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În cauza Crețu v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 24737/15) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 7 mai 

2015 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale („Convenția”), de către un cetățean moldovean, 

dl Sergiu Crețu („reclamantul”), care a fost reprezentat de către dna N. 

Moloșag; 

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

plângerea în baza Articolului 3;  

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la maltratarea reclamantului în timpul detenției 

sale și la eșecul efectuării unei investigații eficiente cu privire la acest aspect. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1987 și locuiește în Antonești. El a fost 

reprezentat de către dna N. Moloșag, avocat în Chișinău. 

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

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

rezumate după cum urmează. 

5.  Contextul general al dezordinilor de amploare care au avut loc în 

Chișinău la 7 aprilie 2009 a fost descris în cauza Taraburca v. Moldova (nr. 

18919/10, §§ 7-10, 6 decembrie 2011). 

6.  Potrivit reclamantului, la 8 aprilie 2009 el se afla împreună cu sora sa 

la o stație de autobuz din centrul Chișinăului, atunci când un automobil s-a 

oprit lângă ei. Trei polițiști îmbrăcați în civil au coborât din automobil, s-au 

apropiat de ei, i-au răsucit mâna reclamantului la spate și l-a forțat să urce în 

mașină. 

7.  Reclamantul a fost dus la secția de poliție Buiucani din Chișinău, iar un 

colaborator de poliție, identificat ulterior ca fiind R.S., l-ar fi dus în biroul său 

și l-ar fi bătut crunt, fracturându-i brațul. 

8.  În dimineața zilei de 9 aprilie 2009 a fost chemată o ambulanță, 

deoarece mâna stângă a reclamantului se inflamase. Medicii au insistat să 
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transporte reclamantul la spital, însă poliția a refuzat. Totuși, la insistența 

medicilor, reclamantul a fost transportat la spital, unde a suportat o intervenție 

chirurgicală la braț. El a fost internat în spital timp de două săptămâni. 

Medicii au sesizat procuratura despre eveniment și despre explicațiile 

reclamantului, potrivit cărora el fusese maltratat de către un polițist.  

9.  La 21 aprilie 2009 un raport de expertiză medico-legală a constatat o 

fractură a osului de la brațul stâng al reclamantului, cauzată de un obiect 

contondent, care a provocat urmări pe termen lung asupra sănătății lui (mai 

mult de 21 de zile). Medicul legist a constatat că același diagnostic fusese 

stabilit în actele întocmite de către Spitalul de urgență, pe care el le 

examinase. 

10. La 22 iulie 2009 Procuratura Centru, mun. Chișinău a refuzat să 

inițieze o cauză penală în privința informației recepționate de la Spitalul de 

urgență, referitoare la pretinsa maltratare a reclamantului.  

11. La 3 septembrie 2009 reclamantul a depus o plângere oficială la 

procuratură, oferind detalii despre modul în care fusese maltratat. La 24 

septembrie 2009 ordonanța procurorului din 22 iulie 2009 a fost anulată, fiind  

pornită urmărirea penală pe acest fapt. 

12.  La 20 iunie 2011 Judecătoria Centru, mun. Chișinău a dispus achitarea 

lui R.S., constatând că nu s-a dovedit faptul că el maltratase reclamantul.  

13.  La 10 aprilie 2012 Curtea de Apel Chișinău a casat respectiva hotărâre 

și a adoptat o soluție nouă, recunoscându-l pe R.S. vinovat de comiterea 

infracțiunii de tortură. La 13 noiembrie 2012 Curtea Supremă de Justiție a 

casat această hotărâre și a trimis cauza spre reexaminare de către Curtea de 

Apel Chișinău. 

14.  La 16 aprilie 2013 Curtea de Apel Chișinău l-a găsit din nou vinovat 

pe R.S. de învinuirile aduse. La 13 noiembrie 2012 Curtea Supremă de 

Justiție a trimis din nou cauza la rejudecare de către Curtea de Apel Chișinău.  

15. La 13 mai 2014 Curtea de Apel Chișinău a constatat vinovăția lui R.S. 

16. La 9 decembrie 2014 Curtea Supremă de Justiție a casat decizia 

instanței inferioare și a menținut hotărârea instanței de fond din 20 iunie 2011. 

Ea a constatat, inter alia, că organul de urmărire penală admisese anumite 

erori de procedură, fapt care a condus la declararea inadmisibilității mai 

multor probe. În special, reclamantului i s-a cerut să recunoască din mai multe 

fotografii persoana care îl maltratase, însă acest lucru a avut loc abia la 19 

octombrie 2009. În opinia instanței, în cazul în care reclamantului i s-ar fi 

oferit posibilitatea să identifice făptuitorul încă la faza pornirii urmăririi 

penale, prin examinarea fotografiilor tuturor colaboratorilor de poliție 

prezenți la sectorul de poliție în acea noapte, acțiunile respective s-ar fi soldat 

cu o probă validă. Curtea a concluzionat că ofițerii de urmărire penală nu 

asiguraseră o investigație eficientă. 

17.  În rezultatul achitării lui R.S., urmărirea penală pe faptul aplicării 

relelor tratamente în privința reclamantului a fost pornită din nou, fiind 

ulterior suspendată din cauza imposibilității identificării făptuitorilor. 



HOTĂRÂREA CREȚU v. REPUBLICA MOLDOVA 

3 

18.  La 4 aprilie 2012 reclamantului și altor presupuse victime ale 

evenimentelor din aprilie 2009 li s-a acordat câte o despăgubire ex gratia în 

mărime de câte 7000 de lei fiecare (echivalentul a aproximativ 450 de euro la 

acea dată). 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

19.  Reclamantul s-a plâns în legătură cu maltratarea sa de către poliție și 

de ineficiența investigației efectuate în acest sens. El a invocat Articolul 3 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

20.  Curtea notează că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

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

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

21.  Guvernul a susținut că nu a existat nicio încălcare a Articolului 3 din 

Convenție, din moment ce reclamantul oferise declarații imprecise și 

contradictorii, ceea ce a condus la achitarea lui R.S. În plus, el și avocatul său 

s-au implicat activ în cadrul urmăririi penale, care fusese promptă, obiectivă 

și completă. În plus, investigația efectuată de către autorități în privința 

alegațiilor reclamantului fusese eficientă, însă nu s-a soldat cu identificarea 

persoanelor responsabile de cauzarea rănilor reclamantului. Guvernul a mai 

declarat că, în urma evenimentelor din aprilie 2009, legislația Republicii 

Moldova fusese modificată în privința mai multor aspecte, inclusiv prin 

solicitarea ca ofițerii mascați să fie identificabili fie prin numere personale, 

fie prin insigne; prin crearea unei secții de prevenire a torturii în cadrul 

Procuraturii Generale; prin desemnarea ofițerilor specializați în fiecare 

procuratură și prin formarea continuă a polițiștilor în scopul prevenirii relelor 

tratamente. 

22.  Fiind invitat să prezinte replica sa la observațiile Guvernului, 

reclamantul nu a prezentat niciun comentariu, exprimându-și doar dorința sa 

de a continua examinarea cauzei.  

23.  Curtea reține că reclamantul a suferit o vătămare gravă – fracturarea 

brațului său – care a condus la internarea sa de urgență și, ulterior, la tratarea 

sa în regim staționar. În asemenea circumstanțe, ea constată că Articolul 3 era 

aplicabil în prezenta cauză. 
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24.  În continuare, se constată că autoritățile nu au pus la îndoială 

veridicitatea declarației reclamantului cu privire la maltratarea sa de către un 

colaborator al poliției la nicio etapă a investigației naționale. În timp ce 

instanțele au constatat neconcordanțe între declarațiile sale făcute la diferite  

etape ale procesului împotriva lui R.S., niciuna dintre ele nu a modificat 

punctul crucial, conform căruia vătămarea sa fusese cauzată în timpul aflării 

sale în custodia poliției. În plus, deoarece nu fuseseră menționate anumite 

leziuni în momentul în care reclamantul a fost adus la sectorul de poliție 

Buiucani, se prezumă că el avea o stare bună a sănătății în acel moment. 

Câteva ore mai târziu brațul său a fost fracturat (a se vedea paragrafele 8 și 9 

supra). Astfel, Curtea ajunge la concluzia că această vătămare a fost cauzată 

în timpul aflării în detenție la sectorul de poliție Buiucani, mun. Chișinău. 

25.  Cu referire la investigarea plângerii reclamantului privind relele 

tratamente, Curtea ia act de constatările Curții Supreme de Justiție (a se vedea 

paragraful 16 supra), în special privind deficiențele precum solicitarea tardivă 

de prezentare spre recunoaștere a colaboratorilor de poliție care activau în 

cadrul sectorului de poliție Buiucani, precum și de concluzia generală, 

potrivit căreia organul de urmărire penală nu asigurase o investigare eficientă 

a plângerilor reclamantului. 

26.  Având în vedere deficiențele constatate de către Curtea Supremă de 

Justiție, pe care Curtea nu are niciun motiv de a le pune la îndoială, ea 

concluzionează că investigația privind alegațiile reclamantului nu a fost 

eficientă.   

27.  Guvernul i-a acordat reclamantului o despăgubire ex gratia (a se 

vedea paragraful 18 supra). Cu toate acestea, în absența unei recunoașteri a 

încălcării drepturilor sale prevăzute la Articolul 3 și a unei despăgubiri 

corespunzătoare gravității respectivei încălcări, reclamantul poate în 

continuare să pretindă a fi victimă a unei încălcări a drepturilor sale în baza 

Articolului 3. 

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

sub aspect material, cât și procedural. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

29.   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.” 

30.  Reclamantul nu a formulat nicio pretenție. Prin urmare, Curtea nu va 

acorda nicio despăgubire în acest sens. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

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

aspect material, cât și procedural. 

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 


