventivă 

a reclamantului pentru treizeci de zile. El a notat, inter alia, că reclamantul 

fusese „învinuit într-o altă cauză penală..., însă la 9 decembrie 2012 el 

fusese eliberat din detenție, în legătură cu expirarea termenului-limită de 

patru luni. În asemenea circumstanțe, considerăm rezonabil de a presupune 

că aflarea [reclamantului] în libertate ar prezenta un pericol social vădit și 

sporit și că el ar putea fi implicat în comiterea unor noi infracțiuni”. În 

aceeași zi un judecător de instrucție a dispus arestarea preventivă a 

reclamantului pentru treizeci de zile. Judecătorul a notat că expirarea 

termenului-limită de patru luni, prevăzut de lege, nu afecta situația 

reclamantului, din moment ce detenția fusese solicitată de această dată în 

legătură cu o altă cauză penală împotriva lui.  

10.  Reclamantul a contestat, avocatul reclamantului notând, inter alia, 

că în conformitate cu Articolul 186 § 4 din Codul de procedură penală 

(„CPP” – a se vedea paragraful 31 de mai jos), minorul nu se putea afla în 

arest preventiv pentru mai mult de patru luni.  

11.  La 27 decembrie 2012 Curtea de Apel Chișinău a menținut 

încheierea din 10 decembrie 2012. Ea nu a răspuns la argumentul avocatului 

cu privire la durata maximală de detenție a minorilor, prevăzută de Articolul 

186 § 4 din CPP. 
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B. Plângerea reclamantului cu privire la maltratare și investigarea 

acesteia 

12.  La 9 octombrie 2012 șeful Penitenciarului nr. 13, unde reclamantul 

era deținut în celula nr. 144, a observat o excoriație sub sprânceana dreaptă 

a reclamantului și că el șchiopăta. Atunci când a fost întrebat de către 

angajații din penitenciar despre originea acelor răni, reclamantul a răspuns 

că el alunecase în celulă în timp ce curăța murdăria provocată de o conductă 

spartă de apă. În aceeași zi reclamantul a fost dus la un specialist medical, 

care a notat rănile constatate într-un raport elaborat ulterior de către acesta – 

în special, o excoriație sub sprânceana stângă și un hematom pe partea 

frontală dreaptă a capului. În aceeași zi reclamantul a fost transferat în 

celula nr. 143, unde se aflau deținuți minori.  

13.  La 16 octombrie 2012 reclamantul a fost din nou examinat de către 

un specialist medical. Expertul a constatat răni pe umărul lui stâng, pe cotul 

stâng, pe buze, pe obrazul stâng și pe șoldul stâng. S-a recomandat ca 

reclamantul să fie supus unei radiografii la brațul stâng.  

14.  La 17 octombrie 2012 șeful Penitenciarului nr. 13 și psihologul 

penitenciarului au audiat reclamantul, care a declarat că la sfârșitul lunii 

septembrie sau la începutul lunii octombrie 2012 (el nu-și putea aminti data 

exactă) el fusese bătut grav și violat în mod anal de către cei cinci colegi de 

celulă ai săi, inclusiv de către unul pe nume S.  

15.  La 19 octombrie 2012 reclamantul a depus o plângere oficială 

împotriva colegilor săi de celulă, cu privire la presupusa sa vătămare și viol. 

16.  În timpul unui control preliminar al plângerii, procurorul responsabil 

de caz a audiat reclamantul, diferiți funcționari din penitenciar și toți cei 

cinci codeținuți. Între 19 și 26 octombrie 2012 reclamantul a fost examinat 

de către un expert medical (un proctolog), care nu constatase răni pe corpul 

lui și niciun indiciu că el fusese penetrat anal. Expertul nu a răspuns la o 

întrebare expresă, bazată pe declarațiile reclamantului, dacă existau dovezi 

că el fusese ras în jurul anusului înainte de pretinsul abuz.  

17.  La 16 noiembrie 2012 procurorul a decis să nu inițieze urmărirea 

penală în privința plângerii reclamantului, menționând lipsa oricăror probe 

care să susțină afirmația sa referitoare la maltratare și viol.  

18.  La 7 martie 2013 avocatul reclamantului a depus o plângere; la 22 

martie 2013 un procuror ierarhic-superior a anulat ordonanța din 16 

noiembrie 2012. Ulterior, toți cei cinci foști colegi de celulă ai 

reclamantului au fost puși sub acuzație pentru provocarea vătămărilor și 

viol.  

19.  La o nouă examinare din 11 iunie 2013, experții medicali au 

constatat pe corpul reclamantului cicatrici pe umărul și pe șoldul stâng. 

Rănile incluse în raportul din 9 octombrie 2012 fuseseră cauzate cu câteva 

ore înainte de elaborarea acelui raport. Majoritatea leziunilor menționate în 

raportul din 16 octombrie 2012 (a se vedea paragraful 13 de mai sus) erau 
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descrise insuficient și, astfel, nu puteau fi analizate în modul corespunzător, 

pentru a determina timpul sau modul în care acestea fuseseră cauzate.  

20.  În momentul audierii sale de către procurorul responsabil de caz la 

12 iunie 2013, gardianul din penitenciar, G.T., a declarat că el văzuse 

reclamantul șchiopătând la începutul lunii octombrie 2012 și că inițial 

reclamantul i-a spus că el alunecase în timp ce își curăța celula. Totuși, la 

insistența gardianului, reclamantul i-a povestit până la urmă că fusese bătut, 

dar că nu dorea să vorbească despre aceasta.  

21.  Atunci când a fost audiat de către procuror la 16 iulie 2014, medicul 

din penitenciar care examinase reclamantul la 9 și 16 octombrie 2012 a 

confirmat cele notate de către ea în rapoartele medicale, declarând că 

leziunile incluse în raportul din 16 octombrie 2012 apăruseră pe parcursul 

perioadei cuprinse între 9 și 16 octombrie 2012. În niciuna dintre cele două 

zile în care fuseseră întocmite rapoartele reclamantul nu s-a plâns că ar fi 

fost violat. Doar la 16 octombrie 2012 el s-a plâns că fusese bătut de către 

colegii de celulă. Medicul a adăugat că, de când l-a văzut prima dată în 

Penitenciarul nr. 13, ea suspectase că reclamantul suferea de retard mintal; 

ea recomandase ca el să fie examinat de către un psiholog. Ulterior, s-a 

constatat că reclamantul suferea de retard mintal, ceea ce, însă, nu îl 

împiedica să înțeleagă ce i se întâmpla. 

22.  În cadrul audierii de către procuror, expertul medical care examinase 

reclamantul la o anumită dată cuprinsă între 16 și 19 octombrie 2012 (a se 

vedea paragraful 16 de mai sus) a declarat că el nu constatase niciun semn 

de penetrare anală a reclamantului. El a adăugat că, în cazul care o astfel de 

penetrare ar fi avut loc cu mai mult de o săptămână înainte de examinare, 

exista posibilitatea ca semnele acesteia să nu fie vizibile, din cauza 

vindecării țesuturilor corpului. În plus, dacă leziunile fuseseră mici, acestea 

nu ar fi fost vizibile.  

23.  Un deținut din celula nr. 143, în care fusese transferat reclamantul la 

16 octombrie 2012, a confirmat că reclamantul i s-a plâns că fusese bătut și 

violat de către colegii săi din celula nr. 144. De asemenea, el a declarat că 

reclamantul ceruse de la unul din colegii săi de celulă (S.C.) câteva obiecte 

(un televizor, un aparat PlayStation etc.), amenințându-l că, în cazul în care 

S.C. nu s-ar fi conformat, se va plânge că a fost violat. Un alt deținut din 

celula nr. 143 a depus declarații similare, adăugând că el văzuse o scrisoare 

a reclamantului transmisă către S.C., în care reclamantul scrisese „Dacă vrei 

să te iert și să îmi retrag plângerea, dă-mi [o listă de obiecte]”. 

24.  După cum se poate observa din dosar, la momentul evenimentelor 

respective, foștii lui colegi din celula nr. 144 fuseseră condamnați cu toții 

sau așteptau rezultatul apelurilor lor:  

-  S.C. fusese condamnat la 11 noiembrie 2011 pentru violul comis 

asupra unei fete de zece ani în luna iunie 2011 (acea hotărâre a fost 

menținută de către Curtea de Apel Chișinău la 21 martie 2012 și, aparent, nu 

a fost contestată, astfel devenind definitivă la 22 mai 2012); la momentul 
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evenimentelor în litigiu, S.C. era plasat în arest preventiv în contextul unei 

alte cauze cu privire la mai multe episoade de furt și tâlhărie; 

-  A.S. fusese condamnat la 11 iunie 2012 pentru viol agravat; 

-  I.R. fusese condamnat la 31 ianuarie 2012 pentru omor agravat; 

-  N.C. fusese condamnat la 19 septembrie 2011 pentru violență sexuală; 

-  I.H. fusese condamnat la 17 februarie, 8 septembrie și 27 decembrie 

2011, și 30 martie 2012 pentru diverse acțiuni de jaf.  

25.  La 25 iunie 2015 reclamantul a fost supus unui test la poligraf. El a 

fost întrebat dacă fusese violat de către patru persoane anumite (foștii săi 

colegi din celula nr. 144), la care el a răspuns afirmativ. El a răspuns negativ 

atunci când a fost întrebat dacă și cel de-al cincilea coleg de celulă îl 

violase. Rezultatele testului au indicat că el probabil a mințit atunci când a 

afirmat că cel de-al cincilea coleg de celulă (I.R.) nu îl violase. Mai târziu, 

el a explicat că I.R. îl implorase să nege participarea lui la maltratare, 

deoarece risca o altă pedeapsă aspră cu închisoarea.  

26.  La 17 iulie 2015 investigația s-a finalizat, iar cauza a fost transmisă 

spre judecare.  

27.  Potrivit ultimelor informații recepționate de la Guvern, până în luna 

mai 2017 nu fusese adoptată o hotărâre în acea cauză. Ulterior, părțile nu au 

informat Curtea despre circumstanțe noi, relevante pentru cerere (în modul 

cerut de Articolul 47 (7) din Regulamentul Curții).  

II. MATERIALE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE RELEVANTE 

28.  În baza Articolului 185 din Codul de procedură penală („CPP”), 

arestarea preventivă constă în deținerea bănuitului, învinuitului sau 

inculpatului în stare de arest în locurile și în condițiile prevăzute de lege.  

29.  În baza Articolului 186 § 4 din CPP, durata ținerii în stare de arest 

preventiv a învinuiților minori poate fi prelungită numai până la 4 luni. În 

conformitate cu Articolul 6 din CPP, minorul este persoana care nu a 

împlinit vârsta de 18 ani. 

30.  Regulile Penitenciare Europene (Recomandarea Rec(2006)2 a 

Comitetului de Miniștri către Statele Membre, adoptată de către Comitetul 

de Miniștri la 11 ianuarie 2006, la cea de-a 952-a reuniune a Delegaților 

Miniștrilor), în partea relevantă, prevăd următoarele:  

„... 

11.1.  Copiii cu vârsta sub 18 ani nu vor fi încarcerați în penitenciare pentru adulți, 

ci în instituții special concepute în acest scop. 

... 

18.8.  Decizia de a repartiza un deținut într-un anumit penitenciar sau într-o anumită 

parte dintr-un penitenciar, trebuie să țină cont de necesitatea de a separa: 

a. arestații preventiv, de condamnați; 

...” 
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31.  Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul 

deținuților (Regulile Nelson Mandela), adoptat prin Rezoluția Adunării 

Generale din 17 decembrie 2015 (A/RES/70/175), în partea relevantă, 

prevede următoarele:  

„Separarea categoriilor 

Regula 11 

Diferitele categorii de deținuți trebuie să fie introduse în instituții sau secții din 

instituții, separat, ținându-se cont de sexul lor, de vârsta lor, de antecedentele lor, de 

motivele legale ale detenției lor și de necesitățile tratamentului lor. Astfel: 

... 

(b) Deținuții în prevenție trebuie să fie separați de condamnați; 

...” 

Partea relevantă a Convenției cu privire la drepturile copilului (adoptată 

și deschisă spre semnare, ratificare și aderare prin Rezoluția Adunării 

Generale 44/25 din 20 noiembrie 1989), prevede următoarele:  

„Articolul 37 

Statele părți vor veghea ca: 

... 

(c) orice copil privat de libertate să fie tratat cu omenie și cu respectul cuvenit 

demnității umane și de o manieră care să țină seama de nevoile persoanelor de vârsta 

sa. Astfel, orice copil privat de libertate va fi separat de adulți, cu excepția cazurilor în 

care se apreciază ca fiind în interesul major al copilului să nu se procedeze astfel, și va 

avea dreptul de a menține contactul cu familia sa prin corespondență și vizite, în afara 

unor cazuri excepționale; 

...” 

Partea relevantă a Ansamblului regulilor minime ale Națiunilor Unite cu 

privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing), 

adoptat prin Rezoluția Adunării Generale 40/33 din 29 noiembrie 1985, 

prevede următoarele:  

„13.4.  Minorii aflați în detenție preventivă trebuie să fie despărțiți de adulți sau 

deținuți în instituții distincte sau într-o parte distinctă a unei instituții care adăpostește 

și adulți.” 

Partea relevantă a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și 

politice, adoptat și deschis spre semnare, ratificare și aderare prin Rezoluția 

Adunării Generale 2200A (XXI) din 16 decembrie 1966, stabilește 

următoarele: 

„Articolul 10 

... 

2. 

... 
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(b)  Tinerii aflați în prevenție vor fi separați de adulți și cauzele lor vor fi examinate 

cât de curând posibil. 

...” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

32.  Reclamantul s-a plâns că autoritățile au întreprins măsuri insuficiente 

pentru a preveni maltratarea sa de către colegii de celulă și că investigația cu 

privire la plângerea sa referitoare la maltratarea și violul comis de către 

colegii de celulă fusese ineficientă. El s-a bazat pe Articolul 3 din 

Convenție, care stabilește următoarele: 

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

33.  Guvernul a invocat că reclamantul nu epuizase remediile naționale 

disponibile, depunând cererea sa fără a aștepta rezultatul investigației. 

34.  Curtea consideră că această chestiune este strâns legată de fondul 

plângerii cu privire la ineficiența investigației. Prin urmare, ea conexează 

această obiecție cu fondul.  

35.  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, ea trebuie 

declarată admisibilă.  

B. În fond 

1. Declarațiile părților 

36.  Reclamantul a invocat că autoritățile nu întreprinseseră suficiente 

măsuri pentru a preveni maltratarea sa în detenție. În special, el fusese plasat 

într-o celulă cu un violator condamnat. În plus, investigarea plângerii sale 

referitoare la rele tratamente fusese ineficientă. În special, autoritățile 

penitenciare cunoșteau despre rănile de pe corpul reclamantului, care 

fuseseră descoperite la 9 și la 16 octombrie 2012 (a se vedea paragrafele 12 

și 13 de mai sus); chiar și așa, acestea nu au inițiat o urmărire penală din 

propria lor inițiativă, nici chiar după depunerea unei plângeri oficiale la 19 

octombrie 2012. Minorii aflați în detenție erau în mod particular vulnerabili 

și mai puțin predispuși să raporteze abuzurile, ceea ce presupunea că 

autoritățile trebuiau să demonstreze o vigilență sporită împotriva relelor 

tratamente. El a susținut că rapoartele medicale cu privire la acuzațiile sale 

de maltratare erau de o calitate care lăsa mult de dorit. În loc să fie desemnat 
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un psiholog calificat care să determine gradul de suferință psihologică, el 

fusese internat într-o instituție psihiatrică, pentru a fi testat.   

37.  Guvernul a susținut că el nu putea să aprecieze pe deplin situația, 

înainte de finalizarea procedurilor naționale cu privire la acuzațiile 

reclamantului. Nici măcar nu era clar dacă maltratarea invocată avusese loc. 

Investigarea pretinsei maltratări din partea altor deținuți a fost eficientă: ea a 

fost inițiată la scurt timp după ce plângerea fusese depusă, fiind extensivă și 

completă. Martorii fuseseră audiați (inclusiv psihologul penitenciarului) și 

fuseseră efectuate expertize medico-legale; acele expertize nu revelau probe 

potrivit cărora reclamantul ar fi fost maltratat. În plus, eșecul inițial al 

reclamantului de a raporta pretinsa lui maltratare și declarațiile sale incerte 

cu privire la data exactă a abuzului și identitatea abuzatorilor reduseseră 

eficiența investigației.  

2. Aprecierea Curții 

38.  Curtea reiterează că Articolul 3 coroborat cu obligația generală a 

Statului în baza Articolului 1 din Convenție de a „recunoaște oricărei 

persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în ... 

Convenție” impune Statele să ia măsurile necesare pentru a asigura că 

persoanele aflate sub jurisdicția lor nu sunt supuse relelor tratamente, 

inclusiv maltratărilor comise de către persoane private (a se vedea A. v. 

Regatul Unit, 23 septembrie 1998, § 22, Culegeri de hotărâri și decizii 

1998-VI; Z. și alții v. Regatul Unit [MC], nr. 29392/95, §§ 73-75, 

CEDO 2001-V; și Nicolae Virgiliu Tănase v. România [MC], nr. 41720/13, 

§ 115, 25 iunie 2019). 

39.  Aceste măsuri trebuie să ofere protecție eficientă, în special în 

privința copiilor și a altor persoane vulnerabile, și să includă pași rezonabili 

pentru prevenirea maltratărilor despre care autoritățile cunoșteau ori 

trebuiau să cunoască (a se vedea mutatis mutandis, Osman v. Regatul Unit, 

hotărârea din 28 octombrie 1998, § 116, Culegeri 1998-VIII, și Z. și alții, 

pre-citată, § 73). 

40.  În astfel de circumstanțe, lipsa oricărei implicări directe a Statului în 

acte de violență care întrunesc condiția gravității de natură să angajeze 

Articolul 3 din Convenție nu absolvă Statul de la obligațiile care îi revin în 

baza acestei prevederi (a se vedea Premininy v. Rusia, nr. 44973/04, § 71, 

10 februarie 2011). Această obligație pozitivă trebuie interpretată astfel 

încât să nu impună autorităților o sarcină excesivă de a garanta, prin 

intermediul sistemului juridic, că tratamentul inuman sau degradant nu este 

niciodată aplicat de către o persoană în privința alteia (a se vedea 

Premininy, pre-citată, § 73, și Gjini v. Serbia, nr. 1128/16, § 77, 15 ianuarie 

2019). Cu toate acestea, abordarea constantă a Curții este că Articolul 3 

impune Statului obligația de a proteja bunăstarea psihică a persoanelor care 

se află într-o poziție vulnerabilă, fiind sub controlul autorităților, cum ar fi, 

spre exemplu, deținuții sau militarii recrutați (Premininy, pre-citată, § 73). 
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41.  Articolul 3 cere autorităților să efectueze o investigație oficială 

eficientă cu privire la orice pretinsă maltratare, chiar și atunci când un astfel 

de tratament a fost aplicat de către persoane private (a se vedea M.C. v. 

Bulgaria, nr. 39272/98, § 151, CEDO 2003-XII; Denis Vasilyev v. Rusia, 

nr. 32704/04, §§ 98-99, 17 decembrie 2009; și Mudric v. Republica 

Moldova, nr. 74839/10, § 42, 16 iulie 2013). Pentru ca investigația să fie 

considerată „eficientă”, aceasta trebuie, în principiu, să fie capabilă să 

conducă la stabilirea circumstanțelor cauzei respective și la identificarea și, 

dacă este cazul, pedepsirea celor responsabili (a se vedea Hovhannisyan v. 

Armenia, nr. 18419/13, § 51, 19 iulie 2018). Aceasta nu este o obligația de 

rezultat, ci una de mijloace. În cauzele în baza Articolelor 2 și 3 din 

Convenție în care s-a pus problema eficienței unei investigații oficiale, 

Curtea deseori a evaluat dacă la momentul respectiv autoritățile respective 

au reacționat în mod prompt la plângeri. Curtea a luat în considerare 

inițierea investigațiilor, întârzierile în luarea declarațiilor și durata de timp 

acordată investigației preliminare (a se vedea Denis Vasilyev, pre-citată, 

§ 100, cu referințele ulterioare, și Stoica v. România, nr. 42722/02, § 67, 

4 martie 2008). 

42.  În plus, chiar și în absența unei plângeri oficiale cu privire la 

maltratare, odată ce chestiunea a ajuns în atenția autorităților, aceasta dă 

naștere, ipso facto, obligației Statului în baza Articolului 3 de a efectua o 

investigație eficientă (a se vedea Gorgiev v. fosta Republică Iugoslavă 

Macedonia, nr. 26984/05, § 64, 19 aprilie 2012, și El-Masri v. fosta 

Republică Iugoslavă Macedonia [MC], nr. 39630/09, § 186, CEDO 2012). 

(a) Obligația pozitivă a Statului de a preveni relele tratamente 

43.  Curtea se referă la principiile cu privire la detenția minorilor, citate 

în paragrafele 30 și 31 de mai sus. În acest sens, ea reamintește că 

standardele internaționale permit un anumit grad de discreție în privința 

modului în care trebuie să fie efectuată separarea infractorilor minori de cei 

adulți, inclusiv plasarea infractorilor minori în părți separate din instituțiile 

care sunt, în mod normal, destinate deținuților adulți. Acest fapt, în sine, nu 

constituie o încălcare a Articolului 3 din Convenție, iar Curtea trebuie să 

evalueze dacă ansamblul condițiilor de detenție corespunde cu obligația 

Statului în baza Articolului 3 din Convenție (a se vedea, spre exemplu, 

Kuparidze v. Georgia, nr. 30743/09, § 60, 21 septembrie 2017). 

În prezenta cauză, Curtea notează că, deși reclamantul era acuzat de 

omor, la momentul plasării lui în Penitenciarul nr. 13 el nu fusese 

condamnat. Fiind un minor plasat pentru prima dată în detenție, el se afla, în 

mod evident, într-o poziție deosebit de vulnerabilă. Presupusa lui 

dizabilitate mintală (a se vedea paragraful 21 de mai sus) nu putea decât să 

agraveze vulnerabilitatea sa. Cu toate acestea, el a fost plasat într-o celulă cu 

alți cinci deținuți care fuseseră deja condamnați, cel puțin de către o instanță 

de fond, pentru infracțiuni grave, precum omor sau violență sexuală, iar 



HOTĂRÂREA I.E. v. REPUBLICA MOLDOVA 

10 

unul din ei fusese aparent condamnat, printr-o hotărâre judecătorească 

irevocabilă, pentru violul comis asupra unui minor (a se vedea paragraful 24 

de mai sus). În opinia Curții, această situație în sine crea riscul abuzării 

reclamantului (a se vedea Gorea v. Moldova, nr. 21984/05, § 47, 17 iulie 

2007). În această privință, Curtea notează că în baza regulilor penitenciare 

atât ale Consiliului Europei, cât și ale Națiunilor Unite (a se vedea 

paragrafele 30 și 31 de mai sus), preveniții trebuie să fie deținuți separat de 

condamnați.  

44.  În plus, la 9 octombrie 2012 un medic din penitenciar a confirmat 

răni pe corpul reclamantului. Chiar dacă reclamantul a declarat în mod 

oficial că el alunecase și se lovise, autoritățile trebuiau să fie alerte (dată 

fiind vulnerabilitatea sa, după cum s-a menționat mai sus) la posibilitatea că 

el ar fi putut să se abțină de la depunerea unei plângeri, din teamă de 

represalii. Într-adevăr, un gardian din penitenciar a declarat ulterior că în 

momentul în care el insistase ca reclamantul să vorbească sincer, 

reclamantul a afirmat că el fusese bătut (a se vedea paragraful 20 de mai 

sus). Cu toate acestea, după ce a aflat această informație, gardianul nu a 

informat superiorii săi.  

45.  Insuficiența măsurilor întreprinse drept răspuns la maltratarea din 9 

octombrie 2012 a rezultat în lipsa unei descurajări puternice de la maltratări 

ulterioare; într-adevăr, astfel de rele tratamente au avut loc o săptămână mai 

târziu (a se vedea paragraful 13 de mai sus). Doar în acel moment foștii 

colegi de celulă ai reclamantului din celula nr. 144 au fost supuși 

investigației (a se vedea paragraful 16 de mai sus) și, în acest mod, au fost 

mai puțin predispuși să atace reclamantul. În acest context, Curtea se referă 

la principiul potrivit căruia autoritățile trebuie să reacționeze la semne de 

rele tratamente, chiar și în lipsa unei plângeri oficiale (a se vedea paragraful 

42 de mai sus), ceea ce nu a avut loc în acest caz.  

46.  Curtea concluzionează că (i) plasarea reclamantului într-o celulă cu 

persoane deja condamnate pentru infracțiuni foarte grave și violente, (ii) 

vulnerabilitatea lui specială, în calitate de minor și de persoană cu 

dizabilitate mintală (a se vedea paragraful 21 de mai sus) și (iii) reacția 

insuficientă la semne clare, confirmate medical, de rele tratamente, au 

contribuit la crearea condițiilor expunerii sale la un risc serios de a fi 

maltratat de către codeținuți. Astfel, autoritățile nu și-au îndeplinit 

obligațiile lor pozitive de a oferi reclamantului protecție împotriva 

maltratărilor în timpul aflării lui sub controlul total al acestora în detenție. 

Ținând cont de respingerea obiecției Guvernului (a se vedea paragraful 53 

de mai jos), Curtea constată că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din 

Convenție sub aspect material. 

(b) Investigarea maltratării și a violării reclamantului 

47.  Curtea notează că, în timpul controlului preliminar al plângerii 

reclamantului din 19 octombrie 2012, procurorul a întreprins o serie de 
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acțiuni procesuale. În special, reclamantul a fost examinat de către un 

proctolog și un psiholog, martorii au fost audiați, precum și reclamantul și 

persoanele pe care el le acuza de comiterea relelor  tratamente.  

48.  Cu toate acestea, procurorul a decis să nu inițieze o urmărire penală: 

un factor deosebit de important luat în considerare de către procuror la 

adoptarea acestei decizii a fost faptul că medicul proctolog nu detectase 

semne de viol. În acest din urmă aspect, Curtea observă cu îngrijorare că 

acel specialist, din moment ce a notat la 26 octombrie 2012 că nu existau 

semne de penetrare anală (a se vedea paragraful 16 de mai sus) și fiind 

conștient de afirmația reclamantului, potrivit căreia violul avusese loc la 

sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie 2012, nu a 

menționat în raportul său probabilitatea ca semnele să nu mai fie vizibile, 

deoarece trecuse mai mult de o săptămână între presupusul viol și 

examinarea reclamantului de către proctolog (a se vedea paragraful 22 de 

mai sus). Această informație incompletă presupunea că raportul, în loc să 

sugereze că probele medicale nu puteau nici confirma, nici infirma 

afirmațiile reclamantului, a fost invocat ca reprezentând o dovadă definitivă 

că el nu fusese violat. În plus, reclamantul menționase un anumit aspect al 

pretinsului său abuz (id est că abuzatorii lui l-au ras în jurul anusului). Cu 

toate acestea, în pofida unei întrebări specifice cu privire la această 

afirmație, la care medicul proctolog nu oferise un răspuns în raportul său, 

procurorul nu a considerat necesar să obțină un răspuns clar. Într-adevăr, 

procurorul nu a considerat important să audieze acel specialist, decât după 

redeschiderea investigației în 2013. Guvernul nu a explicat ce l-a împiedicat 

pe procuror să conducă o astfel de audiere în luna octombrie 2012. În 

rezultat, mai mult de patru luni de timp valoros au fost pierdute, înainte ca o 

urmărire penală să fie inițiată (a se vedea paragraful 18 de mai sus).  

49.  Curtea ia act de argumentul Guvernului, potrivit căruia propriul eșec 

al reclamantului de a raporta abuzul, până la câteva săptămâni după 

evenimentele respective, a contribuit la durata investigației și la dificultățile 

în verificarea acuzațiilor. Totuși, în această privință, Curtea reiterează că, în 

conformitate cu jurisprudența îndelungată a Curții, autoritățile trebuie să ia 

în considerare situația deosebit de vulnerabilă a victimelor și faptul că 

persoanele supuse unor grave maltratări vor fi deseori mai puțin pregătite și 

dispuse să depună o plângere (a se vedea, spre exemplu, Batı și alții v. 

Turcia, nr. 33097/96 și 57834/00, § 133, CEDO 2004-IV). 

50.  Deși cunoșteau despre rănile provocate reclamantului în timp ce se 

afla în detenție la 9 octombrie 2012 (a se vedea paragraful 12 mai sus) și în 

pofida faptului că reclamantul i-a mărturisit unuia din gardienii 

penitenciarului că el fusese bătut (a se vedea paragraful 20 de mai sus), 

autoritățile nu au inițiat o investigație în privința cauzei acelor leziuni, chiar 

și în lipsa unei plângeri oficiale. În cazul în care o astfel de investigație ar fi 

fost inițiată în acea zi (id est la 9 octombrie 2012), aceasta ar fi putut 

descoperi semnele violării reclamantului, care nu ar fi fost vizibile ulterior. 
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În plus, o astfel de investigație nu a fost pornită nici după ce acestuia îi 

fuseseră provocate răni noi o săptămână mai târziu (a se vedea paragraful 13 

de mai sus). 

51.  În final, se notează că, deși investigația inițiată în luna martie 2013 a 

fost finalizată în luna iulie 2015, cauza era pendinte la instanța de fond cel 

puțin până în luna mai 2017. Prin urmare, chestiunea nu a fost soluționată 

nici după cel puțin cinci ani de la evenimentele respective (a se vedea 

paragrafele 26 și 27 de mai sus).   

52.  Curtea consideră că modul în care a fost investigat abuzul comis 

asupra reclamantului în penitenciar, inclusiv întârzierile datorate 

autorităților, care nu au audiat un specialist-cheie la momentul oportun, și 

eșecul lor de a reacționa la semne clare de rele tratamente (chiar și înaintea 

depunerii unei plângeri oficiale) – împreună cu perioada totală îndelungată 

în care nu a fost adoptată nici măcar o hotărâre – îi permite acesteia să 

concluzioneze că autoritățile nu și-au îndeplinit în modul corespunzător 

obligațiile lor pozitive de a efectua o investigație eficientă. 

53.  Având în vedere constatarea din paragraful precedent, obiecția 

Guvernului (a se vedea paragraful 33 de mai sus) trebuie respinsă.  

54.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție și 

sub aspectul său procedural.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE  

55.  Reclamantul a susținut că el fusese deținut în mod ilegal, contrar 

Articolului 5 § 1 din Convenție, care, în partea lui relevantă, stabilește 

următoarele:  

„1.  Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit 

de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: 

... 

(c)  dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârșit o 

infracțiune sau când există motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să 

săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia; 

...” 

A. Admisibilitatea 

56.  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. 
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B. În fond 

57.  Reclamantul a invocat că detenția sa după 9 decembrie 2012 fusese 

contrară Articolului 186 § 4 din CPP (a se vedea paragraful 31 de mai sus) 

și, astfel, ilegală în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție. Procuratura 

încercase să eludeze legislația națională, prin divizarea artificială a cauzei 

împotriva reclamantului în trei cauze separate, deși cunoștea că reclamantul 

fusese acuzat de unul și același set de acțiuni. Acest lucru a creat 

posibilitatea deținerii unui minor pentru o perioadă mai mare decât termenul 

maximal de patru luni, permis de lege. Prin urmare, detenția reclamantului 

după data de 9 decembrie 2012 fusese stabilită cu rea-voință și, în 

consecință, era arbitrară.  

58.  Guvernul a susținut că, în conformitate cu jurisprudența Curții, era în 

primul rând de competența instanțelor naționale să interpreteze legislația 

națională. Articolul 186 din CPP trebuia privit în ansamblu, din moment ce 

acesta făcea o deosebire între statutul respectiv al unui bănuit, al unui 

învinuit și al unui inculpat. În plus, această normă interzicea detenția unui 

minor în cadrul unui singur proces penal și nu era nicio prevedere care să 

împiedice o astfel de detenție în procese penale separate. Din moment ce 

reclamantul fusese inițial acuzat de omor și, ulterior, în cadrul a două cauze 

penale noi, el fusese acuzat de alte două infracțiuni ulterioare diferite 

(tâlhărie și distrugerea bunurilor), detenția lui nu fusese contrară legislației 

naționale, în felul în care a fost interpretată de către judecătorul de instrucție 

în cauza respectivă.  

59.  Curtea reiterează că Articolul 5 din Convenție se află, împreună cu 

Articolele 2, 3 și 4, în primul rang al drepturilor fundamentale care 

protejează securitatea fizică a persoanei și, astfel, importanța sa este 

primordială. Principalul său scop este de a preveni privările de libertate 

arbitrare sau nejustificate (a se vedea, spre exemplu, Assanidze v. Georgia 

[MC], nr. 71503/01, § 171, CEDO 2004-II; Ilaşcu și alții v. Moldova și  

Rusia [MC], nr. 48787/99, § 461, CEDO 2004-VII; și Buzadji v. Republica 

Moldova [MC], nr. 23755/07, § 84, 5 iulie 2016). 

60.  Orice lipsire de libertate trebuie, suplimentar la încadrarea în una din 

excepțiile stabilite în subparagrafele (a)-(f) din Articolul 5 § 1, să fie 

„legală” (a se vedea, spre exemplu, Saadi v. Regatul Unit [MC], 

nr. 13229/03, § 67, CEDO 2008, și Ilnseher v. Germania [MC], nr. 

10211/12 și 27505/14, § 135, 4 decembrie 2018). Expresia „potrivit căilor 

legale” din Articolul 5 § 1 se referă, în esență, la legislația națională și 

stabilește obligația de conformare cu normele materiale și procedurale 

incluse în aceasta. Deși, în mod normal, în primul rând autoritățile naționale 

– în special instanțele judecătorești – interpretează și aplică legislația 

națională, poziția este diferită în privința cauzelor în care nerespectarea unei 

astfel de legislații constituie o încălcare a Convenției. Acest lucru se aplică, 

în special, cauzelor care se referă la Articolul 5 § 1 din Convenție, și atunci 
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Curtea trebuie să exercite o anumită competență de a verifica faptul dacă 

legislația națională a fost respectată (a se vedea Baranowski v. Polonia, 

nr. 28358/95, § 50, CEDO 2000-III, și Creangă v. România [MC], nr. 

29226/03, § 101, 23 februarie 2012). 

61.  Deși Curtea nu a formulat anterior o definiție a tipurilor de conduită 

din partea autorităților care ar putea avea „un caracter arbitrar” în sensul 

Articolului 5 § 1, principiile-cheie au fost dezvoltate de la caz la caz. Un 

principiu general stabilit în jurisprudență este că detenția va fi „arbitrară” 

atunci când, în pofida respectării prevederilor legislației naționale, a existat 

un element de rea-credință sau viclenie din partea autorităților (a se vedea, 

spre exemplu, Bozano v. Franța, 18 decembrie 1986, Seria A nr. 111; 

Čonka v. Belgia, nr. 51564/99, CEDO 2002-I; Saadi, pre-citată, §§ 68 și 69; 

și S., V. și A. v. Danemarca [MC], nr. 35553/12 și alte 2, § 76, 22 octombrie 

2018). 

62.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că 

Articolul 186 § 4 din Codul de procedură penală interzice în mod expres 

ținerea în stare de arest preventiv a unui minor pentru o perioadă mai mare 

de patru luni, fără a face o distincție între statutul juridic al minorului în 

timpul acestei detenții (bănuit, învinuit sau inculpat – a se vedea paragraful 

31 de mai sus).  

63.  Guvernul a susținut că această prevedere nu interzicea perioade de 

detenție separate de patru luni pentru infracțiuni diferite. Curtea nu are 

niciun motiv să pună la îndoială că o astfel de interpretare este conformă 

atât cu litera, cât și cu spiritul Articolului 186 § 4 din CPP. Cu toate acestea, 

în conformitate cu competența sa de control (menționată în paragraful 60 de 

mai sus), ea trebuie să se asigure că autoritățile naționale au aplicat această 

prevedere în cazul reclamantului într-un mod care nu a determinat ca 

detenția lui să fie arbitrară.  

64.  În acest context, Curtea consideră că avocatul reclamantului a 

invocat un argument convingător, atât în fața instanțelor naționale (a se 

vedea paragraful 10 de mai sus), cât și în observațiile sale, că procurorul 

responsabil de caz cunoscuse de la bun început despre toate pretinsele 

acțiuni ale reclamantului (a se vedea paragraful 7 de mai sus). Astfel, nu se 

poate afirma că în timpul investigării omorului, acel procuror a aflat despre 

infracțiunile separate care ar fi fost comise de către reclamant și că, drept 

răspuns la aceasta, el a inițiat cauze penale noi. Mai degrabă, reclamantul a 

fost acuzat că a comis, în timpul aceleiași serii de evenimente din 12 august 

2012, trei infracțiuni împotriva lui P. Faptul că, la scurt timp după inițiere, 

cele două cauze penale noi au fost conexate cu cea inițială (a se vedea 

paragraful 8 de mai sus) doar confirmă acest lucru. În plus, una dintre cele 

două infracțiuni prezentate ca fiind separate (id est incendierea mașinii lui 

P.) fusese deja descrisă în cadrul investigației inițiale ca o acțiune 

întreprinsă cu scopul de a ascunde probele comiterii acelui omor (a se vedea 

paragraful 7 de mai sus).  
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65.  De asemenea, este revelator că, la solicitarea unui nou mandat de 

arest la 10 decembrie 2012 în privința a ceea ce era prezentat ca fiind două 

infracțiuni (separate de cea vizată în investigația inițială), procurorul a 

considerat necesar să se refere la învinuirea de omor care rezulta din 

investigația inițială, prin accentuarea riscului sporit de pericol social pe care 

l-ar implica eliberarea reclamantului. În mod evident, procurorul considera 

că pretinsul omor al lui P. era un element important care trebuia luat în 

considerare de către judecător în momentul adoptării deciziei de aplicare a 

arestului în privința reclamantului, în contextul procesului cu privire la 

jefuirea lui P. și distrugerea proprietății sale în timpul aceleiași serii de 

evenimente din 12 august 2012 (a se vedea paragraful 8 de mai sus).   

66.  În plus, momentul inițierii celor două cauze noi, care a coincis cu 

sfârșitul perioadei maximale de detenție în cadrul investigației inițiale, 

reprezintă un element adițional care susține afirmația reclamantului, potrivit 

căreia autoritățile au acționat cu rea-credință. Într-adevăr, pornirea celor 

două cauze noi în ultimele zile de detenție a reclamantului a permis ca 

detenția recent dispusă să dureze, din nou, toată perioada maximală permisă 

de lege – id est pentru alte patru luni.  

67.  Curtea consideră că o astfel de separare artificială a învinuirilor, cu 

scopul evident de a extinde termenul-limită în privința detenției 

reclamantului (care altfel ar fi fost ilegală), constituie un element de rea-

credință din partea autorităților. Astfel, detenția reclamantului în cadrul 

proceselor penale noi, inițiate după 9 decembrie 2012, a fost arbitrară, în 

sensul Articolului 5 § 1 din Convenție.  

68.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a acestei prevederi în cauza 

respectivă.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN CONVENȚIE 

69.  În plus, reclamantul s-a plâns că instanțele naționale nu oferiseră 

motive relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv în privința 

sa. El s-a bazat pe Articolul 5 § 3 din Convenție, care stabilește următoarele: 

„3.  Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 

din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui 

magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare şi are dreptul de a 

fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în 

libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în 

cauză la audiere.” 

A. Admisibilitatea 

70.  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.  
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B. În fond 

71.  Reclamantul a susținut că detenția sa până la data de 9 decembrie 

2012 nu fusese bazată pe motive suficiente. Instanțele invocaseră prevederi 

legale într-un „mod stereotipic”, fără să încerce să arate modul în care acele 

prevederi erau aplicabile în cazul lui. Același lucru era valabil și pentru 

prelungirea detenției după 9 decembrie 2012.  

72.  Guvernul a contestat acest argument. El a invocat că instanțele 

oferiseră motive relevante și suficiente.  

73.  Potrivit jurisprudenței constante a Curții, în conformitate cu 

Articolul 5 § 3, existența unei suspiciuni rezonabile reprezintă o condiție 

sine qua non pentru valabilitatea oricărei continuări a detenției; totuși, după 

o anumită perioadă de timp, ea nu mai este suficientă: în acest caz, Curtea 

trebuie să stabilească (1) dacă alte motive invocate de către autoritățile 

judiciare continuau să justifice lipsirea de libertate și (2), în cazul în care 

aceste motive erau „relevante” și „suficiente”, dacă autoritățile naționale au 

manifestat „o diligență sporită” în desfășurarea procedurii (a se vedea, 

printre multe alte exemple, Letellier v. Franța, 26 iunie 1991, § 35, Seria A 

nr. 207; și Idalov v. Rusia [MC], nr. 5826/03, § 140, 22 mai 2012). De 

asemenea, Curtea a constatat că justificarea oricărei perioade de detenție, 

indiferent de durata acesteia, trebuie să fie demonstrată în mod convingător 

de către autorități. La adoptarea deciziei cu privire la eliberarea sau detenția 

unei persoane, autoritățile sunt obligate să analizeze mijloacele alternative 

care ar asigura prezența sa la proces (ibid.; a se vedea și Buzadji, pre-citată, 

§ 87).  

74.  De asemenea, Curtea a stabilit că cerința impusă față de un magistrat 

de a oferi motive relevante și suficiente pentru detenție – altele decât 

existența suspiciunii rezonabile – se aplică încă din momentul adoptării 

primei decizii cu privire la plasarea în arest preventiv – id est „imediat” 

după arest (a se vedea Buzadji, pre-citată, § 102).  

75.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, cu privire la perioada de 

timp cuprinsă între 13 august și 9 decembrie 2012, Curtea observă că 

instanțele naționale s-au bazat pe o serie de elemente care indicau 

necesitatea detenției reclamantului (a se vedea paragraful 7 de mai sus). 

Spre deosebire de reclamant, ea constată că acele elemente erau specifice 

situației sale particulare și nu au constituit pur și simplu o recapitulare a 

prevederilor legale care permiteau detenția. Instanțele au stabilit în mod 

convingător – pentru perioada inițială decisivă a investigației – că exista 

pericolul ca reclamantul să comită noi infracțiuni (în special sub influența 

altor persoane) și să intervină în cadrul investigației.  

76.  Prin urmare, pe parcursul primelor patru luni, detenția reclamantului 

s-a bazat pe motive relevante și suficiente. Nu a avut loc o încălcare a 

Articolului 5 § 3 în privința perioadei de detenție respective. 
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77.  Cu referire la detenția reclamantului după 9 decembrie 2012, Curtea 

nu consideră necesar să examineze în mod separat plângerea în baza 

Articolului 5 § 3, având în vedere constatarea sa (a se vedea paragraful 68 

de mai sus), potrivit căreia însăși detenția acestuia a fost arbitrară.  

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

78.  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 

79.  Reclamantul a solicitat 40000 de euro pentru prejudiciul moral. El a 

făcut referire la abuzul la care fusese supus în timpul detenției și la eșecul 

autorităților de a lua măsuri sau de efectua o investigație corespunzătoare, 

precum și la detenția sa ilegală după expirarea termenului-limită prevăzut de 

lege.  

80.  Guvernul a considerat că, în lipsa unei încălcări a oricărui drept 

garantat de Convenție, nu trebuia acordată nicio compensație. În orice caz, 

suma pretinsă era excesivă.  

81.  Având în vedere gravitatea încălcărilor constatate și pronunțându-se 

în echitate, Curtea îi acordă reclamantului 15000 de euro pentru prejudiciul 

moral.  

B. Costuri și cheltuieli 

82.  Reclamantul a pretins și suma totală de 8603 euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața instanțelor naționale și în fața Curții. El s-a 

bazat pe contractele încheiate cu avocații săi și pe numărul de ore lucrate în 

această cauză.  

83.  Guvernul a susținut că suma pretinsă era excesivă.  

84.  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, inclusiv a cheltuielilor.  
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C. Dobânzile de întârziere 

85.  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. Conexează cu fondul obiecția preliminară a Guvernului și o respinge; 

2. Declară cererea admisibilă; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție în 

privința obligațiilor pozitive ale Statului reclamat de a oferi protecție 

împotriva relelor tratamente și de a investiga astfel de rele tratamente; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 

5. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 3 din Convenție 

în privința primelor patru luni de detenție a reclamantului; 

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

5 § 3 din Convenție în privința detenției reclamantului după primele 

patru luni inițiale; 

7. 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 15000 (cincisprezece mii de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) EUR 1500 (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli;  

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;  

8. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă.  
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Redactată în limba engleză și notificată în scris la 26 mai 2020, în 

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