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HOTĂRÂREA MAIER v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Maier v. Republica Moldova, 

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

compus din: 

Carlo Ranzoni, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea 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 Denis Maier („reclamantul”), la 26 

decembrie 2012; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) plângerile în 

baza Articolului 3 și de a declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând la 22 iunie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

INTRODUCERE 

 
1. Cererea se referă la pretinsa maltratare a reclamantului de către poliție și la 

pretinsa investigație ineficientă în acest sens.  

 

CIRCUMSTANȚELE 
 

2. Reclamantul s-a născut în anul 1978 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl A. Habravan, dl A. Postica și dl V. Vieru, avocați în Chișinău.  

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său la acel moment, dl L. Apostol. 

4. Circumstanţele cauzei, în modul prezentat de către părţi, pot fi rezumate după 

cum urmează. 

5. La 20 iulie 2012 reclamantul, împreună cu M., circulau prin preajma sectorului 

de poliție Codru, când au fost opriți de câțiva polițişti. Ambii au fost conduşi la secţia 

de poliție. Potrivit reclamantului, la secţia de poliție el și-a exprimat dezacordul cu 

privire la acțiunile poliției, ulterior fiind maltratat de către mai mulți polițiști, care l-au 

lovit cu mâinile și picioarele în cap și pe corp timp de până la zece minute. În acest 

timp ei l-au insultat, manifestând o atitudine discriminatorie evidentă față de 

consumatorii de droguri. M. a asistat la acţiunile de maltratare. 

6. Potrivit rapoartelor cu privire la incident întocmite de către cei patru poliţişti 

care efectuaseră reţinerea la 20 iulie 2012, colaboratorii de poliție au observat un 

microbuz care se deplasa haotic și l-au oprit. După o scurtă discuție, ei au bănuit că 

pasagerii microbuzului (reclamantul și M.) s-ar fi aflat sub influența substanțelor 

narcotice, având în vedere comportamentul lor și absența mirosului de alcool. 

Colaboratorii de poliție i-au condus pe ambii la sectorul de poliție local. Atunci când 

reclamantului i s-a cerut să prezinte lucrurile care se aflau în geanta sa, el a scos două 

telefoane mobile, apoi a scos o seringă cu o substanță maro în interior și a vărsat rapid 

lichidul pe podea. Reclamantul a scos apoi din geantă alte două seringi cu o substanță 

similară în interior, dar nu a reușit să le golească, deoarece poliţiştii l-au oprit („l-au 

imobilizat de mâini”). Ulterior, în microbuzul menționat mai sus a fost găsită o altă 

seringă cu o substanță de culoare maro. Doi ofițeri au indicat că reclamantul opusese 

rezistenţă față de eforturile lor de a-l opri să golească cele două seringi rămase. Unul 
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dintre ei a notat că reclamantul se aruncase la pământ în încercarea de a goli seringile 

rămase, dar fusese reținut în acest timp. 

7. Un raport criminalistic a constatat că substanța de culoare maro din fiecare 

seringă și reziduurile din seringa goală conţineau o substanță narcotică ilegală. 

8. De asemenea, la 20 iulie 2012 reclamantul a fost testat pentru detectarea 

substanțelor narcotice; testele s-au dovedit a fi pozitive. Medicul, care era specializat 

în tratamentul dependenței de droguri, a stabilit semne proaspete de injectări pe 

mâinile reclamantului, precum și un hematom sub ochiul stâng. 

9. În aceeași zi, tatăl lui M. a depus o declarație scrisă prin care a notat că 

recepționase un apel telefonic de la poliție și că fusese informat despre evenimentele 

din acea zi. De asemenea, lui i s-a cerut acordul pentru autorizarea efectuării 

percheziției microbuzului implicat în respectivele evenimente, deoarece el era 

proprietarul acestuia. El a autorizat efectuarea percheziției. În microbuz a fost găsită o 

seringă cu o substanță de culoare maro. El nu a menționat că ar fi văzut echimoze pe 

corpul reclamantului. 

10. La o oră necunoscută în seara zilei de 20 iulie 2012, reclamantul a fost eliberat. 

Potrivit declaraţiilor mamei sale, el a ajuns acasă după miezul nopții. Potrivit 

reclamantului, el s-a simțit rău în următoarele zile, dar, din moment ce era sfârșit de 

săptămână, el a mers la un medic de urgenţă în ziua următoare, id est luni, 23 iulie 

2012. Medicul a identificat mai multe echimoze în regiunea capului, a feţei, a 

toracelui și a membrelor reclamantului. 

11. La 24 iulie 2012 un medic legist a confirmat constatările medicale anterioare 

din 23 iulie 2012, descriind în detaliu localizarea fiecărei echimoze, după cum 

urmează: o excoriație în regiunea frontală stângă (5,8 x 4 cm); o echimoză ovală de 

culoare albastră în regiunea periorbitală stângă (4 x 5 cm); mai multe echimoze ovale 

(de la 2 x 1,5 la 8 x 5 cm) pe linia axilară anterioară dreaptă la nivelul coastelor VI și 

VII, pe partea superioară, mijlocie și inferioară a brațului drept, precum și pe treimea 

mijlocie a coapsei drepte; o echimoză ovală de culoare maro-albastră (2 x 1,5 cm) pe 

membrana mucoasă a buzei inferioare, pe partea stângă, și o excoriație (0,7 x 0,5 cm) 

acoperită cu fibrină albicioasă. Expertul a concluzionat că aceste echimoze fuseseră 

cauzate de un obiect dur și contondent, posibil la momentul și în circumstanțele 

descrise de către reclamant. 

12. La 25 iulie 2012 reclamantul a depus o plângere la Procuratura Generală, 

solicitând investigarea pretinsei maltratări de către poliție. Plângerea a fost expediată 

Procuraturii sectorului Centru, care a audiat reclamantul și poliţiștii care îl reținuseră. 

Potrivit reclamantului, el a solicitat audierea lui M. şi a tatălui lui M. în calitate de 

martori, menționând că M. asistase la întreaga maltratare, în timp ce tatăl lui M. 

văzuse reclamantul după incident cu semne evidente de rele tratamente pe față. Cu 

toate acestea, cei doi martori nu au fost audiați. 

13. Potrivit Guvernului, cei doi martori au fost citați să se prezinte în fața 

procurorului responsabil de caz, dar ei nu s-au prezentat. În declarația lor cu privire la 

evenimentele relevante, depusă la organul de urmărire penală la 2 august 2012, 

colaboratorii de poliție care reținuseră reclamantul au reiterat, în esență, ceea ce 

declaraseră în rapoartele sale din 20 iulie 2012 (a se vedea paragraful 6 de mai sus). 

Ei au adăugat că, în afară de reținerea reclamantului pentru a-l împiedica să golească 

seringile, ei nu îl loviseră și nu aplicaseră forța în mod ilegal. 

14. Printr-o ordonanță din 29 august 2012, Procuratura sectorului Centru a dispus 

refuzul în începerea urmăririi penale. Procurorul a constatat că reclamantul fusese 

reținut sub suspiciunea că se afla sub influența substanțelor narcotice, suspiciune 

confirmată ulterior printr-un raport de expertiză. În plus, el declarase inițial 

procurorului că nu avea nimic în seringi, în timp ce raportul de expertiză stabilise 

prezenţa drogurilor ilegale în ele. Având în vedere aceste circumstanțe și lipsa unei 
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explicaţii coerente, procurorul a notat că declarațiile reclamantului trezeau dubii și 

constituiau un mijloc de apărare în cadrul procesului penal iniţiat împotriva sa pentru 

păstrarea drogurilor ilegale. Procurorul a menționat că cei doi martori a căror 

interogare fusese solicitată de către reclamant au fost citați, însă ei au eșuat, din 

motive necunoscute, să se prezinte în fața organului de urmărire penală. 

15. La 18 septembrie 2012 reclamantul a contestat ordonanţa procurorului, 

susţinând că martorul ocular M. nu fusese audiat, iar investigația fusese superficială. 

16. La 28 septembrie 2012 procurorul ierarhic superior a menţinut ordonanţa din 

29 august 2012. Reclamantul a contestat această ordonanţă la Judecătoria Centru, mun. 

Chișinău. În susţinerile sale verbale în faţa instanței, reclamantul a menționat că cei 

doi martori a căror audiere o solicitase nu fuseseră încă audiaţi și că ei fuseseră 

intimidați să nu depună mărturie în privinţa sa. În special, lui M. îi era frică să 

părăsească domiciliul și să fie arestat. În plus, reclamantul nu fusese acuzat că ar fi 

opus rezistență la ordinele legale ale poliției. 

17. La 8 noiembrie 2012 judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Centru, 

mun. Chişinău a menţinut ordonanţele anterioare şi a respins plângerea reclamantului. 

Judecătorul a constatat că reclamantul și M. încercaseră să distrugă probele împotriva 

lor și că opuseseră rezistență față de polițiștii care-i reținuseră. Prin urmare, utilizarea 

forței de către cei patru poliţişti era justificată de propriul comportament al 

reclamantului. Echimozele constatate pe corpul său fuseseră justificate, avându-se în 

vedere gradul de pericol cauzat și situația creată, iar poliţia nu și-ar fi depășit 

atribuţiile legale. Audierea celor doi martori nu era necesară, deoarece ei nu fuseseră 

implicați în evenimentele relevante. 

 

II. CADRUL JURIDIC RELEVANT 

 

18. În conformitate cu articolul 199 din Codul de procedură penală, o persoană 

care nu s-a prezentat la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată în cazul 

citării acesteia poate fi adusă în mod forțat de către autoritatea relevantă.  

 

ÎN DREPT 

 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

 

19. Reclamantul s-a plâns că fusese maltratat de către poliție și că investigarea 

plângerii sale cu privire la pretinsa maltratare fusese ineficientă. El s-a bazat pe 

Articolul 3 din Convenție, care prevede următoarele: 

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

 

A. Admisibilitatea 

 

20. Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. Prin urmare, 

ea trebuie declarată admisibilă. 

 

B. În fond 
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1. Observaţiile părților 

(a) Guvernul 

21. Guvernul a susținut că poliţia efectua o operațiune planificată în scopul 

prevenirii abuzului de droguri, atunci când reclamantul a ajuns în atenția polițiștilor, 

din cauza comportamentului său ciudat. La secţia de poliție el încercase să distrugă 

probele, iar colaboratorii de poliție îi imobilizaseră braţele. Cu toate acestea, el se 

aruncase la podea, lovindu-și fața, ceea ce explica prezența hematomului sub ochiul 

lui stâng. Fiind confruntați cu un astfel de comportament din partea reclamantului, 

într-o situație imprevizibilă, polițiștii fuseseră impuși să aplice forța fizică pentru a-l 

imobiliza pe deplin și pentru a preveni distrugerea probelor. Forța fizică aplicată 

fusese proporțională pericolului pe care îl prezentau acțiunile reclamantului. În plus, 

în seara zilei de 20 iulie 2012, când reclamantul susţinea că fusese maltratat, el a fost 

examinat de către un medic narcolog, căruia nu i s-a plâns de rele tratamente. Medicul 

respectiv efectuase o examinare amplă, care rezulta din faptul că fuseseră consemnate 

nu doar rezultatele evaluării psihologice a reclamantului, ci și prezența unui hematom 

sub ochiul său stâng (într-o rubrică specială rezervată descrierii aspectului persoanei, 

în special a prezenței unor echimoze sau vătămări). Nu au fost înregistrate alte 

echimoze, cu toate că examinarea medicală respectivă fusese efectuată după 

presupusa maltratare la secţia de poliție. Deoarece reclamantul fusese eliberat după 

examinarea respectivă și s-a aflat în libertate în următoarele zile, după eliberarea lui 

puteau fi cauzate vătămări adiționale. Prin urmare, existau dubii rezonabile cu privire 

la originea echimozelor descrise în rapoartele medicale din 23 și 24 iulie 2012, care 

nu puteau fi cauzate de către poliție. 

22. Cu referire la aspectul procedural al Articolul 3 din Convenţie, Guvernul a 

susținut că autoritățile efectuaseră o investigație eficientă cu privire la plângerile 

reclamantului. Ordonanţa procurorului de refuz în începerea urmăririi penale în 

privința plângerilor reclamantului de aplicare a relelor tratamente fusese adoptată 

după audierea tuturor martorilor la evenimentele în cauză (cu excepția lui M. și a 

tatălui său, care fuseseră citați să se prezinte la procuratură, dar nu s-au prezentat din 

motive necunoscute; în plus, unul dintre ei a depus o declarație scrisă care era anexată 

la dosar) și avându-se în vedere rapoartele medicale, id est cele din 24 iulie 2012, care 

concluzionau că vătămările cauzate reclamantului fuseseră nesemnificative. Prin 

urmare, procurorul a ajuns la concluzia că reclamantul nu fusese maltratat, ci fusese 

doar imobilizat în rezultatul propriilor sale acțiuni. 

(b) Reclamantul 

23. Reclamantul a susținut că el fusese bătut încontinuu timp de până la zece 

minute și că îi fuseseră cauzate o serie de echimoze pe diferite părți ale corpului. La 

doi ani după evenimentele respective, o evaluare psihologică efectuată de către 

Centrul de reabilitare „Memoria” confirma că el suferea de tulburare de stres 

post-traumatic. 

24. El s-a referit la afirmația Guvernului din observațiile sale, potrivit căreia faţă 

de reclamant fusese aplicată forța. Polițiștii insultaseră reclamantul (numindu-l 

„drogat”) în timp ce îl loveau, manifestând atitudinea lor discriminatorie. Potrivit unui 

studiu din 2014 privind atitudinea colaboratorilor de poliție din Moldova față de 

consumatorii de droguri, 70% din ei considerau că consumatorii de droguri erau mai 

degrabă infractori decât victime ale drogurilor, iar 63% asociau consumatorii de 

droguri cu infractorii. 

25. Detenția reclamantului nu fusese niciodată înregistrată și nici nu fusese 

întreprinsă în privința sa vreo acțiune juridică pentru opunere de rezistenţă față de 
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polițiști. Faptul că medicul care îl examinase la 20 iulie 2012 notase doar o singură 

echimoză sub ochiul reclamantului nu presupunea că el nu avea și alte echimoze la 

acel moment. El fusese escortat la medicul respectiv și examinat în prezența acelorași 

poliţiști care îl loviseră mai devreme. În mod evident, reclamantului i-a fost frică să se 

plângă, pentru a evita alte maltratări. În plus, concluzia medicului respectiv – care 

atesta o echimoză sub ochiul reclamantului – ar fi trebuit să fie suficientă pentru a 

alerta autoritățile cu privire la posibila maltratare, iar ele ar fi trebuit să reacționeze 

din oficiu, chiar și în lipsa unei plângeri în acest sens. 

26. Cu privire la Articolul 3 sub aspect procedural, reclamantul a susținut că 

plângerile sale nu fuseseră investigate în mod efectiv. În special, cei doi martori care 

asistaseră fie la acțiunile de maltratare, fie la consecințele acestora, nu fuseseră audiaţi. 

În plus, niciunul dintre medicii care examinaseră reclamantul între 20 și 24 iulie 2012 

nu au fost audiaţi înainte ca plângerile lui să fie respinse și nu a fost efectuată nicio 

confruntare între reclamant și cei patru colaboratori de poliţie care îl reținuseră. 

2. Aprecierea Curții  

(a) Pretinsa maltratare 

27. În prezenta cauză, este necontestat de către părți că reclamantul a fost reţinut 

de către poliție timp de câteva ore la 20 iulie 2012. În absenţa unei examinări 

medicale la sosirea la secţia de poliție și a oricărei alte informații despre faptul că ar fi 

avut echimoze înainte de reținerea sa, se prezumă că el a fost luat în custodie cu o 

stare a sănătății bună. Cu toate acestea, cu câteva ore mai târziu, în timp ce 

reclamantul era încă lipsit de libertate, un medic a constatat un hematom sub ochiul 

său stâng (a se vedea paragraful 8 supra). În plus, un raport medico-legal întocmit în a 

treia zi după eliberarea sa descria mai multe echimoze în regiunea capului, a feţei, a 

toracelui și a membrelor reclamantului. Acest lucru era confirmat într-un raport 

medico-legal din următoarea zi (a se vedea paragraful 11 supra). 

28. Având în vedere numărul și localizarea echimozelor, care ar fi fost cauzate în 

timp ce reclamantul se afla în custodia poliției și pe care expertul legist nu le-a exclus 

ca fiind cauzate în circumstanțele descrise de către reclamant (a se vedea paragraful 

11 supra), Curtea consideră că în prezenta cauză este aplicabil Articolul 3 din 

Convenție. 

29. Guvernul a susținut că un singur hematom sub ochiul reclamantului fusese 

cauzat în timpul detenției, celelalte leziuni fiind depistate după a treia zi de la 

eliberare. Cu toate acestea, Curtea notează că reclamantul a fost eliberat vineri seara şi 

a mers la medic în lunea următoare. În plus, înainte de eliberarea sa nu a fost efectuată 

nicio examinare medico-legală care să stabilească starea sa de sănătate la acel 

moment. Cel mai important, în timp ce un hematom a apărut sub ochiul reclamantului 

în timpul detenției sale, un fapt cunoscut în mod oficial după ce un medic a confirmat 

aceasta la 20 iulie 2012, autoritățile au decis să-l elibereze fără o examinare medicală. 

Având în vedere eşecul autorităților de a înregistra starea sănătății reclamantului în 

timpul plasării și eliberării sale din detenție, considerând că un hematom a apărut în 

timpul detenției sale și având în vedere că reclamantul a mers la un medic în prima zi 

lucrătoare de după incident, se presupune că echimozele înregistrate la 23 și 24 iulie 

2012 au fost cauzate în timpul aflării sale în detenţie la 20 iulie 2012 (a se vedea, în 

acest sens, Buhaniuc v. Republica Moldova, nr. 56074/10, § 40, 28 ianuarie 2014). 

30. Guvernul a explicat că hematomul apăruse sub ochiul reclamantului ca urmare 

a unei altercaţii cu colaboratorii de poliție, inclusiv în urma căderii la pământ în timp 

ce încerca să distrugă probele (a se vedea paragraful 13 supra). Instanța de judecată 

națională a ajuns la o concluzie similară, constatând că aplicarea forței faţă de 
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reclamant fusese justificată de propriile sale acţiuni de rezistență față de poliție (a se 

vedea paragraful 17 supra). Cu toate acestea, Curtea observă că doar doi dintre cei 

patru polițiști au menționat în rapoartele lor faptul că reclamantul continua să 

riposteze după ce mâinile sale îi fuseseră imobilizate. Doar unul dintre ei a susţinut că 

reclamantul se aruncase la pământ în timp ce încerca să golească seringile. Este 

important de reținut că niciunul dintre rapoartele poliției întocmite la 20 iulie 2012 nu 

menționa vreo echimoză cauzată reclamantului sau utilizarea forței, alta decât 

imobilizarea mâinilor (a se vedea paragraful 6 supra). În mod similar, cei doi 

procurori care au respins cererea reclamantului de a iniția o urmărire penală împotriva 

polițiștilor nu s-au referit la o altă aplicare a forței, decât imobilizarea mâinilor (a se 

vedea paragrafele 14 și 16 supra). În astfel de circumstanțe, nu este clar modul în care 

instanța de judecată naţională a concluzionat că echimozele reclamantului apăruseră 

în urma aplicării legitime a forței (a se vedea paragraful 17 supra), iar argumentul 

Guvernului în acest sens nu poate fi acceptat. 

31. Având în vedere lipsa oricărei explicații plauzibile cu privire la originea 

numeroaselor echimoze de pe diferite părți ale corpului reclamantului, Curtea 

concluzionează că el a fost maltratat în timpul detenţiei sale. Prin urmare, a avut loc o 

încălcare a Articolului 3 din Convenţie sub aspect material. 

(b) Investigarea acuzațiilor reclamantului cu privire la maltratare 

32. Curtea observă că, drept răspuns la plângerea reclamantului, procurorul a 

verificat circumstanțele înainte de a refuza pornirea unei urmăriri penale (a se vedea 

paragraful 14 supra). Astfel, niciodată nu a existat o investigaţie penală semnificativă, 

ceea ce, în baza legislației naționale, limitează în sine utilitatea oricăror probe 

colectate (a se vedea, spre exemplu, Guţu v. Moldova, nr. 20289/02, § 61, 7 iunie 

2007; Mătăsaru și Saviţchi v. Moldova, nr. 38281/08, §§ 25 și 90, 2 noiembrie 2010; 

Gasanov v. Republica Moldova, nr. 39441/09, § 53, 18 decembrie 2012; și Ciorap v. 

Republica Moldova (nr. 5), nr. 7232/07, § 62, 15 martie 2016). 

33. Pe durata acestui control, reclamantul a solicitat în mod repetat audierea a doi 

martori, în special a lui M., care ar fi asistat în mod direct la maltratare, și a tatălui lui 

M., care l-ar fi văzut după maltratare. Tatăl lui M. a depus o declarație care era 

anexată la dosar, chiar dacă, aparent, el nu a fost întrebat dacă îl văzuse pe reclamant 

în timpul detenţiei sale din 20 iulie 2012 (a se vedea paragraful 9 supra). Cu toate 

acestea, M. nu a fost audiat deloc. Este adevărat că el nu s-a prezentat în fața 

procurorului atunci când a fost citat. Totuși, Guvernul nu a prezentat nicio dovadă 

care să indice faptul că autoritățile au încercat să afle motivul neprezentării sale, ceea 

ce este și mai frapant în raport cu afirmația reclamantului, potrivit căreia M. era 

intimidat să nu depună declarații. În plus, procuratura putea dispune aducerea forţată a 

lui M. (a se vedea paragraful 18 supra). Având în vedere faptul că M. era un potențial 

martor ocular la brutalitatea poliției, Curtea consideră că simpla citare a sa o singură 

dată și fără a urmări în vreun mod acea citare a constituit un eșec grav în obținerea 

probelor din prima sursă. 

34. De asemenea, Curtea notează că procuratura nu a audiat niciunul dintre 

medicii care examinaseră reclamantul la 20, 23 și 24 iulie 2012, în special medicul 

care examinase reclamantul la 20 iulie 2012 și care era singurul medic care l-a 

examinat pe reclamant înainte de eliberarea sa. 

35. În final, maniera în care instanța națională a examinat cauza ridică îngrijorări 

adiționale. În particular, cu privire la originea leziunilor reclamantului, instanţa 

națională s-a bazat pe motive, precum utilizarea forței care era justificată de propriile 

acțiuni ale reclamantului, care nu au fost invocate nici de către poliţiștii care 

reținuseră reclamantul, nici de către procuratură (a se vedea paragrafele 6, 13 și 14 
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supra). Astfel, instanţa a luat un rol activ în favoarea colaboratorilor de poliţie acuzați 

de rele tratamente și în detrimentul reclamantului. 

36. În lumina celor indicate mai sus, Curtea constată că autoritățile nu și-au 

îndeplinit obligațiile sale în baza aspectului procedural al Articolului 3 din Convenție, 

de a asigura o investigație eficientă în privința acuzațiilor reclamantului despre 

aplicarea relelor tratamente. Prin urmare, în prezenta cauză a existat o încălcare a 

acestei prevederi. 

 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 3 DIN CONVENȚIE 

 

37. Reclamantul s-a plâns de eşecul autorităților naționale de a audia martorii 

oculari cu privire la maltratarea sa, în special pe M., contrar Articolului 6 § 3 din 

Convenție. 

38. Curtea consideră că, chiar presupunând că reclamantul ar fi fost condamnat și, 

prin urmare, Articolul 6 ar fi fost aplicabil, această plângere nu ridică o chestiune 

separată de cea examinată în baza aspectului procedural al Articolului 3. 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

39. Articolului 41 din Convenție prevede: 
 

„În cazul în care 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 

 

40. Reclamantul a pretins 15000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral cauzat lui 

în urma maltratării care fusese motivată de discriminarea faţă de consumatorii de 

droguri. El a invocat că devenise invalid în urma maltratării sale de către poliţişti. 

41. Guvernul a invocat că suma pretinsă era excesivă și că nu fuseseră prezentate 

dovezi în sprijinul afirmației potrivit căreia reclamantul devenise invalid și că pretinsa 

lui dizabilitate fusese cauzată de presupusele rele tratamente. 

42. Având în vedere încălcările constatate mai sus și gravitatea acestora, Curtea 

consideră că acordarea unui prejudiciu moral în prezenta cauză este justificată. 

Pronunţându-se în echitate, Curtea îi acordă reclamantului 7500 EUR. 

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

43. Reclamantul a pretins 3120 EUR în calitate de costuri și cheltuieli pentru 

serviciile prestate de către trei avocați (el a prezentat un contract pentru serviciile lor) 

și de către un centru de reabilitare pentru victimele torturii (el a prezentat o factură). 

44. Guvernul a susținut că acordul dintre reclamant și avocații săi prevedea o taxă 

pentru situații neprevăzute, care depindea de succesul procedurii în fața Curții. Astfel 

de contracte nu erau obligatorii pentru Curte (el s-a referit la Iatridis v. Grecia 

(satisfacție echitabilă) [MC], nr. 31107/96, § 55, CEDO 2000-XI). Deoarece nu 

fuseseră achitate anumite plăţi, nu ar trebui acordată nicio compensație pentru astfel 

de cheltuieli. 

45. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obţine rambursarea costurilor 

și a cheltuielilor sale doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea au fost 

suportate în mod real și necesar, și se încadrează într-un cuantum rezonabil. În 

prezenta cauză, ţinând cont de informația de care dispune și de criteriile menționate 
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mai sus, în special de contractul încheiat cu avocații reclamantului, care este 

executoriu în conformitate cu dreptul intern, Curtea consideră rezonabil să acorde 

reclamantului suma de 1500 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

 

C. Dobânda de întârziere 

 

46. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către Banca 

Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 3, iar restul cererii inadmisibil; 

 

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

material, cât şi procedural; 

 

3. Hotărăște  

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

următoarele sume care urmează a fi convertite în lei moldoveneşti la rata de 

schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 7500 EUR (şapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută 

reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai sus, la o rată egală cu 

rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către Banca Centrală 

Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte 

procentuale; 

 

4. Respinge restul pretenţiei reclamantului cu privire la satisfacţia echitabilă. 

 
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 13 iulie 2021, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Carlo Ranzoni  

Președinte 

 


