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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 47444/14 

C.A. versus Republica Moldova 

(a se vedea tabelul anexat) 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 21 

octombrie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 10 iunie 2014, 

Având în vedere decizia de a anonimiza identitatea reclamantei în baza 

Articolului 47 § 4 din Regulamentul Curții,  

Având în vedere declarația Guvernului reclamat prin care solicită Curții 

să radieze cererea de pe rol, 

După deliberare, decide următoarele: 

FAPTELE ȘI PROCEDURA 

Detaliile despre reclamantă sunt incluse în tabelul anexat. 

Reclamanta a fost reprezentată de către dna V. Andriuţa, avocată în 

Sîngera. 

Reclamanta s-a plâns autorităților moldovenești că fusese violată. În 

cadrul procesului penal, ea a fost audiată în mod repetat în prezența 

făptuitorului, fără a fi întreprinse măsuri speciale pentru protecția sa în 

calitate de minoră și de victimă a violului. Instanțele au condamnat 

făptuitorul la doisprezece ani de închisoare. De asemenea, ele i-au acordat  

reclamantei despăgubiri în valoare de 37 000 de lei moldovenești 

(aproximativ 1 750 de euro). 
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Plângerile reclamantei în baza Articolelor 3, 8 și 14 din Convenție, cu 

privire la investigarea ineficientă a violului comis în privința sa și 

revictimizarea sa pe parcursul procesului penal în privința făptuitorului au 

fost comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

ÎN DREPT 

Guvernul a informat Curtea despre propunerea de a prezenta o declarație 

unilaterală în scopul soluționării problemelor ridicate de aceste plângeri. În 

același timp, el a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol, în conformitate 

cu Articolul 37 din Convenție.  

Guvernul a recunoscut „încălcarea drepturilor [reclamantei] în baza 

Convenției, în modul comunicat de către Curte... din cauza ineficienței 

aparente a investigației cu privire la violul reclamantei și a revictimizării 

sale pe parcursul acestei investigații”. De asemenea, el a declarat că 

autoritățile naționale încearcă să prevină revictimizarea tuturor părților 

vătămate și a insistat asupra faptului că revictimizarea reclamantei în 

prezenta cauză a fost mai degrabă un caz izolat în esența sa. În continuare, 

Guvernul a menționat interzicerea absolută a acestui fenomen de către 

autoritățile naționale. În cele din urmă, Guvernul s-a angajat să-i achite 

reclamantei suma inclusă în tabelul anexat, în același timp invitând Curtea 

să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) din 

Convenție. Suma va fi convertită în lei moldovenești, conform ratei 

aplicabile la data transferului, și va fi achitată în termen de trei luni de la 

data notificării deciziei Curții. În cazul neachitării sumei respective în 

decursul perioadei de trei luni, menționată mai sus, Guvernul s-a angajat să 

plătească, de la expirarea acestei perioade până la efectuarea plății, o 

dobândă egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de către Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

Plata va constitui soluționarea definitivă a cauzei. 

Deși reclamanta a considerat binevenită recunoașterea de către Guvern a 

încălcării drepturilor sale, ea a susținut că declarația era inacceptabilă. Ea a 

notat că suferea în continuare de pe urma consecințelor infracțiunii comise, 

fiind nevoită să se mute în alt oraș. În plus, în cadrul proceselor penale încă 

nu exista o protecție efectivă a victimelor minore ale violului. 

Curtea observă că Articolul 37 § 1 (c) îi permite să radieze o cerere de pe 

rol, în cazul în care:  
„... din orice alt motiv constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai 

justifică”. 

 Astfel, ea poate radia o cerere în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c), în 

baza unei declarații unilaterale a unui Guvern reclamat, chiar dacă 

reclamantul dorește continuarea examinării cauzei (a se vedea, în special, 

hotărârea Tahsin Acar v. Turcia (obiecții preliminare) [MC], nr. 26307/95, 

§§ 75-77, CEDO 2003-VI). 
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Curtea a stabilit o jurisprudență clară și vastă cu privire la plângerile 

referitoare la obligația, în baza Articolului 3 din Convenție, de a asigura o 

anchetă efectivă privind acuzații de viol (a se vedea, de exemplu, X și alții v. 

Bulgaria [MC], nr. 22457/16, §§ 196 et seq., 2 februarie 2021). 

Având în vedere concesiile incluse în declarația Guvernului și faptul că, 

în prezenta cauză, ancheta a condus la condamnarea definitivă a 

făptuitorului la doisprezece ani de închisoare, precum și faptul că 

reclamantei i s-a acordat o despăgubire la nivel național, inclusiv ținând 

cont de cuantumul despăgubirii propuse de către Guvern în baza declarației 

unilaterale – care este în concordanță cu sumele acordate în cauze similare – 

Curtea consideră că nu mai este justificată continuarea examinării cererii 

(Articolul 37 § 1 (c)). 

În lumina considerentelor de mai sus, Curtea este satisfăcută de faptul că 

respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele 

sale nu impune continuarea examinării cererii (Articolul 37 § 1 in fine). 

În final, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul nu respectă 

termenii declarației sale unilaterale, cererea poate fi repusă pe rol, în 

conformitate cu Articolul 37 § 2 din Convenție (Josipović v. Serbia (dec.), 

nr. 18369/07, 4 martie 2008). 

Având în vedere cele menționate supra, este oportună radierea cererii de 

pe rol. 

Din aceste motive, Curtea în unanimitate, 

Ia act de condițiile declarației Guvernului reclamat și de modalitățile 

prevăzute pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate astfel; 

Decide să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 

(c) din Convenție. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 18 noiembrie 2021.  

{ 

  Viktoriya Maradudina Branko Lubarda 

Grefier adjunct interimar Președinte 
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ANEXĂ 

Cererea cu privire la plângerile în baza Articolelor 3, 8 și 14 din Convenție 

Nr. cererii 

Data 

depunerii 

cererii 

Numele 

reclamantei 
Anul nașterii  

Numele și 

localitatea 

reprezentantei 

Data recepționării 

declarației 

Guvernului 

Data recepționării comentariilor 

reclamantei 

Suma acordată reclamantei pentru prejudiciul 

material și moral, inclusiv costuri și cheltuieli  

(în euro)1 

47444/14 

10/06/2014 
 

C.A. 

1997 

Andriuţa Violeta 

Sângera 

13/02/2020 22/06/2020 9 000 

 

                                                 
1Plus orice taxă care poate fi percepută reclamantei. 


