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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 57123/14 

Nichita IPATE 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 9 

noiembrie 2021 într-un Comitet compus din:  

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 26 iulie 2014, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replica reclamantului la acestea, 

După deliberare, decide următoarele:  

CIRCUMSTANȚELE 

Reclamantul, dl Nichita Ipate, este un cetățean moldovean, născut în anul 

1971, care locuiește în Cricova. El a fost reprezentat în fața Curții de către 

dna M. Semenihin, domiciliată în Cricova.  

Reclamantul a fost maltratat în timpul aflării sale în detenție, la 28 

noiembrie și 3 decembrie 2005, presupus de câțiva polițiști.  

În cadrul procesului penal ulterior, un polițist (B.) a fost condamnat 

pentru exces de putere însoțit de violență. Hotărârea respectivă a fost 

menținută, în final, de către Curtea Supremă de Justiție la 26 noiembrie 

2013. De asemenea, reclamantul a obținut câștig de cauză într-un proces 

civil separat împotriva Statului, fiindu-i acordată suma totală de 25.000 de 

lei (echivalentul a aproximativ 1.500 de euro la momentul respectiv).  
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Reclamantul a fost reprezentat de către dna M. Semenihin, avocat în 

Cricova.  

Plângerile reclamantului în baza Articolului 3 din Convenție, referitoare 

la maltratarea sa, au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”). 

 

ÎN DREPT 

Plângerile în baza Articolului 3 din Convenție (pretinsa 

impunitate a lui B. și cuantumul insuficient al despăgubirii)  

Curtea reiterează că, potrivit Articolului 35 din Convenție, ea nu reține 

nicio cerere care este în mod esențial aceeași cu o cerere care a fost deja 

examinată. Ea notează că reclamantul a depus numeroase cereri (circa 25) și 

a făcut-o într-o manieră confuză, prezentând în cadrul unei cereri 

documente pe care le considera relevante pentru alta. 

La 5 iunie 2015 Curtea a declarat inadmisibilă cererea reclamantului nr. 

3845/14, cu referire la evenimentele menționate supra. 

Rezultă că cererea este în mod esențial aceeași cu o cerere examinată 

anterior de către Curte (a se vedea Harkins v. Regatul Unit (dec.) [MC], 

nr. 71537/14, §§ 41-42, 15 iunie 2017) și trebuie respinsă în conformitate cu 

Articolul 35 §§ 2 (b) și 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Declară cererea inadmisibilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 2 decembrie 2021.  

 

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

       Grefier adjunct Președinte 


