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HOTĂRÂREA EVGHENII DUCA v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Evghenii Duca 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 Evghenii Duca („reclamantul”), la 

21 februarie 2013; 

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

referitoare la investigarea ineficientă a alegațiilor reclamantului cu privire la rele 

tratamente și de a declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând la 7 septembrie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

INTRODUCERE 

 
1. Prezenta cauză se referă la pretinsa anchetă ineficientă cu privire la maltratarea 

reclamantului de către o altă persoană.  

 

ÎN FAPT 
 

2. Reclamantul s-a născut în anul 1991 și locuiește în Orhei. El a fost reprezentat 

de către dl V. Duca, avocat în Orhei.  

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său în perioada respectivă, dl 

M. Gurin. 

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

cum urmează. 

5. La 12 septembrie 2010, în jurul orei 3 dimineața, în timp ce se întorcea de la un 

club de noapte dintr-un sat aflat lângă Orhei, reclamantul a fost atacat și bătut de către 

o persoană necunoscută. Potrivit reclamantului, S. și G. – care se aflau la acel moment 

cu acea persoană necunoscută – fuseseră martorii incidentului, împreună cu alte 

câteva persoane. În următoarea zi, în jurul orei 20:43, făptuitorul a telefonat 

reclamantul de pe telefonul său mobil și l-a amenințat cu aplicarea violenței în cazul 

în care el ar fi depus o plângere la poliție. 

6. La 15 septembrie 2010 reclamantul a depus o plângere penală împotriva 

făptuitorului neidentificat. 

7. Pe parcursul următoarelor câteva zile, poliția a audiat reclamantul și mai mulți 

martori. S. a declarat că nu-l cunoștea pe G, că la momentul respectiv el se afla într-o 

stare de ebrietate avansată și că nu asistase la niciun incident. C. a declarat că văzuse 

făptuitorul și a prezentat o descriere detaliată a acestuia. Ulterior, G. a fost interogat și 

a declarat că îl cunoștea pe S. și că discutase cu el la club în noaptea respectivă, dar că 

nu asistase la niciun incident. 

8. La 21 septembrie 2010 a fost întocmit un raport de expertiză medico-legală în 

baza dosarului medical al reclamantului, care preciza că reclamantul avea o contuzie 

de gradul întâi a ochiului drept și a nasului, o abraziune pe cap, o echimoză în jurul 

ochiului drept și abraziuni pe ambele buze. Raportul concluziona că rănile nu 
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prezentau un pericol pentru sănătatea reclamantului și ar fi putut fi cauzate în 

circumstanțele descrise. 

9. Între timp, la 20 septembrie 2010 poliția a suspendat investigația, până la 

identificarea făptuitorului. Reclamantul a contestat. La 5 octombrie 2010 Procuratura 

Orhei („procuratura”) a casat respectiva ordonanță și a dispus întreprinderea măsurilor 

de investigație adiționale. Poliția a refuzat de două ori să inițieze o cauză penală, 

deoarece circumstanțele indicau elementele unei contravenții, și nu ale unei 

infracțiuni. Aceste decizii au fost anulate de către procuratură. 

10. La 21 martie 2011 a fost inițiată o anchetă penală pentru huliganism comis de 

către două sau mai multe persoane. La 18 mai 2011 reclamantul a fost recunoscut în 

calitate de victimă. 

11. La 23 mai 2011 reclamantul a depus o plângere, afirmând că nicio măsură de 

investigație nu fusese efectuată de la inițierea anchetei. El a susținut că făptuitorul 

neidentificat îl telefonase și îl amenințase în ziua următoare incidentului. Aparent, el 

nu a primit un răspuns la plângerea sa. 

12. La 27 iunie 2011 poliția a propus încetarea investigației, deoarece nu fuseseră 

stabilite elementele unei componențe de infracțiune. Cu toate acestea, la 8 iulie 2011 

procuratura a suspendat ancheta până la identificarea presupusului făptuitor. 

Reclamantul a contestat. La 11 noiembrie 2011 S.B., un procuror ierarhic superior, a 

anulat ordonanța din 8 iulie 2011 și a dispus ca toți martorii să fie audiați – în special 

E., care, potrivit reclamantului, ar fi putut identifica făptuitorul. 

13. Reclamantul a depus mai multe plângeri la judecătorul de instrucție din Orhei 

(„judecătorul de instrucție”) cu privire la presupusa ineficiență a anchetei. Prin 

încheierile din 18 octombrie, 24 noiembrie și 23 decembrie 2011, respectivele 

plângeri au fost respinse, din motivul nerespectării formalităților procedurale, precum 

respectarea termenelor sau alegația referitoare la progresul lent al anchetei într-o 

perioadă în care ea, de fapt, fusese suspendată și, astfel, nu progresa deloc („încet” 

sau altfel). 

14. În pofida faptului că nu cunoștea nimic despre evoluția anchetei, reclamantul a 

depus plângeri repetate la judecătorul de instrucție, invocând o tardivitate nejustificată 

în desfășurarea anchetei și inacțiunea din partea organului de urmărire penală cu 

privire la identificarea numărului de telefon al făptuitorului. Plângerile sale au fost 

respinse. Cu toate acestea, la 16 martie 2012 judecătorul de instrucție a admis 

plângerea și a dispus ca procuratura să identifice numărul de telefon și persoana care  

telefonase reclamantul la 13 septembrie 2010. El a obligat, de asemenea, procurorul 

să-l audieze pe E. cu privire la evenimente, să efectueze o confruntare între S. și G., și 

să schițeze un portret-robot al făptuitorului, care să reflecte descrierea prezentată de 

către martori. 

15. La 17 iulie 2012 reclamantul a solicitat de la procuratură informații cu privire 

la măsurile de investigație întreprinse în urma încheierii judecătorului de instrucție din 

16 martie 2012. La 10 august 2012 procuratura a răspuns că, pentru a preveni alte 

întârzieri inutile, cauza fusese transferată unui alt ofițer de investigații. La 3 

septembrie 2012 reclamantul a depus o plângere la judecătorul de instrucție cu privire 

la inactivitatea organului de urmărire penală și la lipsa detaliilor în răspunsul 

procuraturii. La 13 septembrie 2012 judecătorul de instrucție a dispus procuraturii să 

ofere reclamantului informații despre acțiunile întreprinse în conformitate cu 

încheierea din 16 martie 2012. 

16. La 18 ianuarie 2013 reclamantul a depus din nou o solicitare de informații cu 

privire la evoluția anchetei. La 28 ianuarie 2013 el a depus o plângere la judecătorul 

de instrucție cu privire la eșecul procurorului de a răspunde la solicitarea sa. Ulterior, 

la 24 ianuarie 2013 el a recepționat un răspuns de la procuratură, informându-l despre 

efectuarea acțiunilor în scopul identificării numărului de telefon al apelantului, însă, 
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din motive tehnice, operatorul de telefonie mobilă fusese în imposibilitate să 

furnizeze informația solicitată. Martorii fuseseră audiați în mod repetat, însă nu a fost 

posibil de schițat portretul-robot al făptuitorului, deoarece martorii nu-și mai puteau 

aminti cum arăta el. Confruntarea dintre S. și G. nu putea fi efectuată, deoarece S. 

părăsise țara la 3 octombrie 2012. La 28 ianuarie 2013 reclamantul a depus o plângere 

la judecătorul de instrucție, susținând că acțiunile procuraturii fuseseră insuficiente și, 

prin urmare, ilegale. La 22 februarie 2013 judecătorul de instrucție a respins 

plângerea reclamantului, ca fiind nefondată. 

17. La 4 martie 2013 reclamantul a depus o plângere la procuratură, întrebând de 

ce operatorul de telefonie mobilă nu a putut furniza informații despre numărul de 

telefon al făptuitorului. Nu a urmat niciun răspuns, iar la 8 aprilie 2013 reclamantul a 

depus o plângere similară la judecătorul de instrucție. În cadrul unei ședințe 

organizate la 22 aprilie 2013, procuratura a declarat că investigația fusese inițiată 

după cinci luni de la incident, însă solicitarea informației despre numărul de telefon al 

apelantului făptuitor nu fusese autorizată decât în 2012 și, în conformitate cu legislația 

națională, operatorii de telefonie mobilă erau obligați să păstreze astfel de informații 

timp de doar treisprezece luni. La finalul ședinței, judecătorul de instrucție a admis 

plângerea reclamantului și a constatat că procuratura tergiversase în mod nejustificat 

ancheta. El a obligat procuratura să răspundă la solicitarea reclamantului din 4 martie 

2013 cu privire la prezentarea informațiilor referitoare la progresul executării 

încheierii judecătorului de instrucție din 16 martie 2012 (a se vedea paragraful 14 

supra). 

18. În luna mai 2013 reclamantul a obținut de la procuratură răspunsul 

operatorului de telefonie mobilă la întrebarea sa cu privire la motivele pentru care nu 

fusese prezentată informația despre numărul de telefon al făptuitorului, care stabilea 

că era imposibil ca în anul 2013 să fie furnizate informații despre apelurile efectuate 

în anul 2010, deoarece astfel de informații erau stocate doar timp de un an. 

19. La 17 iulie 2013 procuratura a suspendat urmărirea penală până la 

identificarea făptuitorului. Reclamantul a contestat și, la 3 decembrie 2013, 

judecătorul de instrucție a anulat ordonanța și a dispus efectuarea unei investigații 

suplimentare cu privire la caz. Judecătorul a menționat, inter alia, că nu exista nicio 

dovadă că reclamantul recepționase în timp util o copie a ordonanței din 17 iulie 

2013. 

20. La 13 februarie 2014 reclamantul a depus o solicitare de informații cu privire 

la progresul anchetei. Nu a fost oferit niciun răspuns. La 3 și 18 martie 2014 

reclamantul a depus o plângere cu privire la presupusa inacțiune a ofițerilor de 

investigații. La 18 martie 2014 plângerea sa a fost respinsă de către procuratură, ca 

fiind nefondată. 

21. În aceeași zi reclamantul a fost informat că la 14 martie 2014 ancheta fusese 

suspendată, din aceleași motive ca și anterior. Reclamantul a contestat. La 15 mai 

2014 judecătorul de instrucție a respins recursul reclamantului și a confirmat decizia 

de suspendare a anchetei. El a constatat că organul de urmărire penală întreprinsese 

toate acțiunile posibile, dar nu a putut identifica făptuitorul. 

22. La 6 iunie 2014 și 16 iunie 2015 reclamantul a depus o solicitare de informații 

cu privire la acțiunile întreprinse în scopul identificării făptuitorului. Noile plângeri 

depuse la 30 iulie 2014 la judecătorul de instrucție și la 26 iunie 2015 la S.S., un alt 

procuror ierarhic superior, cu privire la pretinsa inacțiune a ofițerilor de investigații, 

au fost respinse la 16 octombrie 2014 și, respectiv, 30 iunie 2015. 

 

ÎN DREPT 

 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 
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23. Reclamantul s-a plâns că investigarea plângerii sale cu privire la rele 

tratamente fusese ineficientă. El a invocat Articolul 3 din Convenție, care stabilește 

următoarele: 
 

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

 

A. Observațiile părților 

 

24. Guvernul a susținut că autoritățile își îndepliniseră obligația lor pozitivă de a 

investiga plângerea reclamantului referitoare la rele tratamente. Imediat după 

depunerea plângerii, fusese inițiată o investigație cu privire la contravenția de  

vătămare corporală, în conformitate cu plângerea inițială formulată. În următoarele 

zile, poliția audiase martorii și dispusese efectuarea unei expertize medico-legale cu 

privire la contuziile de pe corpul reclamantului. Ulterior, fusese inițiată o anchetă 

penală, dar totuși, era imposibil să se determine cine atacase reclamantul, date fiind 

probele contradictorii colectate de la martori. În timpul procedurii, toate plângerile 

reclamantului – inclusiv declarațiile sale în continuă schimbare și contradictorii – 

fuseseră examinate. În special, persoana pe care reclamantul o identificase în final ca 

fiind potențialul făptuitor prezentase dovezi care indicau faptul că se afla în străinătate 

în momentul atacului. 

25. Guvernul a adăugat că, deși ancheta fusese suspendată de mai multe ori, iar 

apoi redeschisă, în final, au fost efectuate toate acțiunile de investigare posibile. Din 

cauza imposibilității stabilirii identității persoanei care atacase reclamantul, procesul 

nu putea continua, însă acest lucru nu împiedica procurorul să îl redeschidă, în cazul 

apariției unor noi probe. În plus, reclamantul fusese implicat în proces și depusese o 

serie de cereri și plângeri, care au fost de fiecare dată examinate și luate în 

considerare de către autorități. 

26. Reclamantul a susținut că, după câteva zile de la depunerea plângerii sale la 

poliție, fusese audiat un martor (C.); martorul respectiv oferise o descriere detaliată a 

atacatorului necunoscut. Cu toate acestea, poliția nu efectuase un portret robot al 

făptuitorului în baza acelei descrieri. În plus, el nu fusese ținut la curent despre 

evoluția investigației și trebuia să depună numeroase plângeri în acest sens. Organele 

de urmărire penală nu acționaseră cu diligență. Ele au permis întârzieri semnificative, 

care au condus la estomparea detaliilor din memoria reclamantului și a martorilor, și 

au subminat eficacitatea anchetei. 

 

B. Admisibilitatea 

 

27. Curtea constată că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici  

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

ea trebuie declarată admisibilă. 

 

C. Fondul 

 

28. Curtea reiterează că Articolul 3 stabilește una dintre cele mai fundamentale 

valori ale societății democratice. El interzice în termeni absoluți tortura și pedepsele 

ori tratamentele inumane sau degradante. Obligația Înaltelor Părți Contractante în 

baza Articolului 1 din Convenție, de a asigura tuturor persoanelor aflate sub 

jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Convenție, coroborată cu Articolul 3, 

impune Statelor să ia măsuri menite să asigure că persoanele aflate sub jurisdicția lor 

nu sunt supuse torturii sau tratamentelor inumane ori degradante, inclusiv astfel de 
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rele tratamente comise de către persoane private (a se vedea, de exemplu, O'Keeffe v. 

Irlanda [MC], nr. 35810/09, § 144, CEDO 2014 (extrase)). 

29. Articolul 3 solicită autorităților să efectueze o investigație oficială eficientă 

asupra presupuselor rele tratamente cauzate de către persoane private; ancheta 

respectivă ar trebui, în principiu, să poată conduce la stabilirea circumstanțelor cauzei 

și la identificarea și pedepsirea celor responsabili. Această investigație trebuie să se 

desfășoare în mod independent, prompt și într-un termen rezonabil. Victima trebuie să 

poată participa în mod eficient (a se vedea C.A.S. și C.S. v. România, nr. 26692/05, § 

83, 20 martie 2012, și O’Keeffe, pre-citată, § 166). 

30. În prezenta cauză, Curtea constată că, deși o investigație asupra plângerii 

reclamantului cu privire la rele tratamente comise de către o persoană necunoscută a 

început cu promptitudine, ea s-a limitat la proceduri administrative. O anchetă penală 

adecvată nu a început decât aproximativ jumătate de an mai târziu (a se vedea 

paragraful 10 supra), ceea ce limitează în sine utilitatea oricăror probe colectate (a se 

vedea, de exemplu, Guțu v. Moldova, nr. 20289/02, § 61, 7 iunie 2007; Mătăsaru și 

Savițchi 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). 

31. Curtea notează, de asemenea, că, în pofida faptului că au fost informați de la 

bun început cu privire la amenințările pe care reclamantul le recepționase printr-un 

apel telefonic și în pofida cererii depuse de către reclamant pentru a se stabili 

identitatea apelantului, ofițerii de investigație au așteptat un an și jumătate până ca 

identificarea apelantului să fie dispusă de către un judecător (a se vedea paragrafele 

11, 14 și 17 supra). Până la acel moment, informațiile relevante fuseseră distruse, în 

conformitate cu legea (despre care organele de forță ar fi trebuit să cunoască). Astfel, 

o potențială probă importantă a fost lăsată cu bună știință să fie distrusă, în pofida 

cererilor repetate ale reclamantului pentru ca dovada respectivă să fie colectată. Acest 

aspect al eșecului anchetatorului de a acționa cu diligență a fost confirmat și de către 

judecătorul de instrucție (a se vedea paragraful 17 supra). 

32. O întârziere similară a fost admisă în privința schițării unui portret robot al 

făptuitorului, în baza descrierii furnizate de către martori. O astfel de acțiune a fost cu 

atât mai importantă, având în vedere dificultatea identificării făptuitorului, dar abia 

după ce o instanță a dispus procurorului să facă acest lucru – în urma unei plângeri 

depuse de către reclamant – autoritățile au reacționat (a se vedea paragraful 14 supra). 

O astfel de perioadă lungă de timp (un an și jumătate din momentul evenimentelor) ar 

fi putut conduce, în mod natural, la estomparea detaliilor importante din memoria 

martorilor, subminând, astfel, eforturile de identificare a făptuitorului. 

33. Curtea observă că reclamantului nu i s-a permis să fie suficient implicat în 

cadrul procedurii. În special, se pare că el nu a fost ținut la curent cu evoluția anchetei 

și a trebuit să depună numeroase solicitări de informații și plângeri cu privire la 

inactivitatea anchetatorului (a se vedea paragrafele 11, 14, 15, 16 și 20 supra). În plus, 

la un moment dat reclamantul a obținut o încheiere judecătorească în efortul de a 

recepționa un răspuns la solicitarea sa de informații – o încheiere care nu a fost 

executată în totalitate, până când nu a obținut o a doua încheiere judecătorească (a se 

vedea paragrafele 14 și 15 supra). 

34. Considerentele de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că ancheta privind maltratarea reclamantului a fost îndelungată, cu 

tardivități inexplicabile care au condus la distrugerea probelor potențiale și cu 

pierderea detaliilor din cauza trecerii timpului – iar în toată această perioadă, 

reclamantul a fost insuficient implicat în proces. 

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

procedural. 
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II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

 

36. Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 13 din convenție, care prevede 

următoarele: 

„Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au fost încălcate, 

are dreptul să se adreseze efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora 

unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale.” 

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

inadmisibilă din oricare alte motive menționate la Articolul 35 din Convenție. Prin 

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. Cu toate acestea, ea consideră că, în privința 

deficiențelor procedurale care conduc la o investigație ineficientă, aspectul procedural 

al Articolului 3 este lex specialis. În această privință nu apare o problemă separată în 

baza Articolului 13, prin urmare, ea nu va fi examinată în mod separat. 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
38. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi dacă dreptul 

intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei 

încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul moral 

 

39. Reclamantul a cerut 9000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

40. Guvernul a considerat că suma solicitată este excesivă. 

41. Având în vedere încălcarea constatată mai sus, Curtea consideră că acordarea 

unei despăgubiri pentru prejudiciul moral este justificată în prezenta cauză. 

Pronunțându-se în echitate, Curtea îi acordă reclamantului 5000 EUR. 

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

42. Reclamantul a solicitat, de asemenea, 150 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața instanțelor naționale și 915 EUR pentru cele suportate în fața Curții. 

43. Guvernul a menționat că reclamantul nu prezentase niciun contract care să-l 

oblige să plătească o oarecare sumă reprezentantului său, sau orice alte dovezi că ar fi 

efectuat anumite plăți. 

44. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obține rambursarea costurilor 

și a cheltuielilor sale, doar în măsura în care s-a stabilit că acestea au fost suportate în 

mod real și necesar, și se încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, 

ținând cont de actele aflate în posesia sa și de criteriile menționate mai sus – în special, 

lipsa unui contract încheiat cu reprezentantul reclamantului, care să fie executoriu în 

conformitate cu dreptul intern – Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 15 

EUR pentru cheltuieli poștale, în privința cărora reclamantul a prezentat bonuri de 

plată.  

 

C. Dobânda de întârziere 

 

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

ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către Banca Centrală 

Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 



HOTĂRÂREA EVGHENII DUCA v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară cererea admisibilă; 

 

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

 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerea în baza Articolului 13 din 

Convenție; 

 

4. Hotărăște  

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

data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 44 § 2 din 

Convenție, următoarele sume care urmează a fi convertite în lei moldovenești la 

rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 5000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 

prejudiciul moral; 

(ii) 15 EUR (cincisprezece 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 să fie achitată o penalitate adiţional sumelor 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; 

 

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

 
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 28 septembrie 2021, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Carlo Ranzoni  

  Președinte 

 


