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În cauza Povestca 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. 33968/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 7 

septembrie 2016 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean al Republicii Moldova, dl Ștefan Povestca (,,reclamantul”); 

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

plângerile în baza Articolului 3 din Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la presupusul eșec de a efectua o investigație eficientă 

în privința maltratării reclamantului de către persoane private, precum și la 

pretinsa asistență medicală insuficientă acordată acestuia în timpul detenției. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1968 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dna S. Raiu, 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.  În cursul nopții de 3 august 2015, reclamantul a intrat în casa lui T.M. 

cu intenția de a sustrage bunurile celui din urmă. El purta haine negre, 

mănuși de cauciuc și o cagulă. Proprietarul a auzit un sunet și a confruntat 

reclamantul, care încerca să fugă. După ce a sărit gardul în grădina vecinului 

lui T.M. (L.V.), el a fost oprit de către L.V. și fiul său, L.S. În timp ce lupta, 

încercând să se elibereze și să fugă, reclamantul a fost lovit de ambii 

bărbați, iar el l-a mușcat pe L.V. de piept. L.V. a lovit de mai multe ori 

reclamantul în cap. Ulterior, reclamantul a fost reținut de către poliție. 

6.  La 7 august 2015 un procuror a cerut Judecătoriei Nisporeni să 

dispună arestarea preventivă a reclamantului pentru 30 de zile. Această 

cerere a fost admisă în aceeași zi. 
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I. INVESTIGAREA ACUZAȚIILOR RECLAMANTULUI 

REFERITOARE LA RELE TRATAMENTE 

7.  La 5 august 2015 avocatul reclamantului s-a plâns la procuratură de 

faptul că clientul său fusese lovit de mai multe persoane în timpul luptei 

care a precedat reținerea sa și că, în drum spre secția de poliție, el fusese 

lovit de câteva ori în spate de către polițiști. În aceeași zi un ofițer de 

urmărire penală a dispus examinarea reclamantului de către un medic legist, 

pentru a stabili dacă acesta fusese rănit. În aceeași zi reclamantul a fost 

examinat și de către medicul legist A.B., care a depistat hematoame sub 

ambii ochi, pe barbă, nas, pe ambele buze și pe cutia sa toracică. De 

asemenea, medicul a notat că reclamantul se plângea de greață, vertij și 

pierderea cunoștinței, și a stabilit că leziunile suportate de către reclamant 

erau nesemnificative. Expertul a mai remarcat că reclamantul trebuia să fie 

consultat de către un neurolog. 

8.  La 26 august 2015 procurorul a refuzat să inițieze o investigație 

penală în privința acuzațiilor reclamantului, din lipsa elementelor unei 

componențe de infracțiuni. Acțiunile lui L.V. și ale fiului său fuseseră 

direcționate la împiedicarea unei persoane de a fugi după comiterea unei 

infracțiuni; ei au trebuit să folosească forța drept răspuns la încercările 

violente ale reclamantului de a se elibera. Reclamantul a fost informat 

despre această ordonanță la 19 octombrie 2015. La 27 octombrie 2015 el a 

contestat ordonanța, menționând, inter alia, că el prezentase procurorului 

rezultatele examinării sale din 21 septembrie 2015 (a se vedea paragraful 23 

infra), care confirmau că el își pierduse vederea la ochiul stâng. Ordonanța a 

fost menținută de către un procuror ierarhic superior la 23 noiembrie 2015. 

9.  La 24 decembrie 2015 judecătorul de instrucție al Judecătoriei 

Nisporeni a anulat aceste ordonanțe, dispunând o nouă examinare de către 

procuror. În timpul ședinței în fața judecătorului respectiv, reclamantul a 

declarat că la 4 august 2015 el deja își pierduse vederea la ochiul stâng. În 

momentul în care el a menționat acest fapt medicilor care l-au examinat la 4 

august 2015, ei i-au răspuns că în spitalul din Nisporeni nu era niciun medic 

oftalmolog. Judecătorul a constatat că procurorul nu solicitase efectuarea 

unei noi expertize medico-legale în lumina noilor informații disponibile 

după întocmirea raportului medico-legal din 5 august 2015, în special a 

plângerii reclamantului, potrivit căreia el își pierduse vederea la ochiul său 

stâng. 

10.  La 24 martie 2016 reclamantul a fost supus unei noi expertize 

medico-legale. Raportul rezultat din aceeași dată constata că reclamantul își 

pierduse acuitatea vizuală (până la 0,02 dioptrii), ceea ce echivala cu o 

vătămare gravă. În lipsa documentelor care să confirme istoricul medical al 

reclamantului, era imposibilă determinarea momentului exact în care el își 

pierduse vederea. 
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11.  La 25 aprilie 2016 un procuror a decis din nou să nu demareze o 

anchetă penală cu privire la acuzațiile reclamantului de rele tratamente, în 

esență, din aceleași motive ca și anterior. 

12.  La 30 mai 2016 reclamantul a contestat această ordonanță, 

menționând, inter alia, că le spusese medicilor spitalulului din Nisporeni, 

unde fusese dus la 4 august 2015, că nu putea vedea cu ochiul stâng. Lui i s-

ar fi spus că spitalul nu avea un asemenea specialist. Ulterior, el a fost dus 

înapoi la inspectoratul de poliție, unde, aparent, el nu a primit asistență 

medicală. La 27 iunie 2016 un procuror ierarhic superior a anulat ordonanța 

din 25 aprilie 2016, constatând că ancheta efectuată până la acel moment 

fusese superficială. Prin aceeași ordonanță a fost începută o investigație 

penală în privința acuzației reclamantului referitoare la cauzarea vătămărilor 

corporale grave. 

13.  La 3 ianuarie 2017 a fost elaborat un nou raport de expertiză medico-

legală, care constata că reclamantul își pierduse vederea la ochiul stâng 

(0,02 dioptrii). Pentru a stabili data la care se întâmplase acest lucru, 

experții au trebuit să consulte toate documentele medicale preexistente ale 

reclamantului. 

14.  La 3 octombrie 2017 o altă examinare medico-legală, semnată de 

către A.B. (a se vedea paragraful 7 supra), confirma rezultatele anterioare și 

constata că reclamantul suferise un traumatism cranian în anul 2006, iar 

apoi și-a pierdut parțial vederea (0,9 dioptrii), și un alt traumatism la 3 

august 2015. Se putea concluziona că el își pierduse vederea după oricare 

dintre cele două traumatisme. 

15.  La 17 noiembrie 2017 procurorul responsabil de caz a decis să 

înceteze investigația, în esență, din aceleași motive ca cele menționate la 

paragrafele 8 și 11 supra. 

16.  La 27 iunie 2018 reclamantul a contestat ordonanța respectivă. La 19 

iulie 2018 procurorul ierarhic superior nu a găsit la dosar nicio dovadă care 

să demonstreze că reclamantul fusese informat despre ordonanța din 17 

noiembrie 2017 și, astfel, a examinat-o în fond. El a respins această 

plângere ca nefondată. 

17.  Reclamantul a contestat această ordonanță în instanță. La 6 

noiembrie 2018 Judecătoria Ungheni a respins plângerea, ca fiind 

nefondată. 

18.  Reclamantul a depus recurs. La 29 ianuarie 2019 Curtea de Apel 

Chișinău a anulat decizia instanței inferioare și a dispus o nouă examinare a 

cauzei. Curtea de Apel a constatat că instanța inferioară examinase formal 

cauza, fără a analiza în mod obiectiv materialele prezentate de către 

procuror, deoarece din procesul-verbal al ședinței era clar că instanța nu 

examinase dosarul penal. Decizia instanței inferioare s-a bazat pe o evaluare 

unilaterală și subiectivă a faptelor și a documentelor pe care instanța nu le 

examinase. 
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19.  La 20 iunie 2019 Judecătoria Ungheni a respins plângerea 

reclamantului împotriva ordonanțelor din 17 noiembrie 2017 și 19 iulie 

2018, ca fiind nefondată. Ea a constatat că respectivele ordonanțe nu puteau 

fi anulate, decât dacă circumstanțe recent descoperite justificau acest lucru 

sau dacă respectivele ordonanțe ar fi fost afectate de un viciu fundamental 

de procedură, ceea ce nu se regăsea în cauza respectivă. 

20.  Reclamantul a depus recurs. La 21 octombrie 2019 Curtea de Apel 

Chișinău a respins recursul, ca fiind nefondat. Decizia era definitivă. 

II. ASISTENȚA MEDICALĂ ACORDATĂ RECLAMANTULUI 

21.  Potrivit declarației depuse de către reclamant la procuratură, el se 

simțea rău atunci când a fost adus la inspectoratul de poliție la 4 august 

2015. Prin urmare, în aceeași noapte el a fost dus la spital, unde a primit 

câteva injecții, înainte de a fi dus înapoi în aceeași zi la inspectoratul de 

poliție Nisporeni. 

22.  La 12 august 2015 reclamantul a fost transferat la Penitenciarul nr. 

13 din Chișinău. La sosirea sa, el a fost examinat de către un medic, care a 

constatat că reclamantul suferise, inter alia, un traumatism cranian și un 

traumatism la ochiul stâng. La 13 august 2015 un medic oftalmolog l-a 

diagnosticat cu atrofia nervului optic de origine post-traumatică. Medicul 

respectiv a prescris ca reclamantul să fie examinat de către un neurochirurg. 

Același diagnostic și prescripție de examinare de către un neurochirurg au 

fost făcute în mod repetat de către medicul oftalmolog din penitenciar la 1 

septembrie 2015. 

23.  În perioada 3 septembrie – 8 octombrie 2015 reclamantul a fost 

supus unui tratament în regim de internare în spitalul Penitenciarului nr. 16. 

La 21 septembrie 2015 o altă examinare medicală a constatat, inter alia, că 

reclamantul suferise o comoție cerebrală și leziuni la ochiul stâng, și că își 

pierduse vederea la ochiul stâng. Ulterior, el a fost plasat în Penitenciarul nr. 

13 în perioadele 8-19 octombrie și 16-22 decembrie 2015, precum și între 

24 decembrie 2015 și 10 august 2016. În intervalele dintre perioadele 

respective de detenție el a fost tratat în regim de internare în secția medicală 

a Penitenciarului nr. 13. 

24.  Potrivit documentelor prezentate de către Guvern, în timpul detenției 

sale în celulele ordinare din Penitenciarul nr. 13, reclamantul avea între 2,25 

m2 și 3 m2 de spațiu personal. Începând cu 24 decembrie 2015 și până la 

transferul său din Penitenciarul nr. 13 la 10 august 2016, el avea 3 m2 de 

spațiu personal. 

25.  Documentele prezentate de către Guvern, inclusiv o notă informativă 

a Departamentului Instituțiilor Penitenciare cu privire la tratamentul medical 

oferit reclamantului, se referă la perioada care începe din 12 august 2015. 
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ÎN DREPT 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

26. Reclamantul s-a plâns de investigarea ineficientă a alegației cu 

privire la rele tratamente, de caracterul insuficient al asistenței medicale 

acordate lui și de condițiile inumane ale detenției sale. De asemenea, el s-a 

plâns că a fost lovit de către polițiști. El s-a referit la Articolul 3 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

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

degradante.” 

A. Investigația cu privire la alegația de rele tratamente 

1. Admisibilitatea 

27.  În observațiile sale inițiale, Guvernul a susținut că reclamantul nu 

epuizase căile de atac interne disponibile cu privire la alegația sa referitoare 

la lipsa unei investigații eficiente în privința relelor tratamente. În special, el 

nu contestase ordonanța procurorului din 17 noiembrie 2017. 

28.  Reclamantul a susținut că el nu fusese informat despre existența 

ordonanței respective până la 26 iunie 2018, atunci când Agentul 

guvernamental a informat avocatul lui despre acest fapt. La 27 iunie 2018 

avocatul lui a contestat-o și, în final, a obținut o decizie definitivă (a se 

vedea paragrafele 16-20 supra). 

29.  Curtea reține că, după formularea observațiilor inițiale ale 

Guvernului, reclamantul a contestat ordonanța relevantă și că procurorul 

ierarhic superior nu a identificat nicio dovadă că reclamantul fusese 

informat despre aceasta, examinând-o, astfel, în fond (a se vedea paragraful 

16 supra). În astfel de circumstanțe, este evident că reclamantul a epuizat 

căile de atac interne disponibile. Astfel, 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. 

30.  De asemenea, reclamantul s-a plâns că, în timp ce era dus la 

inspectoratul de poliție, el fusese lovit de trei ori în spate de către ofițerii de 

poliție. El a mai remarcat că fusese transportat în portbagajul mașinii de 

poliție. Curtea nu găsește în materialele cauzei nicio dovadă în susținerea 

acestor afirmații. 

31.  Rezultă că această parte a cererii este în mod vădit nefondată și 

trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

2. Fondul 

32.  Reclamantul a susținut că autoritățile nu efectuaseră o anchetă 

efectivă în privința circumstanțelor în care el își pierduse vederea. 
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33.  Guvernul a susținut că autoritățile desfășuraseră o anchetă efectivă în 

privința acuzației reclamantului. L.V. și L.S. contribuiseră la reținerea unei 

persoane periculoase prinse în procesul comiterii unui furt. În plus, el fusese 

agresiv și încercase să se elibereze prin opunere activă și prin mușcarea 

pieptului lui L.V. Prin urmare, leziunile cauzate lui fuseseră o consecință a 

propriilor acțiuni. 

34.  Curtea face trimitere la principiile generale pe care le-a dezvoltat în 

baza Articolului 3 din Convenție, în special cu privire la obligația de a se 

asigura că persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Membre nu sunt supuse 

unor rele tratamente, inclusiv relelor tratamente administrate de către 

persoane private, și obligația de a efectua o investigație eficientă cu 

promptitudine și în termen rezonabil (a se vedea, de exemplu, X și alții v. 

Bulgaria [MC], nr. 22457/16, §§ 176-192, 2 februarie 2021). 

35.  Curtea reamintește că în privința unei persoane lipsite de libertate, 

orice recurgere la forța fizică, care nu a fost strict necesară prin propria sa 

conduită, diminuează demnitatea umană și reprezintă, în principiu, o 

încălcare a dreptului garantat de Articolul 3 (a se vedea, mutatis mutandis, 

Bouyid v. Belgia [MC], nr. 23380/09, § 88, CEDO 2015). Astfel, era sarcina 

autorităților să verifice dacă persoanele private care lipsiseră reclamantul de 

libertate până la sosirea poliției au aplicat o forță excesivă, indiferent de 

faptul dacă acțiunile sale vădit ilegale conduseseră la această reținere. 

36.  Curtea reține că urmărirea penală în prezenta cauză a fost inițiată la 

27 iunie 2016, după aproape 11 luni de la depunerea plângerii avocatului 

reclamantului din 5 august 2015 (a se vedea paragraful 7 supra). Nici 

Guvernul, nici autoritățile naționale nu au prezentat o explicație plauzibilă 

pentru o asemenea tardivitate. În acest context, Curtea reamintește că, deși 

pot exista obstacole sau dificultăți care împiedică progresul în cadrul unei 

anchete într-o anumită situație, în general, se poate considera a fi esențial 

faptul ca autoritățile să lanseze în mod prompt o anchetă, pentru a menține 

încrederea publicului în respectarea de către acestea a statului de drept și 

pentru a preveni orice aparență de complicitate sau toleranță față de actele 

ilicite (a se vedea Buzilo v. Moldova, nr. 52643/07, § 30, 21 februarie 2012, 

și Ciorap (5) v. Republica Moldova, nr. 7232/07, § 59, 15 martie 2016). În 

plus, Curtea a mai remarcat în trecut că, în conformitate cu dreptul intern, 

eșecul de a iniția o urmărire penală limitează eficacitatea acesteia din urmă 

în privința utilizării în instanță a oricăror probe obținute (a se vedea, de 

exemplu, O.R. și L.R. v. Republica Moldova, nr. 24129/11, § 65 cu 

referințele ulterioare, 30 octombrie 2018). 

37.  Totodată, rezultă că procurorul a decis de două ori să nu inițieze o 

urmărire penală și că ambele ordonanțe ale sale au fost anulate: mai întâi de 

către o instanță (a se vedea paragraful 9 supra), apoi de către un procuror 

ierarhic superior, care a constatat că ancheta fusese superficială (a se vedea 

paragraful 12 supra). După ce investigația a fost inițiată în final, iar ulterior 

s-a dispus încetarea acesteia, o instanță a anulat ordonanța de încetare, 
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constatând că ancheta fusese unilaterală și subiectivă, și că instanța 

inferioară nici măcar nu examinase dosarul înainte de a confirma ordonanța 

procurorului (a se vedea paragraful 18 supra). În acest sens, Curtea 

reamintește concluzia sa, conform căreia anularea repetată a ordonanțelor de 

încetare a urmăririi penale ridică întrebări cu privire la eficiența acesteia (a 

se vedea Dornean, pre-citată, § 48). 

38.  În plus, din afirmațiile reclamantului coroborate cu ordonanța 

procurorului din 19 iulie 2018 (a se vedea paragraful 16 supra) rezultă în 

mod clar că reclamantul nu fusese informat despre ordonanța din 17 

noiembrie 2017, până avocatul său nu a aflat despre aceasta de la Agentul 

guvernamental. Nu era prima dată când reclamantul nu a fost informat în 

timp util despre ordonanța procurorului, același lucru întâmplându-se și în 

privința primei ordonanțe de acest fel din 26 august 2015, despre care el a 

fost informat abia la 19 octombrie 2015 (a se vedea paragraful 8 supra). 

Rezultă că reclamantul nu a putut să participe în mod efectiv în cadrul 

investigației, contrar cerințelor Articolului 3 (a se vedea, de exemplu, X și 

alții v. Bulgaria, pre-citată, § 189). 

39.  Curtea observă că, deși este clar că cel puțin la 13 august 2015 

reclamantul nu putea vedea cu ochiul stâng (a se vedea paragraful 22 

supra), procurorii au continuat să se bazeze pe raportul inițial de expertiză 

medico-legală din 5 august 2015 și să trateze cazul ca implicând leziuni 

nesemnificative, în timp ce un al doilea raport de expertiză medico-legală de 

verificare a gravității leziunilor a fost efectuat abia la 24 martie 2016, după 

ce o instanță a accentuat eșecul procurorului de a examina această chestiune  

(a se vedea paragrafele 9 și 10 supra). 

40.  Curtea concluzionează că, având în vedere inițierea tardivă și 

incompletă a investigației, coroborată cu modul superficial de desfășurare a 

acesteia, precum întârzierea inexplicabilă în obținerea unui nou raport de 

expertiză medico-legală de peste șapte luni și cu neimplicarea suficientă a 

reclamantului, investigația în privința alegațiilor reclamantului a fost 

ineficientă. 

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

privire la obligația de investigare a relelor tratamente aplicate reclamantului 

de către persoane private. 

B. Asistența medicală acordată reclamantului 

1. Admisibilitatea 

41.  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. 
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2. Fondul 

42.  Reclamantul a susținut că lui nu i se acordase asistență medicală în 

timpul detenției sale la inspectoratul de poliție. După ce fusese transferat la 

Penitenciarul nr. 13, el nu a primit tratamentul cerut de starea sa de sănătate. 

În rezultat, el și-a pierdut vederea la ochiul său stâng. 

43.  Guvernul a susținut că reclamantului îi fusese acordată toată 

asistența medicală cerută de starea sa. El a fost consultat de către mai mulți 

medici, inclusiv de către un oftalmolog, un stomatolog și un psihiatru, și a 

fost vizitat aproape zilnic de către medicul de gardă și de către felcer. De 

asemenea, el fusese tratat în regim de internare în spitalul penitenciarului pe 

parcursul unor perioade îndelungate. 

44.  Curtea reiterează că, în privința persoanelor private de libertate, 

Articolul 3 din Convenție impune Statului obligația pozitivă de a asigura că 

o persoană este reținută în condiții compatibile cu respectarea demnității 

sale umane, și că modul și metoda de executare a măsurii nu-l supun unei 

suferințe sau dificultăți de o intensitate care depășește nivelul inevitabil de 

suferință inerent detenției. Suferința care decurge din boala naturală, fie 

fizică sau psihică, poate intra în contradicție cu Articolul 3 atunci când este 

sau riscă să fie exacerbată de condițiile de detenție pentru care autoritățile 

pot fi trase la răspundere (a se vedea Dorneanu, pre-citată, § 76). Sănătatea 

și bunăstarea deținutului trebuie să fie asigurate în mod adecvat, printre 

altele, prin oferirea asistenței medicale necesare. 

45.  Curtea notează că reclamantul avea o serie de leziuni pe multe părți 

ale corpului, în special sub ochi și pe ambele buze. Astfel de leziuni nu 

puteau să nu fie observate de către polițiști atunci când l-au adus la 

inspectoratul de poliție. Într-adevăr, leziunile sale au fost suficient de grave 

pentru ca poliția să ducă reclamantul la spital în noaptea reținerii lui (a se 

vedea paragraful 21 supra). 

46.  În pofida celor de mai sus, reclamantul a fost adus înapoi la 

inspectoratul de poliție în aceeași zi. Ulterior, nu există nicio înregistrare 

medicală anexată la dosar, din care să rezulte că el a fost consultat de către 

un medic până la transferul său în Penitenciarul nr. 13 la 12 august 2015, 

adică aproximativ opt zile mai târziu. Unica excepție a fost medicul legist 

care l-a examinat la 5 august 2015 și care a constatat că reclamantul suferise 

doar leziuni ușoare. Respectivul medic a notat că reclamantul se plângea de 

pierderea cunoștinței, greață și vertij (a se vedea paragraful 7 supra), și a 

recomandat ca reclamantul să fie consultat de către un neurolog. Nu există 

nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat până la transferul acestuia la 

spitalul penitenciarului la 3 septembrie 2015. 

47.  De asemenea, se constată că, deși medicul oftalmolog a prescris la 

13 august 2015 ca reclamantul să fie examinat de către un neurochirurg (a 

se vedea paragraful 22 supra), acest lucru nu a avut loc timp de douăzeci de 

zile, atunci când el a fost transferat la spitalul-penitenciar la 3 septembrie 

2015, în pofida caracterului urgent al situației, deoarece era pusă în pericol 
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funcția unui organ important. Nu a fost oferită nicio explicație în privința 

acestei tardivități. 

48.  Deși este imposibil de știut dacă pierderea de către reclamant a 

vederii putea fi (parțial) prevenită în cazul în care el ar fi fost consultat de 

către un chirurg imediat ce acest lucru s-a prescris, este evident că în timpul 

celor douăzeci de zile și chiar mai mult, dacă se ia în considerare eșecul 

tratării reclamantului în timpul aflării sale în custodia poliției, el nu a primit 

asistență medicală oftalmologică de specialitate. 

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

privire la insuficiența asistenței medicale în timpul detenției. 

C. Condițiile de detenție 

1. Admisibilitatea 

49.  Guvernul a susținut că plângerea privind condițiile de detenție ale 

reclamantului, în măsura în care se referă la perioadele de detenție de până 

la 7 martie 2016, ar trebui declarată inadmisibilă pentru nerespectarea 

termenului limită de șase luni de depunere a cererilor la Curte. Guvernul a 

susținut că reclamantul s-a plâns doar de condițiile din Penitenciarul nr. 13, 

unde a fost deținut sporadic, cu întreruperi lungi. Prin urmare, aceasta nu 

poate fi considerată o situație continuă.  

50.  Reclamantul nu a oferit niciun comentariu în acest sens. 

51.  Curtea reține că reclamantul a ajuns în Penitenciarul nr. 13 la 12 

august 2015 și a stat acolo până la 10 august 2016. Totuși, reiese că înainte 

de 24 decembrie 2015, șederea sa acolo a fost întreruptă pentru perioade 

îndelungate de timp și că el a petrecut mai mult timp în secția medicală a 

Penitenciarului nr. 13 decât în celulele obișnuite. 

52.  De asemenea, se notează că reclamantul nu s-a plâns în privința 

condițiilor de detenție din secția medicală, ci doar din celulele propriu-zise 

din penitenciar. Având în vedere cele de mai sus, Curtea acceptă argumentul 

Guvernului, potrivit căruia primele câteva perioade de detenție, atunci când  

reclamantul a petrecut mai mult timp în secțiile medicale decât în celulele 

penitenciarului, nu trebuie tratate ca făcând parte dintr-o situație continuă (a 

se vedea Shishanov v. Republica Moldova, nr. 11353/06, §§ 68 și 69, 15 

septembrie 2015). Cu toate acestea, prezenta cerere a fost depusă la 7 

septembrie 2016, după mai mult de șase luni de la respectivele perioade 

intermitente de detenție în celulele ordinare ale Penitenciarului nr. 13, 

încheiate la 24 decembrie 2015. 

53.  În consecință, în măsura în care reclamantul se plânge de condițiile 

sale de detenție până la 24 decembrie 2015, Curtea trebuie să respingă 

această plângere în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție, 

deoarece a fost depusă în afara termenului limită de șase luni. 
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2. Fondul 

54.  Reclamantul s-a plâns de supraaglomerarea celulelor în care fusese 

plasat în Penitenciarul nr. 13. În special, el a avut mai puțin de minimul de 4 

m2 de spațiu personal. 

55.  Bazându-se pe documentele din dosar, Guvernul a susținut că, 

începând cu 24 decembrie 2015 și până la transferul său într-un alt 

penitenciar, reclamantul avea 3 m2 de spațiu personal. Guvernul s-a referit 

la constatarea Curții în cauza Muršić v. Croația [MC] (nr. 7334/13, 20 

octombrie 2016), conform căreia cerința de 3 m2 de suprafață de podea per 

deținut în spațiile de cazare a mai multor persoane ar trebui menținută ca 

fiind standardul minim relevant pentru evaluarea sa în baza Articolului 3 din 

Convenție. În plus, fiecare deținut din celulă avea propriul său pat și un 

scaun, iar o noptieră era prevăzută pentru doi deținuți. De asemenea, 

celulele erau dotate cu masă, dulap, chiuvetă pentru igiena personală, toaletă 

separată, și erau bine iluminate și ventilate. În plus, celulele erau 

dezinfectate în mod regulat. 

56.  Curtea ia act de descrierea prezentată de către Guvern și de lipsa 

oricăror detalii suplimentare cu privire la condițiile de detenție ale 

reclamantului, cu excepția dimensiunii spațiului personal disponibil (3 m2), 

care în sine nu a fost în contradicție cu obligațiile autorităților în baza 

Articolului 3 (a se vedea Muršić, pre-citată, § 110). 

57.  În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că în prezenta 

cauză nu a existat nicio încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN 

CONVENȚIE 

58.  Reclamantul s-a plâns că fusese reținut timp de mai mult de 72 de 

ore înainte ca o instanță să emită un mandat de arest, contrar prevederilor 

legislației naționale care limita la 72 de ore un astfel de tip de detenție 

inițială. 

A. Admisibilitatea 

59.  Curtea notează că pretinsa detenție ilegală s-a încheiat la 7 august 

2015, atunci când o instanță a emis un mandat de arestare în privința 

reclamantului (a se vedea paragraful 6 supra). Prin urmare, termenul limită 

de șase luni pentru depunerea unei plângeri în acest sens la Curte a început 

la acea dată. Cu toate acestea, prezenta cerere a fost depusă la 7 septembrie 

2016, după mai mult de șase luni. 

60.  Prin urmare, această plângere trebuie respinsă în baza Articolului 35 

§§ 1 și 4 din Convenție, ca fiind depusă în afara termenului limită de șase 

luni. 



HOTĂRÂREA POVESTCA v. REPUBLICA MOLDOVA 

11 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN 

CONVENȚIE 

61.  În final, reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 din 

Convenție. Curtea observă că această plângere, în modul formulat în cererea 

sa inițială, a generat, în esență, aceleași probleme ca cele examinate în baza 

Articolului 3. Prin urmare, Curtea nu va examina această plângere în mod 

separat. 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

62.  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 vătămate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

63.  Reclamantul a pretins 600.000 de euro (EUR) pentru prejudiciuș 

moral. 

64.  Guvernul a susținut că, în lipsa oricărei încălcări a Convenției, nu ar 

trebui oferită nicio despăgubire. În orice caz, suma pretinsă era nefondată și 

în contradicție evidentă cu sumele acordate în cazuri similare anterioare. 

65.  Curtea acordă reclamantului 10.000 EUR pentru prejudiciul moral, 

plus orice taxe care ar putea fi percepute. 

B. Costuri și cheltuieli 

66.  Reclamantul a pretins, de asemenea, 500 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. El s-a bazat pe un contract încheiat cu 

avocatul său. 

67.  Guvernul a susținut că nu era datorată nicio compensație pentru 

costuri, din cauza lipsei oricărei încălcări a Convenției. În plus, suma 

pretinsă era nefondată. 

68.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și a cheltuielilor numai în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost efectiv și în mod necesar suportate, și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de 

documentele aflate în posesia sa și de criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabil să acorde suma de 500 EUR, care acoperă toate costurile și 

cheltuielile, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului. 
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C. Dobânda de întârziere 

69.  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 părții 

referitoare la pretinsele condiții inumane de detenție), iar restul cererii 

inadmisibil; 

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

privința obligației de a desfășura o investigație eficientă referitoare la 

relele tratamente aplicate reclamantului de către persoane private; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție în 

privința asistenței medicale insuficiente acordate reclamantului în timpul 

detenției; 

4. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 3 din Convenție 

în privința condițiilor de detenție ale reclamantului; 

5. Hotărăște 

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

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

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care urmează să 

fie convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la data 

transferului: 

(i) 10.000 EUR (zece mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 500 EUR (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; 

6. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 
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