
 
 

 
 
© Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii 
Moldova. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea 
mențiune: „Traducerea acestei hotărâri a fost efectuată de către Direcția agent guvernamental din cadrul 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova”. 

Hotărâre tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental. 

Ea poate suferi modificări de formă. 

 

SECȚIA A DOUA 

CAUZA MĂTĂSARU v. REPUBLICA MOLDOVA 

(Cererea nr. 20253/09) 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

STRASBOURG 

1 februarie 2022 

 

 

 
Prezenta hotărâre a devenit definitivă, dar poate suferi modificări de formă. 





HOTĂRÂREA MĂTĂSARU v. REPUBLICA MOLDOVA  

1 

În cauza Mătăsaru 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. 20253/09) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către un cetățean al Republicii 

Moldova, dl Anatol Mătăsaru („reclamantul”), la 20 aprilie 2009; 

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

plângerile în baza Articolelor 3, 5 §§ 2, 6 și 8 din Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă, în principal, la presupusa maltratare a 

reclamantului în timpul arestării sale și la eșecul de a efectua o investigație 

eficientă sau de a-i acorda asistența medicală necesară, contrar cerințelor 

Articolului 3 din Convenție. De asemenea, ea se referă la plângerea 

reclamantului, potrivit căreia el nu fusese informat în mod prompt despre  

motivele arestării sale, contrar Articolului 5 § 2 din Convenție. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1970 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl V. Panțîru, avocat în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, care la momentul 

respectiv era dl V. Grosu. 

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

rezumate după cum urmează. 

5.  La 5 aprilie 2009 în Republica Moldova au avut loc alegeri generale. 

Partidul Comunist, care deținea majoritatea voturilor în Parlamentul al cărui 

mandat expirase, a câștigat 60 de mandate dintr-un total de 101. La 6 aprilie 

2009 în centrul Chișinăului a început un protest împotriva presupusei 

falsificări a rezultatelor alegerilor. Mai multe detalii despre contextul 

general al acestor evenimente pot fi găsite în hotărârea Taraburca v. 

Moldova (nr. 18919/10, §§ 7-10 și 33-37, 6 decembrie 2011). 
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I. REȚINEREA RECLAMANTULUI ȘI PRESUPUSA MALTRATARE 

6.  Reclamantul a participat la protestele din 6 și 7 aprilie 2009. Potrivit 

reclamantului, la 8 aprilie 2009, la ora 9:10, el a fost reținut în fața casei sale 

de către polițiști îmbrăcați în civil și dus la Comisariatul General al Poliției  

(„CGP”). Singurul document prezentat lui în calitate de temei pentru 

reținere era ordonanța procurorului municipiului Chișinău de a iniția o 

urmărire penală cu privire la evenimentele din 6 aprilie 2009, respectiv, 

pentru dezordine în masă prin blocarea transportului public, nerespectarea 

ordinelor legale ale autorităților, săvârșirea faptelor de violență și 

vandalism, și insultarea trecătorilor. 

7.  Reclamantul susține că la CGP el a fost bătut dur. În procesul-verbal 

întocmit în momentul reținerii sale, la ora 15:00 în aceeași zi, reclamantul a 

precizat, în prezența avocatului său, că fusese maltratat de către poliție și că, 

prin urmare, nu era în stare din punct de vedere fizic și psihologic să 

răspundă la interogatoriu. În procesul-verbal s-a menționat de mai multe ori 

că el solicitase asistență medicală și a adăugat că fusese reținut la ora 9:10 

de către ofițeri îmbrăcați în civil care nu prezentaseră niciun act de 

identitate. Potrivit procesului-verbal, reclamantul a fost reținut oficial în 

unul dintre birourile CGP. 

8.  Și avocatul reclamantului a cerut asistență medicală pentru clientul 

său. Potrivit avocatului său, reclamantul avea semne de rele tratamente în 

jurul ochilor, al nasului și al buzelor, și s-a plâns de o durere ascuțită la 

coaste. În aceeași zi a fost chemată o ambulanță. Potrivit actului eliberat de 

către Ministerul Sănătății, medicii de la ambulanță au prescris reclamantului 

tratament în regim de internare, în special pentru traumatisme craniene și 

contuzii ale țesuturilor feței, ale organelor interne și ale cutiei toracice. 

Medicii au remarcat că medicul centrului de detenție al CGP își asumase 

responsabilitatea pentru reclamant și refuzase internarea lui, declarând că nu 

era necesară. Procesul-verbal întocmit în timpul reținerii indica faptul că 

reclamantul fusese reținut deoarece martorii declaraseră în mod expres că 

reclamantul săvârșise o infracțiune, fără a preciza care era aceasta. 

9.  La 10 aprilie 2009 judecătorul de instrucție al Judecătoriei Râșcani, 

municipiul Chișinău, a cerut șefului Penitenciarului nr. 13 asigurarea că 

reclamantului i se acorda tratament medical urgent. În aceeași zi el a scris 

procuraturii, solicitând ca aceasta să investigheze acuzația de maltratare a 

reclamantului și să raporteze rezultatele acelei anchete în termen de o lună. 

La 16 aprilie 2009 și Curtea de Apel Chișinău a solicitat șefului 

Penitenciarului nr. 13 să asigure că reclamantului i se acorda un tratament 

medical corespunzător, adăugând că, din materialele prezentate respectivei 

instanțe, rezulta că el suferise leziuni. 

10.  La 14 aprilie 2009 reclamantul a fost examinat de către un medic 

legist, care a depistat diverse vânătăi, hematoame și excoriații pe cap, față, 

spate și pe membrele superioare și inferioare. 
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11.  La 15 aprilie 2009 reclamantul a fost transferat la Penitenciarul nr. 

13, unde a fost examinat imediat de către un medic. Ultimul a constatat 

hematoame sub ochii reclamantului, pe umăr și pe genunchiul său drept, 

precum și traumatisme craniene, contuzii ale țesuturilor feței și ale cutiei 

toracice. 

12.  La 23 aprilie 2009 Ombudsmanul a scris soției reclamantului, pentru 

a o informa că, la o dată nespecificată, echipa sa vizitase CGP și reușise să 

obțină transferul reclamantului și al altor unsprezece persoane de la CGP la 

Penitenciarul nr. 13. El a adăugat că, în ziua vizitei la CGP, reclamantul a 

fost examinat de către medicul echipei, care a constatat răni pe corpul lui. 

Analiza precisă a acestor leziuni ar fi posibilă numai după ce un medic 

legist ar fi examinat reclamantul. Avocatul Poporului a trimis o cerere către 

procuratura competentă, solicitându-i să investigheze relele tratamente 

aplicate reclamantului. 

13.  La 30 septembrie 2009 Ministrul Justiției a exprimat regretele 

autorităților față de utilizarea disproporționată a forței în timpul 

evenimentelor din 7 aprilie 2009. 

14. În următorii ani au fost efectuate două urmăriri penale cu privire la 

acuzațiile formulate de către reclamant: una pentru relele tratamente pe care 

le suferise în timpul reținerii și pe drumul către CGP, și alta pentru 

maltratarea la CGP. 

A. Ancheta cu privire la presupusa maltratare a reclamantului în 

timpul reținerii sale și acțiunea civilă împotriva a trei polițiști 

15. În primul set de proceduri penale, trei polițiști au fost puși sub 

învinuire și găsiți vinovați de Judecătoria Centru la 4 mai 2011. Potrivit 

mărturiilor celor trei ofițeri, lor li s-a ordonat să ducă reclamantul la CGP în 

dimineața zilei de 8 aprilie 2009. La scurt timp după ora 10, ei îl așteptau în 

fața casei și, în momentul în care a ieșit, ei i-au cerut să-i urmeze la CGP, 

însă nu i-au arătat niciun act, în afară de buletinele de identitate speciale. 

Atunci când reclamantul refuzase și devenise violent, ei au folosit forța 

pentru a-l lua înăuntru. De asemenea, ei au notat că fuseseră îmbrăcați în 

civil, însă s-au prezentat reclamantului. Instanța a constatat că ofițerii nu 

prezentaseră niciun act de citare oficială a reclamantului pentru a se 

prezenta la CGP și nicio decizie de a-l lua cu ei, astfel neavând nici un temei 

legal pentru reținere. Bazându-se pe diferite documente medicale și 

declarații ale martorilor, instanța a mai constatat că cei trei ofițeri îl loviseră 

pe reclamant. Instanța a condamnat doi dintre ofițeri la trei ani de închisoare 

și pe cel de-al treilea ofițer la doi ani de închisoare, suspendând executarea 

pedepselor în privința tuturor celor trei ofițeri pentru o perioadă de un an. 

16.  După mai multe hotărâri adoptate și o rejudecare de către instanțele 

inferioare, prin decizia sa definitivă din 10 decembrie 2013, Curtea Supremă 

de Justiție a menținut hotărârea instanței de fond din 4 mai 2011. 
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17.  Reclamantul a înaintat o acțiune civilă împotriva celor trei polițiști. 

Ultima decizie în cadrul procedurii respective a fost adoptată de către 

Curtea de Apel Chișinău la 21 februarie 2019, fiind depus un recurs la 

Curtea Supremă de Justiție. Părțile nu au informat Curtea despre vreo 

evoluție ulterioară. 

B. Ancheta privind maltratarea reclamantului la CGP 

18.  În cadrul celui de-al doilea proces penal au fost învinuiți doi polițiști. 

La 26 martie 2012 Judecătoria Centru i-a găsit pe ambii ofițeri vinovați de 

maltratarea reclamantului la CGP. 

19.  Această hotărâre a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău 

la 3 aprilie 2013. La 18 martie 2014 Curtea Supremă de Justiție a casat 

această hotărâre și a dispus rejudecarea cauzei. 

20.  La 4 iunie 2014 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea primei 

instanțe și a dispus rejudecarea. Aflându-se pe rolul Judecătoriei Centru, 

dosarul a fost repartizat în mod succesiv către cinci judecători diferiți, dar 

care, din diverse motive, nu au putut să-l examineze în final. Ulterior, 

dosarul a fost transferat la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Părțile 

nu au informat Curtea despre evoluția ulterioară a acestei proceduri. 

II. PROCEDURA PRIVIND ARESTAREA RECLAMANTULUI 

21. La 10 aprilie 2009 un procuror a cerut Judecătoriei Râșcani să 

dispună arestarea preventivă a reclamantului pentru treizeci de zile. 

Demersul se referea exclusiv la evenimentele din 7 aprilie 2009, acuzând 

reclamantul de participarea la protestele violente din acea zi, inclusiv la 

distrugerea clădirilor publice și plasarea unui steag străin pe clădirea 

Președinției. În aceeași zi reclamantul a fost pus sub învinuire. Procurorul a 

adăugat că reclamantul nu putea fi găsit la domiciliul său. 

22.  Tot la 10 aprilie 2009 judecătorul de instrucție al Judecătoriei 

Râșcani a dispus arestarea reclamantului pentru treizeci de zile. Motivele 

invocate de către instanță erau următoarele: 

,,infracțiunea de care a fost acuzat reclamantul este una gravă, pentru care legea 

prevede o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă mai mare de doi ani; infracțiunea 

a fost săvârșită de un grup de persoane care au acționat violent; există motive să se 

creadă că reclamantul ar putea să se ascundă sau să împiedice desfășurarea normală a 

anchetei, ar putea face presiuni asupra martorilor pentru ca aceștia să își retragă sau 

să-și modifice declarațiile; reclamantul ar putea să avertizeze alți suspecți și să 

conlucreze cu alte persoane în vederea formării unei poziții comune” și că 

„materialele din dosarul penal, la această etapă a urmăririi penale, furnizează probe 

care constituie o suspiciune rezonabilă că [reclamantul] a comis infracțiunea 

prevăzută la art. 285 alin. (3) din Codul penal”. 

23.  În aceeași zi instanța a adoptat o decizie prin care a cerut 

Procurorului municipiului Chișinău să investigheze acuzațiile reclamantului 
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privind maltratarea la CGP. Procurorului i s-a cerut să raporteze despre 

constatările sale în termen de o lună. 

24.  La 13 aprilie 2009 avocatul reclamantului a depus recurs împotriva 

încheierii privind arestarea preventivă a clientului său. El s-a plâns de 

reținerea ilegală a reclamantului în fața casei sale de către polițiști îmbrăcați 

în civil, fără a prezenta niciun document de identificare, și de refuzul de a 

înregistra reținerea reclamantului la ora 9:10, atunci când el a fost reținut de 

fapt. El s-a plâns, de asemenea, de maltratarea reclamantului de către poliție 

și de refuzul de a-i permite tratamentul în regim de internare,  prescris de 

către echipa medicală de urgență. Avocatul a adăugat că procurorul nu 

anexase nicio probă în sprijinul acuzațiilor formulate în demersul său 

privind eliberarea unei încheieri judecătorești de aplicare a arestului 

preventiv în privința reclamantului. În plus, demersul era identic cu alte 

aproape 200 de cereri formulate în privința persoanelor arestate în legătură 

cu evenimentele din 7 aprilie 2009. Avocatul s-a îndoit de imparțialitatea 

judecătorului de instrucție, care a venit la secția de poliție pentru a examina 

cazul, împiedicând, astfel, participarea rudelor și a mass-mediei. În final, el 

s-a bazat pe Articolele 3, 5 și 6 din Convenție, și a solicitat, inter alia, o 

hotărâre judecătorească care să dispună examinarea medicală a 

reclamantului în vederea stabilirii naturii și a gradului semnelor de rele 

tratamente de pe corpul său. 

25. La 21 aprilie 2009 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul ca 

nefondat. Ea a constatat că ancheta fusese inițiată în mod legal, iar măsura 

preventivă aleasă de către judecătorul de instrucție asigura buna desfășurare 

a anchetei, împiedicând reclamantul să evadeze sau să recidiveze. 

Materialele cauzei, în special fotografiile și înregistrările video ale 

reclamantului de la evenimentele relevante, arătau în mod clar implicarea sa 

activă în dezordinea de masă. Deoarece era evident că el chemase masele de 

oameni să nu asculte și să atace poliția și clădirea Președinției, și că 

aruncase cu pietre în poliția care proteja acea clădire, exista riscul ca el să 

comită alte acțiuni violente similare, având în vedere personalitatea sa, în 

special condamnarea sa penală anterioară la unsprezece ani de închisoare. 

Starea de sănătate a reclamantului fusese abordată, prin solicitarea adresată 

diferitelor autorități de a-i asigura tratamentul său medical; în rezultatul unei 

convorbiri telefonice cu Penitenciarul nr. 13, judecătorul a fost convins că, 

între timp, el fusese tratat în acea închisoare și nu avea nevoie de tratament 

în regim de internare. În mod similar, acuzația reclamantului de rele 

tratamente fusese abordată prin solicitarea adresată procuraturii de a 

investiga plângerea. 

26.  La 8 mai 2009 judecătorul de instrucție al Judecătoriei Râșcani a 

prelungit detenția reclamantului pentru încă treizeci de zile, în esență, din 

aceleași motive ca și cele invocate anterior. El s-a referit, în special, la 

condamnările anterioare ale reclamantului și la faptul că, fiind din nou 

acuzat de o infracțiune gravă, era necesară menținerea acestuia în detenție. 
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27.  La 14 mai 2009 avocatul reclamantului s-a plâns la Procuratura 

municipiului Chișinău cu privire la eșecul anchetatorului de a investiga în 

mod efectiv maltratarea clientului său. În special, făcând referire la 

încheierea judecătorului de instrucție din 10 aprilie 2009 privind raportarea 

în termen de o lună a evoluției investigației (a se vedea paragraful 23 

supra), el a susținut că reclamantul nu fusese încă audiat și nici el, nici 

avocatul nu fuseseră informați despre un eventual rezultat al investigației. 

28.  La 5 iunie 2009 judecătorul de instrucție al Judecătoriei Râșcani a 

prelungit detenția reclamantului pentru încă treizeci de zile. La 10 iunie 

2009 Curtea de Apel Chișinău a casat parțial această decizie, înlocuind 

măsura preventivă de arest cu arestul la domiciliu. Demersul procuraturii 

din 22 iunie 2009 privind înlocuirea arestului la domiciliu cu arestarea 

preventivă a fost respins la 23 iunie 2009. 

ÎN DREPT 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

29.  Reclamantul s-a plâns că fusese maltratat în momentul reținerii sale 

și în timpul detenției sale la CGP și că nu avusese loc nicio investigație 

eficientă în privința acuzațiilor sale de rele tratamente. El s-a bazat pe 

Articolul 3 din Convenție, care prevede următoarele: 

,,Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor sau pedepselor inumane sau 

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

30. Guvernul a susținut că reclamantul nu epuizase căile de atac interne 

disponibile în privința plângerilor sale în baza Articolului 3 din Convenție. 

În special, el a depus cererea sa în timp ce încă nu exista o decizie definitivă 

a autorităților naționale cu privire la plângerile sale. În plus, el niciodată nu 

s-a plâns la nivel intern de presupusele agresiuni sexuale asupra sa din 

Penitenciarul nr. 13. 

31.  Reclamantul a susținut că el se adresase în modul corespunzător 

către autoritățile competente. El a adăugat că avocatul său avea motive să 

creadă că reclamantul era abuzat sexual și în alt mod de către colegii săi de 

celulă, deoarece el ar fi fost plasat într-o celulă cu persoane condamnate 

pentru omor și viol. 

32. Curtea reține că reclamantul s-a plâns autorităților competente despre 

maltratarea sa înainte de a depune cererea sa în anul 2009. După 

aproximativ doisprezece ani, procedurile cu privire la unele dintre aceste 

acuzații sunt încă pendinte (a se vedea paragraful 20 supra), în timp ce un 

alt set de proceduri penale s-a încheiat cu o hotărâre definitivă de 

condamnare a trei polițiști. Prin urmare, nu se poate afirma că reclamantul 
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nu a epuizat sau nu a încercat în mod corespunzător să epuizeze căile de 

atac disponibile. Astfel, obiecția Guvernului privind neepuizarea căilor de 

atac privind maltratarea de către poliție trebuie respinsă. 

33.  În același timp, este evident că reclamantul nu a formulat niciodată 

la nivel intern plângeri despre presupusul abuz de către colegii săi de  

celulă. Prin urmare, Curtea consideră că reclamantul nu a epuizat toate căile 

de atac interne de care dispunea și că această plângere trebuie respinsă în 

baza Articolului 35 § 1 din Convenție. 

34.  Curtea constată că plângerile privind relele tratamente din partea 

poliției și investigarea acestor plângeri nu sunt nici în mod vădit nefondate, 

nici inadmisibile din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile. 

B. Fondul 

35.  Reclamantul a susținut că fusese maltratat în timpul reținerii sale de 

către mai mulți ofițeri îmbrăcați în civil. Ulterior, în cele opt zile pe care le-

a petrecut la CGP el a fost maltratat și nu a primit asistența medicală 

necesară în urma maltratării lui. Plângerile sale împotriva ofițerilor care 

efectuaseră reținerea au condus, în final, la condamnarea acestora, însă 

procedurile civile privind obținerea despăgubirilor de la polițiștii respectivi 

erau încă pendinte. Procesul împotriva ofițerilor acuzați de maltratarea sa la 

CGP nu se finalizase după mulți ani, ceea ce, în opinia reclamantului, 

demonstra ineficiența anchetei. Reclamantul a adăugat că, în cadrul celui 

de-al doilea proces penal, procurorul a renunțat la acuzațiile împotriva 

anumitor ofițeri de rang înalt. 

36.  Guvernul a recunoscut că reclamantul fusese maltratat în timpul 

detenției sale la CGP între 8 și 15 aprilie 2009, contrar cerințelor Articolului 

3 din Convenție. Totodată, nu s-a dovedit că el avusese nevoie de asistență 

medicală urgentă în timpul vizitei ambulanței din 8 aprilie 2009 (a se vedea 

paragraful 8 supra), deoarece s-a stabilit, împreună cu medicul angajat al 

izolatorului de detenție al CGP, că reclamantul avea leziuni ușoare care nu 

necesitau tratament în regim de internare. În timpul detenției sale la CGP, 

reclamantul nu a formulat nicio cerere de asistență medicală, așa cum 

reieșea din registrul deținuților. După transferul său la Penitenciarul nr. 13, 

reclamantul a fost consultat de către medicii penitenciarului respectiv și a 

primit un tratament corespunzător în regim de internare. În privința 

investigării alegațiilor lui, autoritățile au respectat obligațiile sale, deoarece 

mai mulți ofițeri fuseseră identificați și acuzați, și fuseseră înregistrate 

progrese pozitive per ansamblu. În același timp, orice hotărâre a Curții care 

ar constata o încălcare a Articolului 3 în timp ce procedura se afla pe rolul 

instanțelor naționale ar afecta aceste proceduri și ar submina principiul 

subsidiarității, stabilit în jurisprudența Curții. 
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37.  Curtea a rezumat principiile jurisprudenței aplicabile în hotărârea sa 

în cauza Bouyid v. Belgia [MC] (nr. 23380/09, § 81-90 și 100-101, CEDO 

2015). 

38.  În prezenta cauză, Curtea ia act de faptul că Guvernul a recunoscut 

că reclamantul fusese maltratat la CGP (a se vedea paragraful 36 supra). De 

asemenea, ea constată că instanțele naționale au stabilit că, chiar înainte de a 

fi plasat în izolatorul de detenție al CGP, reclamantul fusese deja lovit de 

către cei trei ofițeri care efectuaseră reținerea (a se vedea paragraful 15 

supra). 

39.  Reclamantul a mai susținut că nu i s-a acordat asistența medicală 

necesară în urma maltratării lui. Guvernul a contestat acest lucru, susținând 

că o astfel de asistență nu a fost necesară, deoarece rănile sale erau minore. 

În plus, din registrul deținuților rezulta că el nu solicitase asistență medicală 

în urma vizitei ambulanței. 

40.  Curtea reține că chiar în primul document semnat de către reclamant, 

procesul-verbal de reținere a acestuia, atât el, cât și avocatul său au scris 

despre necesitatea asistenței medicale (a se vedea paragraful 7 supra). De 

asemenea, este evident că medicul CGP a refuzat sugestia medicilor de la 

ambulanță de a duce reclamantul la tratament în regim de internare (a se 

vedea paragraful 8 supra). În final, instanțele și Ombudsmanul au remarcat 

necesitatea acordării asistenței medicale reclamantului (a se vedea 

paragrafele 9 și 12 supra). Totodată, după ce a fost transferat la 

Penitenciarul nr. 13, reclamantul a trebuit să fie tratat în regim de internare 

(a se vedea paragraful 11 supra). Având în vedere cele de mai sus, Curtea 

concluzionează că reclamantul a avut nevoie de tratament medical în regim 

de internare, însă nu l-a primit. 

41.  În privința investigației referitoare la alegațiile reclamantului privind 

relele tratamente, se observă că au fost deschise două anchete. Deși se pare 

că au fost inițiate fără întârziere, una dintre ele (cea referitoare la 

maltratarea lui la CGP) durează deja de mai bine de doisprezece ani. 

Cealaltă (referitoare la maltratarea lui în timpul reținerii) a durat patru ani și 

s-a încheiat cu suspendarea executării pedepselor la care fuseseră 

condamnați polițiștii. Drept urmare, niciunul dintre ei nu a petrecut o 

singură zi în închisoare, fiind protejați în mod efectiv de aproape orice 

formă de responsabilitate. Singurul instrument rămas la dispoziția 

reclamantului – cel de solicitare a despăgubirilor de la polițiștii respectivi în 

cadrul procedurilor civile – s-a dovedit a fi, de asemenea, iluzoriu, deoarece 

procedura începută în anul 2014 nu s-a încheiat nici după șapte ani, în 

pofida faptului că vinovăția ofițerilor a fost stabilită în cadrul procesului 

penal anterior (a se vedea paragraful 17 supra). Singura explicație dată 

duratei procedurii privind maltratarea reclamantului la CGP a fost că cinci 

judecători diferiți examinaseră cauza, iar în final aceasta a trebuit să fie 

transferată la o altă instanță (a se vedea paragraful 20 supra). Curtea 

consideră că autoritățile interne trebuie să-și organizeze sistemul de justiție 
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într-o manieră care să nu prelungească în mod nejustificat cercetările 

penale, astfel subminând eficiența acestora. 

42. Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că 

reclamantul nu a fost doar supus relelor tratamente în timp ce se afla în 

detenție, fiind lipsit de asistența medicală de care avea nevoie, ci și diferitele 

proceduri referitoare la urmărirea penală a celor vinovați de maltratarea sa și 

de despăgubire a acestuia au fost tergiversate și ineficiente, iar una dintre 

cauze s-a soldat cu impunitatea virtuală a polițiștilor care efectuaseră 

reținerea. Prin urmare, ea concluzionează că a existat o încălcare a 

Articolului 3 din Convenție în prezenta cauză, atât sub aspect material, cât și 

sub aspect procedural.  

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 2 DIN CONVENȚIE 

43.  Reclamantul s-a plâns că nu fusese informat în mod prompt despre 

motivele reținerii sale. El s-a bazat pe Articolul 5 § 2 din Convenție, care 

prevede următoarele: 

,,Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt și într-o 

limbă pe care o înțelege, asupra motivelor arestării sale și asupra oricărei acuzații 

aduse împotriva sa.” 

A. Admisibilitatea 

44.  Curtea notează că această plângere 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 

45.  Reclamantul a susținut că nu fusese informat despre motivele 

reținerii sale, decât peste câteva ore de la reținerea sa efectivă. 

46. Guvernul a recunoscut că dreptul reclamantului garantat de Articolul 

5 § 2 din Convenție fusese încălcat. 

47.  La rândul său, Curtea nu are niciun motiv să ajungă la o concluzie 

diferită, având în vedere faptul că detenția reclamantului până la ora 15:00 

la 8 aprilie 2009, după aproximativ cinci ore de la reținerea sa efectivă la 

scurt timp după ora 10:00, nici măcar nu a fost recunoscută oficial, și că 

ofițerii care l-au reținut nu prezentaseră niciun document care să servească 

drept bază pentru reținerea reclamantului (a se vedea paragraful 15 supra). 

În plus, procesul-verbal de reținere indica doar că martorii văzuseră 

reclamantul săvârșind infracțiunea, însă nu au indicat despre ce infracțiune 

era vorba (a se vedea paragraful 8 supra). În același timp, în lipsa unei 

recunoașteri a încălcării Articolului 5 § 2 de către instanțele naționale sau a 

acordării unor despăgubiri, reclamantul poate pretinde în continuare a fi 

victimă a unei încălcări a acestei dispoziții. 
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48. În consecință, a existat o încălcare a Articolului 5 § 2 din Convenție. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN CONVENȚIE 

49.  Reclamantul s-a plâns că nu a fost adus în fața judecătorului de 

instrucție atunci când ultimul a decis în privința demersului procurorului 

referitor la eliberarea mandatului de arest. El s-a bazat pe Articolul 5 § 3 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

,,Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 litera c) 

din prezentul articol ... are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau 

eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții 

care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 

Admisibilitatea 

50. Reclamantul a susținut că instanțele naționale nu au prezentat motive 

suficiente pentru arestarea sa preventivă. 

51. Guvernul a susținut că, spre deosebire de afirmația reclamantului din 

formularul său de cerere, potrivit căreia el nu fusese adus în fața unui 

judecător imediat după reținerea sa, de fapt, la 10 aprilie 2009 el a fost adus 

în fața judecătorului de instrucție care a dispus arestarea sa preventivă. În 

plus, el a depus cererea sa la Curte înainte să-i ofere Curții de Apel șansa să 

examineze recursul său împotriva încheierii judecătorului de instrucție 

privind arestarea sa preventivă.  

52.  Curtea constată că plângerea inițială se referea doar la presupusul 

eșec de a aduce reclamantul în fața judecătorului de instrucție la 10 aprilie 

2009, atunci când judecătorul a decis dacă dispune sau nu arestarea sa 

preventivă. În observațiile sale, reclamantul s-a referit la insuficiența 

motivelor prezentate de către judecător – un aspect care nu a fost invocat în 

cererea inițială și care nu face obiectul prezentei cereri. 

53.  În privința alegației potrivit căreia el nu a fost adus în fața 

judecătorului de instrucție, Curtea reține că reclamantul nu a depus nicio 

probă care să susțină această afirmație. Dimpotrivă, Guvernul a arătat că 

judecătorul nu numai că a văzut reclamantul, dar a cerut și investigarea 

acuzațiilor sale de rele tratamente (a se vedea paragraful 9 supra). 

54.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că plângerea lui 

este în mod vădit nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 

35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

VI. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

55.  Într-o scrisoare din 6 septembrie 2019, reclamantul s-a plâns de 

încălcarea Articolului 6 din Convenție, deoarece procesul civil împotriva 

unora dintre polițiști era pendinte timp de șapte ani (a se vedea paragraful 

17 supra). 
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56. Deoarece această chestiune nu a făcut parte din cererea depusă la 

Curte și nu face obiectul prezentei cauze, Curtea nu o va examina. 

VII. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

57.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 8, deoarece el fusese 

forțat de către anchetatori să dezvăluie parola la conturile sale de e-mail. El 

a adăugat că nu are niciun mijloc de a-și dovedi afirmațiile. 

58. Guvernul a susținut că reclamantul nu a epuizat căile de atac interne 

disponibile, eșuând să se plângă în baza legislației naționale cu privire la 

încălcarea drepturilor sale prevăzute la Articolul 8. 

59. Curtea constată absența oricărei plângeri la nivel național cu privire 

la pretinsa presiune de a dezvălui parolele reclamantului. Prin urmare, 

Curtea consideră că reclamantul nu a epuizat toate căile de atac interne de 

care dispunea și că această plângere trebuie respinsă în conformitate cu 

Articolul 35 § 1 din Convenție. 

VIII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

60.  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.” 

A. Prejudiciul material 

61.  Reclamantul a pretins 2.700 de lei (MDL, ceea ce reprezintă 

echivalentul a aproximativ 167 de euro (EUR)) pentru prejudiciul material. 

El s-a referit la salariul său pe care nu l-a putut primi în cele trei luni de 

detenție. 

62. Guvernul a considerat că pretenția este nefondată.  

63. Curtea reține că ea nu a examinat legalitatea detenției reclamantului. 

Ea nu vede nicio legătură de cauzalitate între constatările sale privind 

încălcarea Articolelor 3 și 5 § 2 din Convenție și prejudiciul pretins. Prin 

urmare, ea nu acordă nicio sumă în acest sens. 

B. Prejudiciul moral 

64.  Reclamantul a pretins 38.500 EUR pentru prejudiciul moral, făcând 

referire la suferința sa din cauza relelor tratamente și la deteriorarea imaginii 

sale în mass-media. 

65. Guvernul a considerat că suma pretinsă este excesivă și nu trebuie să 

depășească 25.000 EUR. 

66. Având în vedere constatarea sa privind încălcarea atât a aspectului 

material, cât și a celui procedural al Articolului 3, precum și a Articolului 5 
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§ 2, Curtea acordă reclamantului 15.000 EUR pentru prejudiciul moral 

cauzat, plus orice taxă care poate fi percepută. 

C. Costuri și cheltuieli 

67.  Reclamantul a pretins 2.360 EUR pentru costuri și cheltuieli. El s-a 

bazat pe un contract încheiat între soția sa și avocatul său. 

68. Guvernul a susținut că suma pretinsă este excesivă și, în orice caz, nu 

ar trebui să depășească 1.500 EUR. 

69.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea îi acordă 

reclamantului 1.500 EUR pentru costuri și cheltuieli, plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantului. 

70.  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 admisibile plângerile în baza Articolului 3 (cu excepția alegației 

de abuz din partea colegilor de celulă) și a Articolului 5 § 2 din 

Convenție, iar restul cererii inadmisibil; 

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

aspectele sale materiale și procedurale;  

3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 5 § 2 din Convenție; 

4. Hotărăște 

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

trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în moneda 

Statului reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 15.000 EUR (cincisprezece mii de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute 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; 

 

5. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă. 
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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 

 


