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În cauza Străisteanu și Agachi v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet format din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 9204/08) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către doi cetățeni moldoveni, dl 

Gheorghe Ion Străisteanu și dl Viorel Agachi („reclamanții”), la 14 

februarie 2008; 

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

plângerile în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la presupusele rele tratamente aplicate celui 

de-al doilea reclamant în timpul detenției și la aplicarea măsurilor speciale 

de investigații în privința ambilor reclamanților. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanții s-au născut în anii 1954 și, respectiv, 1974, și locuiesc în 

Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său la acel moment, dl L. 

Apostol. 

4. Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează. 

I. ARESTAREA ȘI CONDAMNAREA RECLAMANȚILOR 

5.   Primul reclamant este un bine-cunoscut om de afaceri și a fost 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 1998 și 2001. El a  

fost, inter alia, fondatorul primei companii private de televiziune din 

Moldova și deținea un lanț de benzinării. După ce Partidul Comunist a 

câștigat alegerile parlamentare în anul 2001, el s-a retras din politică și a 

fost nevoit să-și lichideze majoritatea afacerilor, inclusiv compania de 

televiziune și afacerea cu petrol. Împreună cu familia sa, el a cumpărat și a 
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închiriat teren forestier în afara Chișinăului, dezvoltându-l în scopul 

utilizării pentru turism și pescuit. Potrivit primului reclamant, în anul 2005 

oficialii guvernamentali au început să exercite presiuni asupra lui și a 

familiei sale, pentru a-i determina să renunțe la proprietatea lor. Faptele 

referitoare la exproprierea proprietății primului reclamant sunt descrise mai 

detaliat în cauza Străisteanu și alții v. Moldova (nr. 4834/06, 7 aprilie 

2009). 

6.  Cel de-al doilea reclamant era șoferul și garda de corp a primului 

reclamant înainte de evenimentele care au dat naștere prezentei cereri. El 

fusese condamnat pentru furt în anul 1997, însă nu a executat termenul de 

închisoare. 

7.  La 20 iulie 2005 ambii reclamanți au fost arestați în Chișinău. Potrivit 

acestora, polițiștii au pus în mașina lor un pachet de canabis și trei gloanțe 

de la o mitralieră. Ulterior, la secția de poliție, reclamanții au fost informați 

că erau acuzați de comiterea mai multor episoade de furturi din autoturisme 

în ultimul an în Chișinău. În special, ei au fost acuzați că au spart anvelopa 

unei mașini parcate și că, ulterior, au furat genți din mașină, în timp ce 

proprietarul mașinii schimba anvelopa. Cel de-al doilea reclamant a fost 

acuzat și de deținerea ilegală de droguri și muniție. 

8.  Între 20 și 29 iulie 2005 cel de-al doilea reclamant a depus șapte 

mărturisiri auto-incriminatoare cu privire la furturile din șapte mașini. Toate 

declarațiile scrise aveau formulări similare și erau scrise de aceeași mână. 

Ele au fost obținute în cadrul audierilor în lipsa unui avocat și de fiecare 

dată primul reclamant era menționat în calitate de complice. 

9.  Dosarul penal național conține o înregistrare video a interogării celui 

de-al doilea reclamant la 20 iulie 2005. În videoclipul respectiv se observă 

că el are o vânătaie pe umăr și că se plânge polițistului de o durere de cap. 

Ofițerul îi citește reclamantului drepturile sale, iar reclamantul citește cu 

voce tare de pe o hârtie o declarație de mărturisire. Citirea lui este lentă, el 

încurcă cuvintele, se oprește și se clatină de parcă nu poate vedea bine sau 

nu înțelege scrisul de mână. Ulterior, el îi spune polițistului despre cinci 

furturi comise de către el și primul reclamant, își cere scuze în fața camerei 

și semnează o declarație scrisă de mărturisire. 

10. La 22 iulie 2005 cel de-al doilea reclamant a fost dus în fața unei 

instanțe pentru emiterea unui mandat de arestare. În cadrul ședinței, el a 

declarat în fața judecătorului de instrucție, a procurorului responsabil de caz 

și a avocatului său numit din oficiu că el fusese bătut în scopul obținerii 

unei mărturisiri și că, în realitate, el comisese furturile de unul singur, fără 

participarea primului reclamant. Aparent, înainte de comunicarea prezentei 

cereri Guvernului, nu a fost efectuată nicio investigație în privința 

alegațiilor sale de rele tratamente. De asemenea, se pare că avocatul din 

oficiu al celui de-al doilea reclamant nu a dat curs plângerii. 

11.  La 25 iulie 2005 Inspectoratul General al Poliției a publicat pe 

pagina sa de internet informații în care se menționa, inter alia, că: „La 20 
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iulie un grup criminal implicat în furturi din mașini a fost arestat în flagrant. 

În privința celor reținuți, Gheorghe Străisteanu (51 de ani) și Viorel Agachi 

(31 de ani), au fost efectuate măsuri speciale de investigații timp de mai 

multe luni”. Pozele reclamanților au apărut lângă text. 

12.  Între 25 iulie și 19 august 2005, cel de-al doilea reclamant a semnat 

procesul-verbal a șapte interogări cu privire la șapte episoade de furt în 

prezența unui avocat numit din oficiu. Contrar declarațiilor din mărturisirile 

sale, el a afirmat că primul reclamant nu participase la cinci furturi și a 

declarat că mințise în cadrul confesiunilor sale inițiale, în speranța de a evita 

urmărirea penală. În procesele-verbale referitoare la două episoade de furt, 

primul reclamant era menționat în calitate de complice. 

13.  La 19 august 2005 primul reclamant a declarat, în cadrul procedurii 

de arest în fața unui judecător de instrucție, că cel de-al doilea reclamant era 

maltratat și obligat să-l denunțe în calitate de complice. Aparent,  

judecătorul de instrucție nu a reacționat în vreun fel la această plângere. 

Ulterior, Procuratura municipiului Chișinău a confirmat că în perioada 20 

iulie – 29 august 2005, când reclamanții se aflaseră în detenție la 

Inspectoratul General al Poliției, fiecare dintre ei fusese scos din celulă de 

31 și, respectiv, de 27 de ori.  

14.  La 23 august 2005 primul reclamant a scris Procurorului General, 

declarând că cel de-al doilea reclamant era torturat la Inspectoratul General 

al Poliției, și a solicitat efectuarea imediată a unei examinări medicale. La 

28 august 2005 Procuratura Generală a răspuns că examinarea plângerii 

primului reclamant nu ținea de competența sa și a sugerat ca toate plângerile 

să fie adresate judecătorului de instrucție. 

15.  La 4 octombrie 2005 cel de-al doilea reclamant s-a adresat 

Avocatului Poporului, declarând că fusese supus torturii în timpul detenției 

sale la Inspectoratul General al Poliției. Potrivit lui, după ce a fost arestat el 

fusese audiat și torturat de mai mulți polițiști. Relele tratamente începuseră 

imediat după arestarea sa. El fusese lovit cu piciorul, capul său fusese lovit 

de un perete și începuse să sângereze, el fusese strangulat cu un prosop ud și 

lovit în stomac cu o bâtă de baseball. De asemenea, el fusese suspendat de o 

bară de metal cu mâinile și picioarele legate împreună la spate, cu o mască 

de gaz pusă pe cap și cu supapa de aer închisă din când în când. De unul 

dintre degetele de la picioare îi fusese atașat un fir electric, iar altul îi fusese 

pus sub masca de gaz, administrându-i-se, astfel, șocuri electrice. În timp ce 

atârna de bara de metal, el fusese bătut pe tălpile picioarelor până și-a 

pierdut cunoștința. Din cauza severității durerii, el a trebuit să recunoască 

două furturi pe care le comisese și alte cinci pe care nu le săvârșise. Polițiștii 

îl forțaseră să denunțe primul reclamant, care nu participase la niciunul 

dintre furturi. Ei puseseră, de asemenea, un pachet de canabis și trei gloanțe 

de mitralieră în mașina lui, acuzându-l că le-ar fi deținut în mod ilegal. Lui i 

s-a oferit un avocat din oficiu abia mai târziu, când a fost pus în mod oficial 

sub învinuire. Aparent, nu a fost efectuată vreo anchetă oficială în urma 
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acestei plângeri. Ulterior, Avocatul Poporului a depus în instanță 

documentele referitoare la această plângere. 

16.  Între timp, dosarul penal împotriva reclamanților a fost trimis spre 

examinare la Judecătoria Buiucani. Principala probă împotriva reclamanților 

erau mărturisirile făcute de către cel de-al doilea reclamant, împreună cu 

procesele-verbale de reconstituire a presupuselor infracțiuni, înregistrările 

video ale măsurilor speciale de investigații efectuate în privința 

reclamanților între 28 martie 2005 și 29 iunie 2005, și fotografiile 

reclamanților făcute în aceeași perioadă de timp. Înregistrările video arătau 

mașina reclamanților pe străzile din Chișinău la ore diferite, reclamanții 

mergând pe stradă, vorbind la telefoanele lor mobile, făcând cumpărături și 

conducându-și mașina. Ele nu arătau reclamanții în procesul de comitere a 

unei infracțiuni, cu excepția unei secvențe din 29 iunie 2005, care arăta un 

tânăr cu o constituție similară celui de-al doilea reclamant, care se apropiase 

de un Mercedes alb și, aparent, fura o geantă din acesta, în timp ce o altă 

persoană, aparent proprietarul mașinii, înlocuia anvelopa din spate. Cu toate 

acestea, deoarece imaginea a fost filmată de la distanță, nu este posibil să se 

stabilească dacă tânărul din videoclip este cel de-al doilea reclamant sau nu. 

Imaginile folosite în calitate de probe îi arătau pe reclamanți pe străzile din 

Chișinău, fiind însoțite de comentarii scrise de către polițiști, în care se dă o 

presupusă relatare a evenimentelor înregistrate. De exemplu, imaginile care 

arată mașina reclamanților sunt descrise drept „suspecții urmărind mașina 

unei victime”. Aceste comentarii includeau și datele la care fuseseră 

realizate fotografiile și când fuseseră întreprinse alte măsuri de 

supraveghere în privința reclamanților (și anume 18 și 31 martie, 18, 19 și 

21 aprilie, 17, 19 și 24 mai, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 16, 29 și 30 iunie 2005), în timp 

ce câteva fotografii aveau data ștampilată direct de cameră (datele astfel 

aplicate erau 2, 3, 29 și 30 iunie 2005). La 7 iunie 2005 judecătorul de 

instrucție al Judecătoriei Râșcani a autorizat supravegherea reclamanților 

prin mijloace speciale de investigație. Această decizie era definitivă și nu 

putea fi atacată; potrivit reclamanților, ei au aflat despre asta mult mai târziu 

în cadrul procesului penal împotriva lor. Părțile nu au informat Curtea 

despre orice altă hotărâre judecătorească națională care să autorizeze 

utilizarea unor astfel de mijloace speciale de investigații. 

17. În cadrul procedurilor, reclamanții au susținut că dosarul penal 

împotriva lor fusese fabricat în scopul exproprierii bunurilor primului 

reclamant. Ei au reiterat de mai multe ori plângerea lor, potrivit căreia cel 

de-al doilea reclamant fusese torturat în scopul de obținerii unei mărturisiri. 

În plus, reclamanții au susținut că cel de-al doilea reclamant nu fusese 

asistat de un avocat în momentul confesiunii sale și că unele videoclipuri și 

imagini cu mașina lor pe străzile din Chișinău fuseseră realizate de către 

polițiști după arestarea lor, atunci când poliția avea acces nelimitat la 

mașină, aceasta aflându-se în custodia lor. 
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18.  La 20 decembrie 2006 judecătorul responsabil de cauza penală a 

dispus efectuarea unei examinări medicale a celui de-al doilea reclamant, 

pentru a se stabili dacă acesta fusese supus unor rele tratamente în lunile 

iulie și august 2005. 

19.  Un medic legist l-a examinat pe cel de-al doilea reclamant la 16 

ianuarie 2007 și nu a găsit nicio leziune pe corp, cu excepția unei cicatrici 

pe cap, data căreia nu a fost determinată. 

20.  La 22 ianuarie 2007 Procuratura municipiului Chișinău a respins 

plângerea celui de-al doilea reclamant cu privire la rele tratamente în baza 

raportului medical din 16 ianuarie 2007 și a declarațiilor polițiștilor acuzați, 

care negaseră toate acuzațiile de rele tratamente. 

21.  La 1 februarie 2007 Judecătoria Buiucani a constatat vinovăția 

reclamanților în privința a șapte capete de acuzare pentru furt și i-a 

condamnat la unsprezece și, respectiv, doisprezece ani de închisoare. 

Învinuirea adusă celui de-al doilea reclamant privind deținerea de canabis a 

fost respinsă, având în vedere cantitatea mică găsită. Totuși, cel de-al doilea 

reclamant a fost găsit vinovat de deținerea de muniție, pentru care a primit 

încă un an de închisoare. Instanța a respins afirmația reclamanților, conform 

căreia mărturisirea celui de-al doilea reclamant fusese obținută prin 

constrângere, și a constatat că vinovăția ambilor reclamanți, cu privire la 

toate cele șapte capete de acuzare de furt, a fost demonstrată prin 

declarațiile făcute de către cel de-al doilea reclamant în timpul audierii care 

avusese loc între 25 iulie și 19 august 2005 în prezența unui avocat. 

22.  De asemenea, instanța a admis în calitate de probă declarațiile de 

mărturisire auto-incriminatoare făcute de către cel de-al doilea reclamant în 

lipsa unui avocat și a constatat că, având în vedere respingerea de către 

procuratură a plângerii celui de-al doilea reclamant cu privire la rele 

tratamente, nu existau motive de a pune la îndoială validitatea confesiunilor. 

23.  Instanța s-a bazat în continuare pe înregistrările video și pe imaginile 

cu reclamanții și mașina lor, realizate de către polițiști după 7 iunie 2005, 

atunci când măsurile de supraveghere fuseseră autorizate în mod 

corespunzător de către un judecător. Imaginile realizate înainte de acea dată 

nu au fost admise în calitate de probe. 

24.  Reclamanții au contestat și au susținut, inter alia, că mărturisirile 

celui de-al doilea reclamant fuseseră obținute prin constrângere, în absența 

unui avocat ales de către el și că restul probelor nu demonstrau în niciun fel 

implicarea lor în infracțiunile imputate.  

25.  La 17 mai 2007 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul 

reclamanților. Reclamanții au depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, 

care a fost respins la 3 octombrie 2007. 
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II. REDESCHIDEREA PROCESULUI PENAL ÎMPOTRIVA 

RECLAMANȚILOR ȘI ACHITAREA LOR  

26.  În urma comunicării prezentei cauze Guvernului reclamat și a 

cererilor reclamanților, la 21 decembrie 2009 Curtea Supremă de Justiție a 

casat hotărârile definitive din 17 februarie și 3 octombrie 2007, și a trimis 

cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău. De asemenea, ea a decis 

să informeze Procuratura Generală despre încălcarea drepturilor procedurale 

ale reclamanților prin invocarea unor probe obținute în mod ilegal, cu 

încălcarea drepturilor sale în baza Articolelor 3 și 6 §§ 1 și 3 din Convenție. 

27. La 10 martie 2010 a fost inițiată o urmărire penală cu privire la 

acuzațiile de rele tratamente în privința celui de-al doilea reclamant. La 29 

iulie 2010 ea a fost încetată, din lipsă de probe. Această decizie a fost 

menținută prin decizia definitivă a judecătorului de instrucție al Judecătoriei 

Râșcani din 23 decembrie 2010. Instanța a constatat, inter alia, că 

infracțiunea de tortură fusese inclusă în Codul penal la 22 iulie 2005, în 

timp ce presupusa maltratare a celui de-al doilea reclamant avusese loc la 20 

iulie 2005, ceea ce excludea urmărirea penală pentru această infracțiune. 

28. În cadrul procedurii redeschise, la 8 iulie 2010 Curtea de Apel 

Chișinău a constatat că niciuna dintre probele de la dosar nu demonstra că 

cel de-al doilea reclamant săvârșise o infracțiune. Mai mult, ea a constatat 

că declarațiile făcute de către cel de-al doilea reclamant, care se incrimina 

pe sine și pe primul reclamant, trebuiau excluse din dosar, din cauza 

existenței unei suspiciuni rezonabile că declarațiile respective fuseseră 

obținute prin violență fizică și psihologică. Aceste îndoieli s-au bazat pe 

două scrisori din partea acuzării, potrivit cărora o anchetă penală cu privire 

la tortura celui de-al doilea reclamant fusese inițiată la o dată nemenționată 

în 2010, iar la 5 mai 2010 doi polițiști fuseseră recunoscuți în mod oficial în 

calitate de suspecți în acea cauză. De asemenea, s-a făcut referire la 

materialele de la Avocatul Poporului (a se vedea paragraful 15 supra). 

Astfel, instanța l-a achitat pe primul reclamant. În privința celui de-al doilea 

reclamant, instanța a încetat procedura referitoare la infracțiunea de deținere 

ilegală de muniție, din cauza expirării termenului de prescripție pentru 

urmărirea penală a acestei infracțiuni. Totodată, ea a menținut condamnarea 

lui pentru cele șapte capete de acuzare de furt din mașini, pe care le-a 

constatat ca fiind dovedite prin alte probe decât declarațiile sale de auto-

incriminare. 

29. La 4 iulie 2011 Curtea Supremă de Justiție a casat parțial hotărârea 

din 8 iulie 2010. Ea a constatat că instanța inferioară îl condamnase pe cel 

de-al doilea reclamant în baza acelorași probe care fuseseră excluse ca 

inadmisibile în cauza împotriva primului reclamant. Toate celelalte probe au 

fost afectate de ilegalitatea obținerii principalelor probe și trebuiau excluse 

în baza doctrinei „fructului pomului otrăvit”. În lipsa oricăror alte probe 

independente care să dovedească vinovăția celui de-al doilea reclamant, el a 
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fost achitat. În rest, hotărârea instanței inferioare, privind achitarea primului 

reclamant, a fost menținută. 

30.  La 3 noiembrie 2011 Procuratura municipiului Chișinău a refuzat să 

deschidă o anchetă penală în privința alegațiilor celui de-al doilea reclamant 

cu privire la rele tratamente în perioada iulie-august 2005. 

III. ACȚIUNILE CIVILE INIȚIATE DE CĂTRE RECLAMANȚI  

A. Acțiunea în instanță depusă de către primul reclamant 

31.  La 1 septembrie 2011 primul reclamant a depus o acțiune împotriva 

Ministerului Finanțelor și a Procuraturii Generale, solicitând despăgubiri 

pentru prejudiciul cauzat în timpul detenției sale ilegale. De asemenea, el a 

solicitat dezmințirea declarațiilor anterioare despre el (a se vedea paragraful 

11 supra), precum și despăgubiri pentru declarațiile defăimătoare făcute de 

către Procuratura Generală, repetate în diverse surse mass-media, în care au 

fost numiți și în calitate de inculpați în acțiunea primului reclamant. El s-a 

bazat pe articolul 16 din Codul civil (a se vedea paragraful 43 infra). Nu a 

fost depusă nicio plângere sau cerere de despăgubire pentru utilizarea 

metodelor speciale de investigație. 

32.  La 5 septembrie 2011 partea referitoare la defăimare din declarațiile 

Procuraturii Generale și ale mass-media a fost separată pentru examinare în 

proceduri separate. În acest din urmă proces, la 21 ianuarie 2013 Judecătoria 

Râșcani a respins acțiunea ca fiind tardivă. Această decizie a fost menținută 

de către Curtea de Apel Chișinău la 24 aprilie 2013 și de către Curtea 

Supremă de Justiție la 12 septembrie 2013. 

33.  În cadrul acțiunii principale, la 19 martie 2012 Judecătoria Râșcani a 

admis parțial cererea primului reclamant și i-a acordat 385.361 de lei (MDL, 

echivalentul a aproximativ 19.300 de euro (EUR) la acea dată) pentru 

prejudiciul material cauzat și 500.000 MDL (25.000 EUR) pentru 

prejudiciul moral. 

34.  La 19 iunie 2012 Curtea de Apel Chișinău a casat parțial această 

hotărâre și a redus suma pentru prejudiciul moral la 250.000 MDL (12.500 

EUR). 

35.  La 6 februarie 2013 Curtea Supremă de Justiție a casat parțial 

decizia instanței inferioare și a redus suma pentru prejudiciul material la 

70.313 MDL (3.500 EUR) și cea pentru prejudiciul moral la 80.000 MDL 

(4.000 EUR). 

B. Acțiunea în instanță inițiată de către cel de-al doilea reclamant 

36.  La 4 octombrie 2011 cel de-al doilea reclamant a depus o acțiune 

civilă în baza Legii nr. 1545, solicitând despăgubiri pentru prejudiciul 

material și moral cauzat acestuia. La 6 aprilie 2012 Judecătoria Râșcani a 

admis parțial cererea sa și i-a acordat 211.267 MDL (11.000 EUR) pentru 
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prejudiciul material și 72.000 MDL (3.100 EUR) pentru prejudiciul moral. 

Această hotărâre a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău la 13 

noiembrie 2012. La 11 septembrie 2013 Curtea Supremă de Justiție a dispus 

rejudecarea de către Curtea de Apel Chișinău. După ce Curtea de Apel a 

menținut din nou hotărârea primei instanțe, Curtea Supremă de Justiție a 

trimis cauza spre reexaminare de două ori, la 25 iunie 2014 și 26 august 

2015. Unul dintre motivele pentru care instanța de recurs a remis repetat 

cauza spre rejudecare către instanța inferioară a constat în neexaminarea de 

către cea din urmă a argumentului invocat de pârâți, potrivit căruia cel de-al 

doilea reclamant nu fusese achitat de toate acuzațiile, procedura privind una 

dintre acuzațiile aduse împotriva sa fiind întreruptă din motivul expirării 

termenului de prescripție, mai degrabă decât pentru constatarea absenței 

vinovăției sale. 

37.  Părțile nu au informat Curtea despre vreo altă decizie adoptată în 

acea cauză. Din registrul Curții Supreme de Justiție rezultă că în fața acestei 

instanțe se află pe rol o serie de recursuri în anulare introduse de către cel 

de-al doilea reclamant, inclusiv un recurs într-o acțiune împotriva 

Ministerului Finanțelor și a Procuraturii Generale prin care solicită 

despăgubiri pentru prejudiciul cauzat celui de-al doilea reclamant. 

38.  La o dată necunoscută, cel de-al doilea reclamant a depus o acțiune 

în instanță prin care a solicitat despăgubiri pentru durata excesivă a 

procedurii în cauza sa civilă menționată mai sus. Procesul respectiv s-a 

încheiat cu decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție din 1 februarie 

2017, care i-a acordat 8.000 MDL (372 EUR). Din registrul Curții Supreme 

de Justiție reiese că o acțiune similară cu privire la întârzierile excesive în 

cadrul procedurii se află pe rolul acestei instanțe din 21 noiembrie 2016. 

CADRUL JURIDIC ȘI PRACTICA RELEVANTĂ 

39.  Prevederile relevante ale Legii nr. 1545 (1998) privind modul de 

reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești au fost expuse în 

hotărârea Curții în cauza Șarban v. Moldova, nr. 3456/05, § 54, 4 octombrie 

2005. În special, în baza articolului 1 litera (d) din această lege, o persoană 

poate solicita despăgubiri dacă a fost supusă unor măsuri operative de 

investigație cu încălcarea legislației naționale. 

40.  În cauza Belicevecen v. Ministerul Finanțelor (nr. 2ra-1171/07, 4 

iulie 2007) Curtea Supremă de Justiție a constatat că o persoană poate 

pretinde despăgubiri în baza Legii nr. 1545 (1998) numai în cazul în care 

aceasta a fost achitată în totalitate de toate acuzațiile împotriva sa (a se 

vedea și Veretco v. Republica Moldova, nr. 679/13, § 28, 7 aprilie 2015). 

41.  Articolele 524 și 525 din Codul de procedură penală prevăd un drept 

general la despăgubire pentru faptele ilicite ale autorităților de urmărire și 
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ale instanțelor în procesul penal. În ceea ce privește modalitatea specifică de 

solicitare a unei astfel de despăgubiri, aceste prevederi se referă la Legea nr. 

1545, menționată mai sus. 

42.  Potrivit articolului 303 din Codul de procedură penală, acțiunile 

speciale de investigație care pot limita, inter alia, inviolabilitatea vieții 

private a unei persoane sau pot echivala cu interceptarea comunicărilor, se 

desfășoară atunci când sunt autorizate de judecătorul de instrucție. 

43.  Articolul 16 din Codul civil prevede protecția onoarei, a demnității și 

a reputației profesionale, precum și dreptul de a cere despăgubiri și 

publicarea unei dezmințiri a declarațiilor defăimătoare. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

44.  Cel de-al doilea reclamant s-a plâns că fusese maltratat în timpul 

detenției și că plângerile sale în acest sens nu făcuseră obiectul unei 

investigații eficiente, contrar Articolului 3 din Convenție, care prevede 

următoarele: 

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

degradante.” 

II. ADMISIBILITATEA 

45.  Guvernul a susținut că în urma recunoașterii de către instanțe a 

încălcării drepturilor celui de-al doilea reclamant în baza Articolului 3 din 

Convenție și a achitării acestuia pe această bază, el nu mai putea pretinde a 

fi victimă a unei încălcări a drepturilor sale în baza Articolului 3 din 

Convenție. În plus, el ar fi putut solicita despăgubiri de la instanțele interne. 

Astfel, el nu epuizase căile de atac interne disponibile. 

46.  Curtea consideră că această obiecție preliminară este strâns legată de 

fondul plângerilor formulate în baza Articolului 3 din Convenție. Prin 

urmare, ea o conexează cu fondul. 

47.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 

din Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

48.  Curtea notează că, printr-o scrisoare din 29 aprilie 2015, primul 

reclamant s-a plâns de condițiile sale inumane de detenție și de amenințările 

la viața sa în timpul detenției sale în perioada 2005-2009. 

 

III. FONDUL 
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49.  Cel de-al doilea reclamant a declarat că fusese grav maltratat în 

timpul detenției și a oferit o descriere detaliată a respectivelor rele 

tratamente (a se vedea paragraful 15 supra). 

50.  Guvernul s-a bazat, în esență, pe obiecția sa referitoare la 

neepuizarea căilor de atac interne și la pierderea calității de victimă în 

privința plângerii bazate pe Articolul 3. 

51. Curtea face trimitere la jurisprudența sa referitoare la obligația 

autorităților de a desfășura o investigație eficientă a acuzațiilor grave de rele 

tratamente (a se vedea, printre multe alte autorități, X și alții v. Bulgaria 

[MC], nr. 22457/). 16, §§ 184-191, 2 februarie 2021). 

52.  Pe lângă o anchetă amănunțită și eficientă, este necesar ca Statul, 

pentru a remedia o încălcare a Articolului 3 la nivel național, să fi acordat o 

despăgubire reclamantului, după caz, sau cel puțin să-i fi oferit acestuia 

posibilitatea de a solicita și de a obține despăgubiri pentru prejudiciul suferit 

în urma relelor tratamente (a se vedea Gäfgen v. Germania [MC], nr. 

22978/05, § 118, CEDO 2010). 

53.   În cazurile maltratării intenționate, încălcarea Articolului 3 nu poate 

fi remediată doar prin acordarea de despăgubiri victimei. Acest lucru se 

datorează faptului că, dacă autoritățile și-ar putea limita reacția față de  

incidentele de rele tratamente intenționate din partea agenților Statului la 

simpla plată a despăgubirilor, fără a depune în același timp suficient efort 

pentru a-i urmări și pedepsi pe cei responsabili, ar fi posibil, în unele cazuri, 

ca agenții Statului să abuzeze de drepturile celor aflați sub controlul lor cu 

impunitate virtuală, iar interzicerea legală generală a torturii și a 

tratamentelor inumane și degradante, în pofida importanței sale 

fundamentale, ar fi ineficientă în practică (a se vedea, de exemplu, Gäfgen, 

pre-citată, §§ 116 și 119, Jeronovičs v. Letonia [MC], nr. 44898/10, § 103, 5 

iulie 2016, și Cantaragiu v. Republica Moldova, nr. 13013/11, § 48, 24 

martie 2020). 

A. Maltratarea celui de-al doilea reclamant în custodia poliției 

54.  În prezenta cauză, Curtea reține că instanțele interne au stabilit 

existența „unei suspiciuni rezonabile” că cel de-al doilea reclamant fusese 

maltratat în timpul detenției. Având în vedere probele de la dosar, inclusiv 

înregistrarea video a interogării lui (a se vedea paragraful 9 supra), care 

arată o vânătaie pe umăr și comportamentul său neadecvat din acel 

videoclip, cicatricea unei răni la cap găsită ulterior de către un medic legist 

(a se vedea paragraful 19 supra) și plângerile formulate în timpul anchetei 

(a se vedea paragrafele 10 și 17 supra), inclusiv materialele colectate de 

către Avocatul Poporului (a se vedea paragraful 15 supra), Curtea nu are 

niciun motiv să nu fie de acord cu această concluzie. În plus, bazându-se pe 

constatările Curții Supreme de Justiție cu privire la maltratarea celui de-al 
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doilea reclamant, Guvernul a recunoscut, în esență, că cel de-al doilea 

reclamant fusese maltratat (a se vedea paragraful 45 supra). 

55.  Singura întrebare rămasă referitoare la aspectul material al 

Articolului 3 este dacă cel de-al doilea reclamant ar putea în continuare să 

pretindă că este victima unei încălcări a acestei dispoziții după 

recunoașterea sus-menționată de către instanțele interne. 

56.  În acest sens, Curtea notează că, de fapt, Curtea Supremă de Justiție 

a recunoscut că cel de-al doilea reclamant fusese maltratat. În plus, în baza 

acestei constatări, ea a exclus din dosar principalele probe, ceea ce a condus 

la achitarea sa. 

57.  Cu toate acestea, Curtea consideră că aceste constatări nu pot fi de 

unele singure suficiente pentru a-l lipsi pe cel de-al doilea reclamant de 

statutul său de victimă în privința plângerii respective, cu excepția cazului în 

care, pe lângă o astfel de recunoaștere, i se acordă o reparație echitabilă 

suficientă. În această privință, se observă că din octombrie 2011 cel de-al 

doilea reclamant a solicitat despăgubiri într-o acțiune civilă în instanță și că, 

aparent, cauza este încă pendinte în fața instanțelor (a se vedea paragraful 

37 supra). În plus, cel de-al doilea reclamant a depus în instanță două 

acțiuni suplimentare destinate să accelereze procesul, prin solicitarea 

despăgubirilor pentru durata excesivă a cauzei. În pofida acestor noi acțiuni 

judiciare, procesul din anul 2011 privind despăgubirea pentru maltratarea sa 

este încă pendinte. Prin urmare, rezultă că, în cazul celui de-al doilea 

reclamant, remediul prevăzut de Legea nr. 1545 nu a fost eficient. 

58.  În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că reclamantul 

poate în continuare să pretindă că este victima unei încălcări a Articolului 3 

sub aspect material. Având în vedere această concluzie, obiecția Guvernului 

cu privire la neepuizarea de către acesta a remediilor naționale disponibile 

trebuie respinsă. 

B. Obligația de a efectua o investigație eficientă 

59.  Cel de-al doilea reclamant s-a plâns de insuficiența anchetei cu 

privire la acuzațiile sale de rele tratamente. 

60.  Curtea face trimitere la propria sa jurisprudență referitoare la 

obligația Statului de a desfășura o investigație eficientă asupra actelor 

intenționate de rele tratamente din partea agenților Statului (a se vedea 

paragrafele 51-53 supra). În prezenta cauză, abia după comunicarea cererii 

și redeschiderea procesului penal împotriva reclamanților, procuratura a 

început o urmărire penală cu privire la plângerea celui de-al doilea 

reclamant despre rele tratamente (a se vedea paragraful 27 supra). În plus, 

acea anchetă a fost încetată din lipsă de probe. Cu toate acestea, Curtea 

consideră că trecerea timpului a făcut din ce în ce mai dificilă obținerea 

probelor de rele tratamente, după aproape cinci ani de la faptă. Un exemplu 

relevant în prezenta cauză a fost ordinul procurorului privind efectuarea 
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expertizei medico-legale a celui de-al doilea reclamant, după aproximativ un 

an și jumătate de la presupusa maltratare (a se vedea paragraful 19 supra). 

Nu este deloc surprinzător faptul că aproape nicio dovadă de maltratare nu a 

putut fi găsită după trecerea unei perioade atât de îndelungate. 

61.  De asemenea, Curtea reține că, în timpul audierilor sale cu privire la 

aplicarea arestului preventiv din 22 iulie 2005 și 19 august 2005, în prezența 

judecătorului de instrucție, a procurorului responsabil de cauza împotriva sa 

și a avocatului său numit din oficiu, cel de-al doilea reclamant a declarat că 

fusese maltratat pentru a-l determina să mărturisească (a se vedea 

paragrafele 10 și 17 supra). În pofida acestor plângeri, se pare că nu a fost 

inițiată nicio investigație la momentul respectiv cu privire la aceste acuzații, 

un procuror respingând plângerea abia la 22 ianuarie 2007 (a se vedea 

paragraful 20 supra). 

62.  La o dată necunoscută, un procuror a examinat acuzațiile și a 

efectuat un control preliminar, interogând polițiștii acuzați de rele 

tratamente și ordonând efectuarea unei expertize medico-legale (a se vedea 

paragraful 28 supra). În acest sens, Curtea reiterează că, în cazurile de 

acuzații credibile de tratament interzis în baza Articolului 3 din Convenție, 

este de datoria autorităților să inițieze o cauză penală și să desfășoare o 

investigație, un control preliminar nefiind capabil de unul singur să 

îndeplinească cerințele unei investigații eficiente în baza Articolului 3. 

Simplul fapt al refuzului autorității de investigare de a deschide o urmărire 

penală cu privire la acuzații credibile de rele tratamente grave în custodia 

poliției indică nerespectarea de către Stat a obligației care îi revine în baza 

Articolului 3 de a efectua o investigație eficientă (a se vedea Lyapin v. 

Rusia, nr. 46956/09, §§ 128-40, 24 iulie 2014, și Razzakov v. Rusia, nr. 

57519/09, § 60, 5 februarie 2015). O urmărire penală corespunzătoare în 

privința acuzațiilor celui de-al doilea reclamant referitoare la maltratarea sa 

a început abia în 2010 (a se vedea paragraful 28 supra), după aproximativ 

cinci ani de la comiterea faptelor. Acest lucru trebuie să fi afectat 

capacitatea de colectare a probelor și, astfel, a subminat eficiența 

investigației. 

63. Întârzierea semnificativă în inițierea unei urmăriri penale în privința 

acuzațiilor de maltratare ale celui de-al doilea reclamant, împreună cu 

absența oricăror informații din partea Guvernului cu privire la rezultatele 

urmăririi penale inițiate, în cele din urmă, în 2010, sunt suficiente Curții 

pentru a concluziona că nu a existat o anchetă efectivă a relelor tratamente 

aplicate celui de-al doilea reclamant în prezenta cauză. 

64.  Astfel, a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție și sub 

aspect procedural. 
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IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 §§ 1, 2 ȘI 3 DIN 

CONVENȚIE 

65. Reclamanții s-au plâns de încălcări ale diferitelor aspecte ale 

Articolului 6 §§ 1, 2 și 3 din Convenție. 

66. Curtea subliniază că, în urma anulării unei condamnări sau a 

încetării procesului împotriva unui reclamant, acesta nu mai poate fi 

considerat victimă, în sensul Articolului 34 din Convenție, a unei încălcări a 

dreptului său la un proces echitabil în legătură cu acest proces (a se vedea 

Sharomov v. Rusia, nr. 8927/02, § 36, 15 ianuarie 2009, G. v. Franța, nr. 

27244/09, § 46, 23 februarie 2012 și Hacer Arican v. Turcia (dec.), nr. 

24461/09, § 20, 2 iulie 2019). 

67. În prezenta cauză, deoarece reclamanții au fost, în final, achitați în 

urma casării sentinței lor de condamnare de către Curtea Supremă de 

Justiție, ei nu mai pot pretinde a fi victime ale unei încălcări a drepturilor lor 

în baza vreuneia dintre dispozițiile Articolului 6. Prin urmare, plângerile 

bazate pe Articolul 6 §§ 1, 2 și 3 din Convenție trebuie respinse ca fiind în 

mod vădit nefondate în baza Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

68.  Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 8 ca urmare a 

supravegherii lor ilegale prin mijloace speciale de investigație. Articolul 8 

prevede următoarele: 

,,1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 

domiciliului său și a corespondenței sale. 

2.  Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate 

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.” 

A. Admisibilitatea 

69. Guvernul a susținut că reclamanții eșuaseră să epuizeze căile de atac 

interne disponibile cu privire la plângerea în baza Articolului 8 din 

Convenție. În special, în urma achitării lor, ei ar fi putut pretinde 

despăgubiri în baza Legii nr. 1545 și a Articolelor 524 și 525 din Codul de 

procedură penală. 

70. În privința primului reclamant, Curtea reține că el a fost achitat în 

totalitate și putea, astfel, pretinde despăgubiri în baza Legii nr. 1545 (a se 

vedea paragraful 39 supra). Curtea subliniază că, într-o cauză similară, ea a 

constatat deja că, în baza legii respective, reclamanților le era permis să 

solicite despăgubiri pentru presupusele percheziții ilegale ale locuințelor lor 

(Bisir și Tulus v. Moldova, nr. 42973/05, § 37, 17 mai 2011). Ea reține că 
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legea prevede în mod expres dreptul de a cere despăgubiri pentru efectuarea 

ilegală a măsurilor speciale de investigație. 

71. Curtea nu vede niciun motiv pentru a se îndepărta de la constatările 

sale în cauza menționată mai sus. Ea observă că primul reclamant nu se 

plânge de măsuri necunoscute care ar fi fost întreprinse împotriva sa. Astfel, 

Curtea nu trebuie să analizeze calitatea legii și practica privind controlul 

legalității adoptării unor astfel de măsuri și dacă primul reclamant a avut 

șanse reale de a afla despre acestea (a se vedea Iordachi și alții v. Moldova, 

nr. 25198/02, §§ 29-54, 10 februarie 2009). În schimb, el se plânge de 

acțiuni specifice de supraveghere foto și video și de înregistrare la care a 

fost supus în prima jumătate a anului 2005, ale căror rezultate au fost 

dezvăluite în cursul procesului penal împotriva sa. După achitarea sa 

integrală, și în baza art. 1 lit. d) din Legea nr. 1545 (a se vedea paragraful 39 

supra), care prevedea în mod expres despăgubiri pentru măsurile speciale de 

investigație întreprinse în mod ilegal, primul reclamant ar fi putut pretinde 

despăgubiri. Cu toate acestea, în acțiunea sa depusă în instanță la 1 

septembrie 2011, primul reclamant nu s-a plâns, cel puțin în esență, de nicio 

încălcare a drepturilor sale în baza Articolului 8 din Convenție și nu a 

solicitat despăgubiri în acest sens (a se vedea paragraful 31 supra). 

72. Curtea constată că eșecul primului reclamant de a se plânge în baza 

Legii nr. 1545, deși avea dreptul să facă acest lucru, presupune că el nu a 

epuizat căile de atac interne disponibile. Rezultă că plângerea sa în baza 

Articolului 8 din Convenție trebuie respinsă conform Articolului 35 §§ 1 și 

4 din Convenție, din motivul neepuizării căilor de atac interne. 

73. Cu referire la cel de-al doilea reclamant, Curtea notează că instanța 

supremă din Republica Moldova a constatat în mod repetat relevanța 

argumentului că el nu fusese achitat de toate acuzațiile. În plus, conform 

jurisprudenței moldovenești, Legea nr. 1545 nu se aplică în cazul în care o 

persoană nu a fost achitată în totalitate sau în cazul în care nu s-a renunțat la 

toate acuzațiile împotriva sa (a se vedea paragraful 39 supra). În consecință, 

având în vedere poziția Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia încetarea 

procesului penal din motivul expirării termenului de prescripție nu a 

însemnat achitarea totală (a se vedea paragraful 36 supra), nu se poate 

afirma că cel de-al doilea reclamant avusese șanse clare de succes la 

solicitarea aplicării Legii nr. 1545 în cazul său. De asemenea, se reține că 

Articolele 524 și 525 din Codul de procedură penală fac referire, în esență, 

la Legea nr. 1545. 

74. În consecință, obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

75. Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 

din Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

 

B. Fondul 
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76. Cel de-al doilea reclamant a susținut că fusese înregistrat în secret și 

ilegal. El a invocat că diverse informații pe care le-a aflat sugerau că o astfel 

de supraveghere secretă avusese loc între lunile ianuarie și iulie 2005. 

77. Invocând obiecția sa preliminară de neepuizare, Guvernul nu a 

prezentat niciun argument cu privire la fondul acestei plângeri. 

78. Curtea reiterează că există o serie de elemente relevante pentru a 

stabili dacă viața privată a unei persoane este vizată de măsurile luate în 

afara domiciliilor sau a spațiilor private ale unei persoane. Deoarece există 

situații în care persoanele se implică în mod conștient sau intenționat în 

activități care sunt sau pot fi înregistrate sau raportate în mod public, 

așteptările rezonabile referitoare la intimitate ale unei persoane pot fi un 

factor semnificativ, deși nu neapărat concludent, în această evaluare (a se 

vedea P.G și J.H v. Regatul Unit, nr. 44787/98, § 57, CEDO 2001-IX; 

Bărbulescu v. România [MC], nr. 61496/08, § 73, 5 septembrie 2017; și 

Antović și Mirković v. Muntenegru, nr. 70838/13, § 43, 28 noiembrie 

2017). Cu privire la monitorizarea acțiunilor unei persoane cu ajutorul 

dispozitivelor fotografice sau video, instituțiile Convenției au considerat că 

monitorizarea acțiunilor și a mișcărilor unei persoane într-un loc public cu 

ajutorul unui aparat de fotografiat care nu înregistra date vizuale nu 

constituie în sine o formă de ingerință în viața privată (a se vedea Herbecq 

și Asociația „Ligue des Droits de l'Homme” v. Belgia, nr. 32200/96 și 

32201/96, decizia Comisiei din 14 ianuarie 1998, Decizii și rapoarte 92-B, 

p. 92 și Perry, pre-citată, § 41). Considerații legate de viața privată pot 

apărea, totuși, odată ce orice înregistrare sistematică sau permanentă a unor 

astfel de date personale are loc, în special a imaginilor unei persoane 

identificate (a se vedea Peck v. Regatul Unit, nr. 44647/98, §§ 58-59, CEDO 

2003-I; Perry, pre-citată, §§ 38 și 41; și Vukota-Bojić v. Elveția, nr. 

61838/10, §§ 55 și 59, 18 octombrie 2016). După cum a afirmat Curtea în 

această privință, imaginea unei persoane constituie unul dintre atributele 

principale ale personalității sale, deoarece dezvăluie caracteristicile unice 

ale persoanei și o distinge de semenii săi. Dreptul fiecărei persoane la 

protecția imaginii sale este, așadar, una dintre componentele esențiale ale 

dezvoltării personale și presupune dreptul de a controla utilizarea acelei 

imagini. Deși, în majoritatea cazurilor, dreptul de a controla o astfel de 

utilizare implică posibilitatea unei persoane de a refuza publicarea imaginii 

sale, acesta acoperă și dreptul persoanei de a se opune înregistrării, păstrării 

și reproducerii imaginii de către o altă persoană (a se vedea Reklos și 

Davourlis v. Grecia, nr. 1234/05, § 40, 15 ianuarie 2009, De La Fluor 

Cabrera v. Spania, nr. 10764/09, § 31, 27 mai 2014, și López Ribalda și 

alții v. Spania [MC], nr. 1874/13 și 8567/13, § 89, 17 octombrie 2019). 

79. În prezenta cauză, în timp ce reclamanții au fost fotografiați și filmați 

în locuri publice, este clar că aceștia au fost vizați în mod specific, iar 

imaginile și înregistrările video au fost păstrate. Prin urmare, Curtea 
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concluzionează că a existat o ingerință în viața privată a celui de-al doilea 

reclamant, ca urmare a unei astfel de înregistrări. 

80.  Curtea reiterează, de asemenea, că expresia „în conformitate cu 

legea”, în modul utilizat la cel de-al doilea paragraf al Articolului 8, impune 

ca măsura atacată să aibă atât o bază în legislația națională, cât și să fie 

compatibilă cu statul de drept, ceea ce este în mod expres menționat în 

Preambulul Convenției și inerentă obiectului și scopului Articolului 8 (a se 

vedea Roman Zakharov v. Rusia [MC], nr. 47143/06, §§ 228-230, CEDO 

2015, cu referințe suplimentare, și Tortladze v. Georgia, nr. 42371/08, § 50, 

18 martie 2021). 

81.  Curtea observă că, conform legislației moldovenești, măsurile 

speciale de investigație de supraveghere care afectează viața privată a 

persoanelor ar putea fi efectuate numai cu autorizarea unui judecător de 

instrucție (a se vedea paragraful 42 supra). Într-adevăr, în prezenta cauză, 

un judecător de instrucție a autorizat astfel de măsuri la 7 iunie 2005. Cu 

toate acestea, măsurile speciale de investigație fuseseră întreprinse și înainte 

de această dată (a se vedea paragrafele 11 și 16 supra). În lipsa oricăror 

informații de la părți cu privire la existența oricărei alte autorizații din partea 

unui judecător de instrucție de a efectua măsuri de supraveghere anterior 

deciziei din 7 iunie 2005, este evident că supravegherea care a avut loc 

înainte de această dată a fost contrară Articolului 303 din Codul de 

procedură penală (a se vedea paragraful 42 supra). 

82.   Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că ingerința în drepturile celui de-al doilea reclamant în baza 

Articolului 8 din Convenție nu a fost „prevăzută de lege”. În astfel de 

circumstanțe, Curtea nu trebuie să examineze proporționalitatea ingerinței. 

83.   În consecință, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție în 

privința celui de-al doilea reclamant. 

VI.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

84. Articolul 41 din Convenție prevede: 

,,Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o reparație echitabilă.” 

85. Curtea notează că, deoarece nu a constatat nicio încălcare a 

drepturilor primului reclamant în prezenta cauză, ea nu va examina 

pretențiile sale pentru satisfacția echitabilă. 

A. Prejudiciul moral 

86.   Cel de-al doilea reclamant a pretins 200.000 EUR pentru prejudiciul 

moral cauzat lui, referindu-se la cei aproape șase ani petrecuți în detenție 

ilegală și la alte încălcări ale drepturilor sale. 
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87.  Guvernul a susținut că suma pretinsă este excesivă și neîntemeiată. 

88.  Având în vedere constatarea încălcării Articolelor 3 și 8 din 

Convenție cu privire la cel de-al doilea reclamant, Curtea îi acordă 24.000 

EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care ar putea fi percepută. 

89. 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.  

B. Costuri și cheltuieli 

90.  Cel de-al doilea reclamant nu a formulat pretenții în acest sens. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibile plângerile celui de-al doilea reclamant în baza 

Articolelor 3 și 8 din Convenție, iar restul cererii inadmisibil; 

2. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție în 

privința celui de-al doilea reclamant; 

3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție în 

privința celui de-al doilea reclamant; 

4. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat să plătească celui de-al doilea reclamant, în termen 

de trei luni, 24.000 EUR (douăzeci și patru de mii de euro), care 

urmează a fi convertiți în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă 

la data  transferului, plus orice taxă care poate fi percepută, cu privire 

la prejudiciul moral; 

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

executării hotărârii, va fi achitată o dobândă adițională la suma 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamanților pentru reparație echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 februarie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


