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În cauza Armeanu și Vacarciuc v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 47861/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 20 

iulie 2012 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale ( „Convenția”) de către doi cetățeni 

moldoveni, dnii Liviu Armeanu și Dinu Vacarciuc („reclamanții”), născuți în 

anii 1983 și, respectiv, 1982, cu domiciliul în Leova, reprezentați de către dna 

D.I. Străisteanu, avocată în Chișinău, 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților, 

Deliberând la 9 noiembrie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1. Prezenta cauză se referă la relele tratamente aplicate în momentul 

reținerii și aflării în custodia poliției. 

2. Reclamanții ar fi fost maltratați de către doi colaboratori ai poliției în 

momentul reținerii și aflării lor în custodia poliției. Potrivit rapoartelor 

medico-legale, care au fost efectuate după două zile de la producerea 

evenimentelor, s-a constatat că ambii reclamanți suferiseră multiple leziuni 

corporale. Cel de-al doilea reclamant suferise, de asemenea, numeroase 

leziuni la nivelul feței, inclusiv hemoragii oculare, comoție cerebrală, 

hematom intracerebral și o fractură de stern. Leziunile primului reclamant au 

fost calificate ca fiind ușoare, iar ale celui de-al doilea reclamant ca fiind 

vătămări medii.  

3. Cauza penală inițiată în privința reclamanților pentru opunere de 

rezistență în momentul reținerii a fost clasată. În schimb, ei au fost amendați 

contravențional pentru tulburarea ordinii publice. 

4.  În baza plângerii penale cu privire la pretinse rele tratamente, depusă 

de către reclamanți, instanța de fond a constatat vinovăția celor doi 

colaboratori ai poliției în comiterea infracțiunii de abuz de putere. Ulterior, 

Curtea de Apel Chișinău a decis încetarea procesului penal pentru vicii de 

procedură. Ea a susținut, în special, că cei doi polițiști fuseseră puși sub 

învinuire cu depășirea termenului legal de trei luni, iar pe parcursul urmăririi 

penale, precum și la faza judiciară a procesului, acestora nu le-a fost asigurat 
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dreptul la apărare. La 6 martie 2012 Curtea Supremă de Justiție a menținut 

decizia instanței de apel. 

5. Invocând Articolul 3 din Convenție, reclamanții au pretins că fuseseră 

maltratați de către colaboratorii de poliție și că investigația cu privire la aceste 

acuzații fusese ineficientă. 

APRECIEREA CURȚII 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN 

CONVENȚIE 

2.  Constatând că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea o declară admisibilă. 

7. Principiile generale cu privire la aspectul material și procedural al 

Articolului 3 din Convenție au fost rezumate, de exemplu, în cauza Bouyid v. 

Belgia ([MC], nr. 23380/09, §§ 81-88 și 114-23, CEDO 2015). 

8. Curtea notează că părțile nu contestă faptul că leziunile suferite de către 

reclamanți fuseseră provocate de către polițiști. Guvernul a susținut că acestea 

au fost necesare pentru a imobiliza reclamanții, care opuneau rezistență 

polițiștilor. În acest sens, Curtea nu poate decât să constate că procesul penal 

inițiat în privința reclamanților pentru opunere de rezistență în momentul 

reținerii fusese clasat, fără întreprinderea altor măsuri suplimentare. În plus, 

ea relevă că niciun element aflat în posesia sa nu susține ideea că utilizarea 

forței fizice de către cei doi agenți ai Statului fusese strict necesară din cauza 

comportamentului reclamanților. Dimpotrivă, multiplele leziuni cauzate 

reclamanților susțin alegațiile lor privind utilizarea disproporționată a forței 

fizice. În special, Curtea a observat că cel de-al doilea reclamant suferise 

leziuni ale organelor sale vitale, id est în zona capului și a pieptului, ceea ce 

relevă în sine natura excesivă a forței utilizate de către colaboratorii de poliție 

(a se compara cu Cazanbaev v. Republica Moldova, nr. 32510/09, § 48, 19 

ianuarie 2016, și Caracet v. Republica Moldova, nr. 16031/10, § 42, 16 

februarie 2016). 

9. În aceste circumstanțe, Curtea constată că reclamanții au fost supuși 

relelor tratamente din partea poliției, contrar Articolului 3 din Convenție. Prin 

urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție sub aspect 

material. 

10. Referitor la obligația procedurală de a efectua o anchetă efectivă, 

Curtea consideră că viciile de procedură care împiedicaseră finalizarea 

procesului penal împotriva celor doi polițiști erau în totalitate imputabile 

autorităților. Într-adevăr, cauza nu pare a fi complexă și nimic din dosar nu 

explică nerespectarea de către organul de urmărire penală a termenului legal 

de punere sub acuzare a celor doi polițiști vizați în evenimente. Nu există 

nicio explicație pentru faptul că ofițerii de urmărire penală și judecătorii nu 
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respectaseră dreptul la apărare al celor doi polițiști. Prin urmare, Curtea 

constată că autoritățile nu au exercitat diligența necesară în acest sens, ceea 

ce a determinat încetarea procesului penal în privința celor doi polițiști. 

Curtea conchide că această lipsă de rigoare în aplicarea sistemului de drept 

penal a afectat ancheta în prezenta cauză, până în punctul în care ea a devenit 

ineficientă (a se compara cu O.R. și L.R. v. Republica Moldova, nr. 24129/11, 

§ 77, 30 octombrie 2018, și referitor la aspectul privind încetarea procedurii 

penale din cauza depășirii termenelor legale, Mehmet Yaman v. Turcia, nr. 

36812/07, § 71, 24 februarie 2015).  

3.  În consecință, în privința reclamanților a avut loc o încălcare a 

Articolului 3 din Convenție și sub aspect procedural. 

II. CU PRIVIRE LA ALTE PLÂNGERI 

4.  În observațiile sale din 8 ianuarie 2018, cel de-al doilea reclamant a 

susținut că circumstanțele prezentei cauze au condus la încălcarea Articolelor 

2, 5 și 14 din Convenție. Curtea notează că, oricum, aceste plângeri au fost 

formulate cu depășirea termenului de șase luni din momentul pronunțării 

deciziei definitive, id est a deciziei Curții Supreme de Justiție din 6 martie 

2012. Rezultă că această parte a cererii este tardivă și trebuie respinsă în 

conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție.  

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

5. Pentru repararea prejudiciului moral, primul reclamant a solicitat 

207.600 de euro (EUR), iar cel de-al doilea reclamant 500.000 EUR. De 

asemenea, reclamanții au pretins câte 1.200 EUR fiecare pentru costurile și 

cheltuielile presupus suportate în cadrul procedurii în fața Curții. 

14. Guvernul a contestat aceste sume. În special, el a subliniat că 

pretențiile formulate pentru rambursarea costurilor și a cheltuielilor nu sunt 

susținute de niciun document justificativ. 

15. Curtea consideră că reclamanții au suferit un anumit prejudiciu moral 

în rezultatul încălcărilor constatate supra. Prin urmare, ea acordă primului 

reclamant 12.000 de euro, iar celui de-al doilea reclamant 18.000 de euro 

drept despăgubiri pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi 

percepută la aceste sume. 

16. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa și de jurisprudența sa, 

Curtea nu poate admite pretențiile reclamanților pentru costuri și cheltuieli, 

deoarece ele nu sunt justificate (Articolul 60 din Regulamentul Curții). 

17. 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. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 3 din Convenție, iar 

restul cererii inadmisibil; 

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

aspect material și procedural; 

3. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data efectuării transferului: 

i. 12.000 EUR (douăsprezece mii de euro) primului reclamant, plus 

orice taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral, 

ii. 18.000 EUR (optsprezece mii de euro) celui de-al doilea reclamant, 

plus orice taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral, 

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

hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumei 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; 

4. Respinge restul pretenției cu privire la satisfacția echitabilă. 

Întocmită în limba franceză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni  

 Grefier adjunct Președinte 


