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În cauza A.P. v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 41086/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 19 

iunie 2012 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către un 

cetățean moldovean, dl A.P. („reclamantul”), prin intermediul mamei sale, 

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

plângerile reclamantului în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție, și de a 

declara restul cererii inadmisibil, 

decizia de a nu dezvălui identitatea reclamantului, 

observațiile părților, 

Deliberând la 14 septembrie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la eficiența investigației efectuate de către autorități 

cu privire la acuzațiile de abuz sexual comis de către un minor în vârstă de 

doisprezece ani asupra reclamantului, care la momentul evenimentelor avea 

cinci ani. Ea ridică întrebări în baza Articolului 3 din Convenție. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 2001 și locuiește în Pelivan (raionul 

Orhei). El a fost reprezentat de către dnii A. Postică, N. Hriplivîi, V. Vieru 

și A. Zubco, avocați în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

4. În luna octombrie 2006, reclamantul, care la acel moment avea vârsta 

de cinci ani, ar fi fost violat și abuzat sexual de către un băiat de doisprezece 

ani, C. Evenimentele ar fi avut loc la domiciliul reclamantului, care era 

singur în acel moment. C. ar fi sustras și câteva obiecte din fontă, pentru a le 

vinde unei firme de colectare a metalelor. 

5. După o anumită perioadă de timp, reclamantul i-ar fi povestit mamei 

sale despre agresiunea la care fusese supus.  
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6. La începutul anului 2010 mama reclamantului a sesizat diverse 

autorități cu privire la presupusa agresiune. 

7. Aflând despre aceste fapte, un alt copil ar fi insultat și lovit 

reclamantul. 

8. Potrivit unui raport de evaluare psihologică din 28 septembrie 2010, 

întocmit de către asociația „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față 

de Copii”, reclamantul suferea de tulburări în sfera emoțională, cognitivă și 

comportamentală provocate de evenimentele trăite, și anume de abuzul 

sexual consumat și de abuzul fizic și psihologic în desfășurare. Raportul a 

fost întocmit de către un psiholog în rezultatul a patru ședințe de examinare 

psihologică a reclamantului. 

9. La 3 decembrie 2010 mama reclamantului a depus o plângere penală la 

Procuratura Orhei, denunțând agresiunea sexuală asupra fiului său, la care a 

anexat și raportul menționat supra. Procuratura a repartizat examinarea 

plângerii către Comisariatul de Poliție Orhei. 

10. Fiind audiat de către un colaborator al poliției în prezența mamei 

sale, reclamantul a declarat că C. sustrase obiecte din fontă pentru a le 

vinde. De asemenea, fiind interogat în prezența mamei sale, C. a negat că ar 

fi agresat sexual reclamantul, însă a recunoscut că sustrase obiecte din fontă 

din casa reclamantului, le care le vânduse ulterior unei firme de colectare. 

11. Printr-o decizie din 17 decembrie 2010, polițistul responsabil de caz a 

stabilit că presupusa agresiune sexuală nu s-a confirmat și a suspendat 

procedura. 

12. La 7 februarie 2011 mama reclamantului a adresat Procuraturii 

Generale o plângere similară. Plângerea a fost din nou repartizată spre 

examinare Comisariatului de Poliție Orhei, sub supravegherea procuraturii. 

13. La 1 martie 2011 C. a fost audiat de către poliție în prezența unui 

pedagog. El a reiterat declarațiile sale anterioare (a se vedea paragraful 10 

supra). 

14. Printr-o ordonanță din 15 martie 2011, procurorul din cadrul 

Procuraturii Orhei a refuzat pornirea urmăririi penale. El a făcut referire la 

declarațiile reclamantului și ale lui C., consemnate de către poliție, și a 

considerat că nu fuseseră stabilite probe care ar fi putut confirma presupusul 

abuz sexual.   
15. Mama reclamantului a contestat acea ordonanță, menționând, inter 

alia, faptul că nu s-a ținut cont de raportul psihologic din 28 septembrie 

2010. 

16. La 30 ianuarie 2012 procurorul ierarhic superior a menținut 

ordonanța contestată. 

3. Prin hotărârea definitivă din 13 martie 2012, în urma recursului depus 

de către mama reclamantului, un judecător de instrucție din cadrul 

Judecătoriei Orhei a menținut ordonanțele procurorilor, constatând că, în 

momentul audierii, reclamantul nu relatase nimic despre presupusul abuz 
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sexual. De asemenea, judecătorul de instrucție a subliniat faptul că mama 

reclamantului depusese o plângere abia în anul 2010. 

18. Potrivit unui certificat medical care descria tratamentul acordat 

reclamantului între 10 și 18 iulie 2018, el suferă, inter alia, de tulburări 

emoționale. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

I. DREPTUL INTERN 

4.  Prevederile relevante din Codul penal stabilesc următoarele: 

Articolul 21.  Subiectul infracţiunii 

„1.  Sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în 

momentul săvârşirii infracţiunii, au împlinit vârsta de 16 ani. 

2.  Persoanele fizice care au vârsta între 14 şi 16 ani sunt pasibile de răspundere 

penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la (...) articolele 171 [violul], 

172 [acțiuni violente cu caracter sexual] (...).” 

5.  La 19 decembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Lanzarote. Această lege a 

fost publicată în Monitorul Oficial la 27 ianuarie 2012 și a intrat în vigoare 

în aceeași zi. Articolul 2 din Lege prevede că Guvernul va întreprinde 

măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenției nominalizate. 

II. DREPTUL INTERNAȚIONAL 

6.  Curtea se referă la pasajele menționate în hotărârile A și B v. Croația 

(nr. 7144/15, §§ 77-83, 20 iunie 2019) și X și alții v. Bulgaria ([MC], nr. 

22457/16, §§ 123-34, 2 februarie 2021), în special la Convenția 

internațională cu privire la drepturile copilului (CIDC), la Convenția 

Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și 

a abuzurilor sexuale („Convenția de la Lanzarote”) și la alte pasaje 

referitoare la aceste două convenții. Republica Moldova a aderat la CIDC la 

26 ianuarie 1993 și a depus instrumentul de ratificare al Convenției de la 

Lanzarote la 12 martie 2012. 

22. Pasajele din Convenția de la Lanzarote, relevante pentru prezenta 

cauză, stabilesc următoarele: 

Articolul 14 – Asistenţa pentru victime 

„(...) 

2.  Fiecare parte va lua măsuri, în condiţiile prevăzute de dreptul său intern, în 

vederea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente 

sau cu alte structuri ale societăţii civile care acordă asistenţă victimelor. 
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(...)” 

Articolul 16 – Beneficiarii programelor şi ai măsurilor de intervenţie 

„(...) 

3.  Fiecare parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că programele 

sau măsurile de intervenţie sunt aplicate ori adaptate pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare ale copiilor care au comis infracţiuni de natură sexuală, inclusiv celor ale 

copiilor care nu au împlinit încă vârsta răspunderii penale, în scopul soluţionării 

problemelor lor de comportament sexual.” 

7.  Raportul explicativ al Convenției de la Lanzarote subliniază că 

paragraful 3 din Articolul 16 „introduce o prevedere specifică dedicată 

programelor sau măsurilor de intervenție care ar putea fi oferite minorilor 

care comit infracțiuni sexuale pentru a satisface nevoile aferente dezvoltării 

lor și pentru a face față problemelor de comportament sexual”, și că 

„programele și măsurile de intervenție trebuie adaptate minorilor”. 

24. Pasajele relevante din Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei cu privire la justiția în interesul copilului, adoptate de 

către Comitetul de Miniștri la 17 noiembrie 2010, au următorul conținut: 

IV.  Justiția în interesul copiilor înainte, pe parcursul și după încheierea procedurilor 

judiciare 

(...) 

B. Justiția în interesul copiilor înainte de procedurile judiciare 

„23.  Vârsta minimă a răspunderii penale nu ar trebui să fie prea mică. De asemenea, 

aceasta ar trebui să fie stabilită prin lege. 

24. Ar trebui încurajate alternativele la procedurile judiciare, cum ar fi medierea, 

diversificarea și căile alternative de soluționare a litigiilor, ori de câte ori acestea pot 

servi cel mai bine intereselor copilului. Utilizarea preliminară a acestor soluții 

alternative nu ar trebui să obstrucționeze accesul copilului la justiție. 

(...)” 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN 

CONVENȚIE 

8.  Invocând Articolele 3 și 8 din Convenție, reclamantul se plânge de 

ineficiența investigației cu privire la faptele de abuz sexual la care ar fi fost 

supus. 

26. Curtea reiterează că ea deține competența de a decide în privința 

calificării juridice a circumstanțelor unei plângeri, nefiind legată de 

calificarea atribuită acestora de către reclamanți (a se vedea, în special, 

Radomilja și alții v. Croația [MC], nr. 37685/10 și 22768/12, § 126, 20 
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martie 2018). În prezenta cauză, ea consideră oportun să examineze 

plângerea reclamantului doar din perspectiva Articolului 3 din Convenție (a 

se vedea, pentru o abordare similară, X și alții v. Bulgaria, pre-citată, § 

149). Această prevedere stabilește următoarele: 

Articolul 3 

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

degradante.” 

A. Cu privire la admisibilitate 

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

nici inadmisibilă pentru motivele menționate la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea o declară admisibilă. 

B. Cu privire la fond 

10.  Reclamantul susține că, în prezenta cauză, autoritățile Statului au 

eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale procedurale care le revin în baza 

Articolului 3 din Convenție și că, pe parcursul investigației, ele nu au ținut 

cont nici de gravitatea pretinselor fapte, nici de vulnerabilitatea lui din cauza 

vârstei sale fragede. El afirmă că, în astfel de cazuri, victimele se confruntă 

cu o lipsă de probe și că expertiza psihologică și psihiatrică joacă un rol 

decisiv. În special, el invocă faptul că, în prezenta cauză, autoritățile nu au 

luat în considerare raportul psihologic din 28 septembrie 2010 și nici nu au 

dispus, la rândul lor, efectuarea unei expertize medico-legale psihologice 

sau psihiatrice. De asemenea, el susține faptul că a fost audiat de către 

poliție doar în prezența mamei sale, invocând că ar fi trebuit să fie prezenți 

un psiholog și un asistent social. În plus, el pretinde că, chiar dacă 

presupusul făptuitor nu avea vârsta necesară pentru a fi tras la răspundere 

penală pentru faptele sale, Statul ar fi trebuit să efectueze o anchetă oficială 

minuțioasă pentru a clarifica faptele, ceea ce, în opinia sa, nu s-a întâmplat. 

În final, reclamantul susține că autoritățile nu și-au îndeplinit obligațiile sale 

internaționale de a proteja copiii împotriva oricăror acte de violență. 

29. Guvernul susține că autoritățile au efectuat o investigație completă și 

obiectivă cu privire la acuzațiile de abuz sexual al reclamantului. El a 

enunțat faptul că, atunci când au fost audiați, reclamantul și presupusul 

agresor au prezentat aceeași versiune a evenimentelor, fără a menționa 

anumite acțiuni de abuz sexual. În plus, Guvernul a subliniat faptul că, chiar 

dacă ar fi fost inițiată o urmărire penală în prezenta cauză, nu ar fi putut fi 

întreprinsă nicio măsură procedurală împotriva presupusului agresor, 

deoarece el încă nu atinsese vârsta răspunderii penale. În același timp, 

Guvernul susține că refuzul de a iniția urmărirea penală în prezenta cauză s-

a bazat pe lipsa probelor. El pretinde că principalul obstacol în acumularea 
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probelor a fost faptul că mama reclamantului a depus plângerea sa abia 

peste patru ani de la pretinsele evenimente.  

30. Curtea reiterează principiile generale aplicabile în materie, în modul 

stabilit în cauza M.C. v. Bulgaria (nr.39272/98, §§ 149-52, CEDO 2003-

XII) și, mai recent, în cauza X și alții v. Bulgaria (pre-citată, §§ 176-78 și 

184-192). Cu referire la obligația procedurală de a efectua o investigație 

eficientă, Curtea reamintește că, atunci când o persoană susține în mod 

întemeiat că a fost victima unor fapte contrare Articolului 3 din Convenție, 

autoritățile naționale trebuie să efectueze o investigație oficială efectivă 

capabilă să permită stabilirea circumstanțelor, precum și identificarea și 

pedepsirea, în caz de necesitate, a persoanelor responsabile (ibidem, § 184). 

Curtea reiterează, de asemenea, că obligația procedurală de a efectua o 

anchetă efectivă, care rezultă din Articolul 3 din Convenție, trebuie 

interpretată – atunci când este vorba despre un potențial abuz sexual asupra 

minorilor – în lumina obligațiilor care decurg din alte instrumente 

internaționale aplicabile și, în special, din Convenția de la Lanzarote 

(ibidem, § 192). 

11.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea observă că 

acuzațiile de viol și de agresiune sexuală la care a fost supus reclamantul 

sunt suficient de grave pentru a se încadra în sfera de aplicare a Articolului 

3 din Convenție (a se compara cu X și alții v. Bulgaria, pre-citată, § 193). 

Având în vedere raportul psihologic întocmit de către asociația specializată 

„Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (a se vedea 

paragraful 8 supra), Curtea consideră, de asemenea, că acuzațiile respective 

erau discutabile și că, prin urmare, era obligația autorităților naționale să 

efectueze o anchetă suficient de detaliată pentru a clarifica toate 

circumstanțele cauzei (ibidem, §§ 201 și 213). 

32. De asemenea, Curtea constată că, la momentul producerii 

evenimentelor, presupusul făptuitor nu atinsese vârsta răspunderii penale 

prevăzută de legislația moldovenească și că nu era posibilă inițierea unui 

proces penal împotriva acestuia. Cu toate acestea, ea reiterează că, în astfel 

de situații și, în special, ținând cont că faptele denunțate erau susceptibile de 

a constitui un tratament contrar Articolului 3 din Convenție, autoritățile 

aveau obligația procedurală de a elucida faptele pretinse (a se vedea X și 

alții v. Bulgaria, pre-citată, § 220). În cauza respectivă, ea a reținut că 

investigațiile susceptibile să conducă la adoptarea unor măsuri adecvate în 

privința minorilor care ar fi comis fapte ilicite, dar care nu sunt pasibili de 

răspundere penală, sunt considerate, în principiu, conforme cu scopurile 

Articolului 3 din Convenție (ibidem, § 202). 

33. Cu referire la caracterul minuțios al investigației desfășurate în 

prezenta cauză, Curtea reține că nici poliția, nici procuratura și nici 

judecătorul de instrucție nu au ținut cont de raportul psihologic din 28 

septembrie 2010 întocmit de către o asociație specializată (paragraful 8 

supra), ale cărui concluzii referitoare la existența unui abuz sexual în 
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privința reclamantului nu fuseseră contestate nici în cadrul procedurilor 

naționale, nici în fața Curții. Ea consideră că respectivul raport constituia un 

mijloc de probă care trebuia luat în considerare în cadrul investigației 

efectuate de către autorități (cu referire la necesitatea de cooperare cu 

organizațiile implicate în asistența acordată victimelor, a se vedea Articolul 

14 din Convenția de la Lanzarote și paragraful 22 supra). Ele ar fi putut 

audia psihologul care întocmise acel raport sau să dispună o altă expertiză 

psihologică pentru a răspunde la orice eventuale întrebări suplimentare la 

care raportul din 28 septembrie 2010 nu oferise răspuns (a se compara, de 

exemplu, cu I.G. v. Moldova, nr. 53519/07, § 43 in fine, 15 mai 2012). În 

prezenta cauză, Curtea observă că niciuna dintre aceste măsuri nu a fost 

întreprinsă de către autoritățile responsabile de investigație. 

34. Curtea nu poate ignora argumentul Guvernului, potrivit căruia 

eficiența anchetei fusese afectată de faptul că mama reclamantului depusese 

plângerea după patru ani de la presupusele evenimente. În mod cert, Curtea 

nu poate nega faptul că respectivul interval de timp ar fi putut avea un 

impact negativ asupra capacității autorităților de a acumula probe. Cu toate 

acestea, ea consideră că acest lucru nu a scutit autoritățile respective de 

obligația lor de a efectua o investigație suficient de minuțioasă din 

momentul în care le fuseseră aduse la cunoștință acuzațiile întemeiate de 

abuz sexual asupra unui minor (a se vedea principiile relevante reiterate în 

cauza X și alții v. Bulgaria, pre-citată, § 213). 

35. În final, Curtea reține că pe parcursul investigației preliminare, 

reclamantul nu a fost asistat de către un asistent social, un psiholog sau un 

oricare alt expert. Ea a avut deja ocazia să considere că o astfel de 

constatare este suficientă pentru a concluziona că, din cauza vulnerabilității 

sale deosebite, un minor – victimă a unui pretins abuz sexual – nu a fost 

protejat și asistat în mod adecvat în timpul procedurilor interne (N.Ç. v. 

Turcia, nr. 40591/11, § 105, 9 februarie 2021). Absența oricărei asistențe 

acordate reclamantului – care era minor – în timpul audierii sale de către 

autorități este cu atât mai regretabilă, cu cât, aparent, colaboratorul de 

poliție care audiase reclamantul nu avea o instruire necesară în acest sens. 

36. Ținând cont de considerațiile menționate supra, Curtea conchide că 

investigația desfășurată de către autorități în prezenta cauză nu a fost 

efectivă, deoarece nu a fost minuțioasă și nu a luat în considerare 

vulnerabilitatea particulară a reclamantului. 

37. În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

II. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

12.  Potrivit Articolului 41 din Convenție : 

„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 
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incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

13.  Reclamantul pretinde 10.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

pe care l-ar fi suportat. 

40. Guvernul a argumentat că pretenția respectivă este nejustificată și 

excesivă. 

41. Curtea consideră că reclamantul a suferit un anumit prejudiciu în 

rezultatul încălcării constatate supra. Pronunțându-se în echitate, Curtea îi 

acordă 7.500 EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care ar putea fi 

percepută la această sumă. 

B. Costuri și cheltuieli 

14.  Reclamantul a pretins 3.360 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii în fața Curții. Această sumă corespunde 

onorariilor reprezentanților săi pentru douăzeci și opt de ore lucrate la un 

tarif de 120 EUR per oră. El a prezentat o fișă de pontaj detaliată și o copie 

a contractului încheiat cu reprezentanții săi.  

43. Guvernul a obiectat, argumentând că suma pretinsă era neîntemeiată 

și excesivă. 

44. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor sale doar în măsura în care s-a demonstrat că 

acestea au fost suportate în mod real și necesare, și se încadrează într-un 

cuantum rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de documentele aflate în 

posesia sa și de criteriile menționate supra, Curtea consideră rezonabil să 

acorde reclamantului întreaga sumă pretinsă pentru procedura în fața sa, 

plus orice taxă care poate fi percepută acestuia la suma respectivă.  

C. Dobânda de întârziere 

15.  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. 

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

trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care vor fi 

convertite în moneda Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului: 

i. 7.500 EUR (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

ii. 3.360 EUR (trei mii trei sute șaizeci de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

executarea hotărârii, va fi achitată o dobândă adițional sumelor 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. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 26 octombrie 2021, în 

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

 Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 

 

 

În conformitate cu Articolul 45 § 2 din Convenție și Articolul 74 § 2 din 

Regulamentul Curții, la prezenta hotărâre se anexează opinia separată a 

judecătorului Koskelo, la care se raliază judecătorul Kūris. 

J.F.K. 

S.H.N.
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OPINIA CONCORDANTĂ A JUDECĂTORULUI KOSKELO, 

LA CARE SE RALIAZĂ JUDECĂTORUL KURIS 

(Traducere) 

 

16.  Am votat în favoarea constatării unei încălcări a Articolului 3 în 

prezenta cauză, dar cu o anumită ezitare. 

47. Nu există nicio îndoială sau dezacord referitor la importanța 

obligației procedurale a Statelor, în baza Articolului 3, de a efectua o 

investigație efectivă în cazul acuzațiilor de abuz sexual asupra copiilor. 

Dimpotrivă, nu numai că această obligație este esențială, chiar mai mult, 

calitatea investigației joacă un rol crucial în descoperirea și urmărirea penală 

a unor astfel de fapte, dacă acestea au avut loc, precum și în prevenirea 

cazurilor în care acuzații false sau suspiciuni nefondate ar putea conduce la 

acuzații și condamnări penale. În domeniul respectiv, fiecare dintre aceste 

riscuri poate fi atât real, cât și serios, având în vedere dificultățile specifice 

unei constatări fiabile a faptelor. Erorile pot fie să provoace prejudicii grave 

victimei – în cazul în care făptuitorul scapă de răspunderea penală, fie pot 

avea efecte devastatoare asupra vieții unei persoane bănuite sau chiar 

condamnate pe nedrept. 

48. Investigarea acuzațiilor de abuz sexual asupra copiilor este o sarcină 

foarte dificilă. Este de menționat faptul că în ultimele două decenii s-au 

făcut progrese considerabile în acest domeniu. Cercetările realizate în 

domeniul psihologiei au generat o serie de recomandări foarte clare cu 

privire la modul în care ar trebui – sau nu – să se desfășoare audierile în 

cadrul investigației. Această activitate de cercetare efectuată de către 

comunitatea internațională a condus la elaborarea protocoalelor și a 

recomandărilor menite să reducă riscul obținerii unor rezultate „fals 

pozitive” și „fals negative”. În multe țări, respectarea acestor standarde este 

în prezent o practică consacrată și obligatorie pentru a preveni erorile 

justiției, a căror existență poate fi observată în mai multe jurisdicții. 

49. Prezenta cauză ridică două probleme principale, dar niciuna dintre ele 

nu poate fi imputată Statului reclamat. 

50. În primul rând, deși acuzațiile în cauză erau extrem de grave, 

deoarece implicau violul, acestea nu au fost aduse în atenția autorităților 

naționale decât după mult timp de la presupusele evenimente. Potrivit 

mamei presupusei victime – copilul, care avea cinci ani la momentul 

pretinselor evenimente – i-a povestit despre acestea abia peste ceva timp. Cu 

toate acestea, deși acuzațiile copilului se refereau la un act grav de abuz 

fizic, au trecut mai mulți ani până la depunerea unei plângeri penale și 

implicarea autorităților naționale. O întârziere atât de mare – care nu poate 

fi imputată organelor de investigație – a distrus în mod inevitabil 

posibilitatea obținerii probelor medicale în legătură cu presupusul abuz 

fizic. 
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17.  În al doilea rând, înainte de a depune plângerea penală, mama 

apelase la serviciile unui psiholog (a se vedea paragraful 8 din hotărâre), iar 

raportul psihologului a fost ulterior prezentat poliției în calitate de probă. Cu 

toate acestea, în dosar există puține informații care ar putea fi utilizate 

pentru evaluarea calității și a fiabilității concluziilor la care s-a ajuns. 

52. În acest context, este important de remarcat faptul că, în conformitate 

cu standardele existente în domeniu, examinarea acuzațiilor sau a 

suspiciunilor de abuz sexual asupra copiilor în scopul unei investigații 

medico-legale este o sarcină care necesită o anumită expertiză. 

Competențele în domeniul psihologiei nu sunt suficiente; este nevoie de o 

expertiză specifică în această ramură a psihologiei judiciare. În plus, 

evaluarea acuzațiilor sau a suspiciunilor în scopuri medico-legale trebuie să 

fie separată de orice tratament terapeutic. Metodele medico-legale și cele 

terapeutice nu sunt compatibile și nu ar trebui să fie combinate. În cazul 

evaluării medico-legale, este esențial să se evite prejudecata de tip 

confirmare. De fapt, exercițiul trebuie să se bazeze pe formularea și studiul 

sistematic al unor ipoteze alternative, în raport cu care vor fi examinate și 

verificate observațiile. Este necesar să se acorde o atenție deosebită 

contextului sau istoricului din care provin acuzațiile sau suspiciunile 

respective. Unul dintre factorii care trebuie luați în considerare este rolul și 

comportamentul părinților în acest context și, în special, riscul ca părinții 

sau alți membri din anturajul copilului să fi exercitat o influență asupra 

copilului, în mod intenționat sau nu. Audierea ar trebui să se desfășoare într-

o manieră neutră și structurată. Întrebările instigatoare sau sugestive ar 

putea modifica rezultatele în mod iremediabil. În special, în cazul copiilor 

foarte mici, întrebările care necesită un răspuns de tip „da” sau „nu” sunt 

susceptibile de a avea o anumită putere de sugestie. Chiar și în cazul 

copiilor, contradicțiile majore trebuie identificate și soluționate în cadrul 

audierii. Prezența părinților în timpul audierii ar trebui exclusă în cazul în 

care aceștia au un interes direct în cauză și ar trebui evitată chiar și în alte 

circumstanțe, deoarece poate influența răspunsurile copilului. 

53. În aceste circumstanțe, conținutul raportului la care se face referire în 

hotărâre (paragraful 8 supra) ridică în mod necesar semne de întrebare. 

Concluzia „reclamantul suferea de tulburări în sfera emoțională, cognitivă și 

comportamentală, provocate de evenimentele trăite, și anume de abuzul 

sexual consumat și de abuzul fizic și psihologic în desfășurare” pare a fi 

vagă și generală. Cu alte cuvinte, în raport se afirmă că reclamantul a 

prezentat simptome emoționale, cognitive și comportamentale atribuite 

abuzului sexual, dar și abuzului fizic și psihologic ulterior. Prin urmare, 

această concluzie se referă atât la pretinsul abuz sexual din partea lui C., cât 

și la abuzul ulterior pe care se presupune că l-ar fi suferit din partea altei 

persoane. În plus, este foarte dificil de stabilit dacă – și în baza căror metode 

și constatări specifice – raportul poate fi considerat o contribuție fiabilă la 

stabilirea circumstanțelor, sau mai degrabă este un simplu diagnostic al 



HOTĂRÂREA A.P. v. REPUBLICA MOLDOVA – OPINIE SEPARATĂ 

 

12 

problemelor băiatului, bazat pe faptele relatate psihologului în special de 

către mamă. 

18.  Având în vedere rigorile menționate supra referitoare la expertiza 

medico-legală, din puținele informații disponibile este imposibil să se 

stabilească dacă raportul psihologic solicitat de către mama reclamantului a 

îndeplinit criteriile profesionale pentru o expertiză medico-legală fiabilă sau 

dacă, dimpotrivă, acesta ar fi putut compromite orice anchetă ulterioară prin 

„contaminarea” premiselor. Perioada lungă de timp care a trecut între 

presupusele evenimente și întocmirea raportului nu face decât să întărească 

aceste îndoieli. 

55. Ținând cont de considerentele menționate supra, circumstanțele 

prezentei cauze, în modul în care au fost aduse la cunoștința autorităților 

naționale, au făcut dificilă și problematică desfășurarea unei anchete 

efective. După cum s-a descris mai sus, aceste circumstanțe nu sunt 

imputabile autorităților. Investigația ulterioară, care s-a bazat pe audieri ale 

reclamantului și ale presupusului făptuitor, nu a condus la nicio concluzie 

capabilă să susțină acuzațiile formulate (a se vedea paragraful 10 din 

hotărâre). 

56. În aceste condiții, nu este surprinzător faptul că a fost luată decizia de 

încetare a investigației în prezenta cauză. Cu toate acestea, există o 

omisiune care trebuie atribuită autorităților naționale, și anume faptul că, în 

pofida gravității presupusei agresiuni sexuale, nu au fost întreprinse 

măsurile necesare pentru efectuarea unei expertize medico-legale speciale 

care să determine dacă încă exista posibilitatea și, în caz afirmativ, cum 

puteau fi depășite dificultățile menționate anterior referitoare la stabilirea 

faptelor prin intermediul unor metode profesionale adecvate. Din acest 

motiv, am votat alături de colegii mei pentru constatarea încălcării 

Articolului 3 sub aspect procedural. 


