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În cauza Genderdoc-M și M.D. v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefierul Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 23914/15) versus Republica  Moldova, depusă la Curte de 

către Asociaţia Obştească Centrul de Informaţii Genderdoc-M (în continuare 

„Genderdoc-M”, „prima reclamantă”) și M.D., cetățean moldovean („al 

doilea reclamant”) la 5 mai 2015 în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) 

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

plângerile în baza Articolelor 3, 8 și 14, și de a declara restul cererii 

inadmisibil; 

decizia de a asigura anonimatul celui de-al doilea reclamant în 

conformitate cu Articolul 47 § 4 din Regulamentul Curții; 

observațiile depuse de către Guvernul reclamat și replica reclamanților la 

acestea; 

comentariile prezentate de către Equal Rights Trust, căruia Președintele 

Secției i-a permis să intervină; 

Deliberând în privat la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la obligațiile pozitive în baza Articolelor 3 și 14, de a 

efectua o investigație eficientă în privința acuzațiilor grave de rele tratamente 

din motive homofobe.  

 

CIRCUMSTANȚELE 

 
2. Prima reclamantă este o asociație înregistrată în Chișinău; ea reprezintă 

interesele persoanelor LGBT în Republica Moldova. Cel de-al doilea 

reclamant s-a născut în anul 1998 și locuiește în Bălți. Reclamanții au fost 

reprezentați de către dna D. Străisteanu, 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.  
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I. PRESUPUSA INFRACȚIUNE SĂVÂRȘITĂ DE CĂTRE M.  

5. La 9 iunie 2014 Judecătoria Bălți a constatat că, într-o declarație 

publică, M. susținuse un discurs de incitare la ură și discriminare față de 

homosexuali, făcând apel public ca ei să nu fie angajați în instituții de 

învățământ, medicale și de alimentație publică, și susținând în mod fals că 

92% dintre homosexuali sunt infectați cu HIV. Instanța a dispus ca M. să 

retragă declarațiile sus-menționate și să plătească asociației Genderdoc-M 

10.000 de lei moldovenești (MDL) pentru prejudiciul moral și 12.564 de lei 

pentru cheltuieli de judecată.  

6.  La 24 iunie 2014 M. a susținut o conferință de presă în care a declarat 

că își va cere scuze nu de la homosexuali, ci de la creștini, pe care i-a informat 

greșit când a susținut că 92% dintre homosexuali sunt infectați cu HIV. El a 

declarat că, de fapt, 95% dintre ei sunt infectați, adăugând că mulți dintre ei 

reprezintă un pericol pentru societate.  

7.  La 5 iulie 2014 Genderdoc-M a depus o plângere penală împotriva lui 

M. pentru încălcarea egalității în drepturi a persoanelor prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă, contrar art. 176 alin. (2) din Codul penal (a 

se vedea paragraful 22 de mai jos). 

8.  La 23 august 2014 Procuratura mun. Bălți a refuzat începerea urmăririi 

penale, constatând că faptele lui M. nu constituiau o infracțiune. La 3 

septembrie 2014 Genderdoc-M a contestat această decizie la procurorul 

ierarhic superior, care la 9 septembrie 2014 a respins contestația. 

9. La 16 septembrie 2014 Genderdoc-M a contestat ordonanța respectivă 

la judecătorul de instrucție al Judecătoriei Bălți. Această constestație a fost 

respinsă la 9 octombrie 2014.   

10. La 5 noiembrie 2014 Curtea de Apel Bălți a menținut hotărârea 

instanței inferioare.  

II. MALTRATAREA SUFERITĂ DE CĂTRE CEL DE-AL DOILEA 

RECLAMANT 

11. La 5 octombrie 2014 cel de-al doilea reclamant a fost agresat fizic și 

verbal pe stradă de către un grup de 12-14 minori, care l-au numit 

homosexual. La 12 octombrie 2014 o înregistrare video a acestui incident a 

fost publicată pe internet. În privința acestor evenimente a fost inițiată o 

investigație penală în baza art. 176 din Codul penal (a se vedea paragraful 22 

de mai jos). 

12. Potrivit celui de-al doilea reclamant, la 17 octombrie 2014 A.P. s-a 

apropiat de el pe stradă și l-a insultat deoarece era homosexual, spunând că îl 

cunoștea din înregistrarea video menționată în paragraful anterior.   

13.  La 20 octombrie 2014 A.P. s-a apropiat din nou de cel de-al doilea 

reclamant pe stradă și, după un scurt schimb de cuvinte, l-a bătut. În aceeași 

zi cel de-al doilea reclamant a depus o plângere penală la Inspectoratul de 
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Poliție Bălți. Potrivit plângerii, cu ceva timp înainte, în aceeași zi, el fusese 

împins de către A.P. După ce cel de-al doilea reclamant protestase, A.P. îl 

întrebase cum îl cheamă și apoi „fără niciun motiv, l-a lovit în cap de șapte 

ori și a dat cu piciorul în corp de trei ori”, după care a plecat. A.P. nu-l 

insultase în acea zi. El a adăugat că la 17 octombrie 2014 el îl întâlnise 

întâmplător pe A.P. pe stradă, iar A.P. îl insultase, înjurându-l. 

14. Într-o declarație ulterioară oferită poliției la 29 octombrie 2014, cel de-

al doilea reclamant a adăugat că A.P. îi spusese la 17 octombrie 2014 că îl 

recunoscuse de când îl văzuse pe internet. El l-a numit „homosexual” și 

„pedofil”. La acea dată, cel de-al doilea reclamant nu a depus o plângere, 

deoarece nu crezuse că vorbea serios și îl iertase pe A.P. pentru că l-a insultat. 

15.  Tot la 20 octombrie 2014 un ofițer de urmărire penală a solicitat ca 

cel de-al doilea reclamant să fie examinat de către un specialist de la Centrul 

de Medicină Legală din Bălți. Raportul de expertiză din 21 octombrie 2014 a 

constatat o echimoză de 7x6 cm sub ochiul său drept, o excoriație pe frunte 

de 2x1,5 cm, și multiple excoriații pe barbă de 0,6x0,4 cm, precum și o 

contuzie. Expertul a calificat leziunile ca fiind minore. O examinare medico-

legală ulterioară din 8 noiembrie 2014 confirma rezultatele primei examinări. 

16. La 17 noiembrie 2014 Procuratura mun. Bălți a refuzat să inițieze o 

urmărire penală, deoarece acțiunile lui A.P. nu întruneau elementele unei 

infracțiuni. Potrivit ordonanței, A.P. a declarat că îl identificase pe cel de-al 

doilea reclamant ca fiind homosexual dintr-un videoclip pe care îl văzuse pe 

internet. La 17 octombrie 2014 el s-a apropiat de cel de-al doilea reclamant 

și i-a spus că îl recunoaște, dar nu l-a insultat și nu l-a lovit. La 20 noiembrie 

2014 el se afla sub influența alcoolului atunci când împinsese accidental un 

tânăr, pe care îl recunoscuse drept același tânăr pe care îl văzuse la 17 

octombrie 2014. Tânărul s-a supărat deoarece fusese împins; drept răspuns la 

acuzațiile nejustificate din partea acestui tânăr, despre care și-a dat seama 

ulterior că, de fapt, era cel de-al doilea reclamant, A.P. îl lovise de mai multe 

ori și a plecat. El nu l-a lovit pe cel de-al doilea reclamant din cauza orientării 

sale sexuale – dacă ar fi vrut, el ar fi putut face ușor acest lucru la 17 

octombrie 2014, atunci când s-au întâlnit pentru prima dată. 

Procurorul a constatat că A.P. îl bătuse pe cel de-al doilea reclamant nu 

pentru că era homosexual, ci deoarece protestase prea mult din cauza unei 

îmbrânceli accidentale. Mai mult, la 20 octombrie 2014 A.P. nu a spus cu 

voce tare nimic despre faptul că cel de-al doilea reclamant era homosexual. 

Procurorul a decis să inițieze o procedură contravențională împotriva lui A.P. 

pentru cauzarea intenționată a vătămărilor corporale ușoare. 

17.  La 1 decembrie 2014 avocatul Genderdoc-M, care l-a reprezentat și 

pe cel de-al doilea reclamant, s-a plâns la Procuratura mun. Bălți de ordonanța 

din 17 noiembrie 2014. În plângere, avocatul a menționat absența oricăror 

măsuri de investigație întreprinse, altele decât audierea celui de-al doilea 

reclamant și a lui A.P. Procurorul nici măcar nu anexase oficial la dosar 
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fotografiile care arătau amploarea leziunilor cauzate celui de-al doilea 

reclamant. Plângerea a fost respinsă la 8 decembrie 2014, ca fiind nefondată. 

18. La 17 ianuarie 2015 avocatul Genderdoc-M a depus la Judecătoria 

Bălți o contestație împotriva ordonanței din 8 decembrie 2014. În declarațiile 

sale ulterioare din 4 februarie 2015, avocatul s-a referit la eșecul ofițerului de 

urmărire penală de a efectua acțiuni de investigare precum identificarea 

martorilor, investigarea locului comiterii infracțiunii, obținerea înregistrărilor 

de la camerele video din jurul locului comiterii infracțiunii sau anexarea 

oficială la materialele cauzei a fotografiilor care arătau leziunile cauzate celui 

de-al doilea reclamant. În final, avocatul a atras atenția judecătorului de 

instrucție la faptul că el respinsese anterior o plângere formulată de către 

Genderdoc-M împotriva lui M. (a se vedea paragraful 9 supra), deoarece nu 

fusese identificată nicio persoană care să fi suferit în urma discursului 

instigator la ură îndreptat către homosexuali. În opinia avocatului, cazul celui 

de-al doilea reclamant demonstra că aveau loc anumite acte de violență și că 

declarațiile publice ale lui M. contribuiseră la violența suferită de către cel 

de-al doilea reclamant. 

19.  La 13 februarie 2015 judecătorul de instrucție al Judecătoriei Bălți a 

respins plângerea ca nefondată. Judecătorul a constatat că leziunile cauzate 

celui de-al doilea reclamant erau minore și, prin urmare, nicio prevedere 

penală nu era aplicabilă. În privința plângerii bazate pe art. 176, judecătorul 

a constatat că pe parcursul procedurilor, cel de-al doilea reclamant nu 

solicitase niciodată ca A.P. să fie urmărit penal pentru acte discriminatorii 

bazate pe orientare sexuală. În timpul audierii de către ofițerul de urmărire 

penală, el a susținut că A.P. folosise înjurături, dar nu menționase nicio 

discriminare. 

20.  În recursul său din 26 februarie 2015, avocatul celui de-al doilea 

reclamant a susținut că nu era sarcina victimei să dea o calificare juridică 

presupuselor fapte ilegale comise împotriva lui. Cel de-al doilea reclamant a 

declarat cu claritate că A.P. îl identificase ca fiind homosexual după ce a 

vizionase un videoclip pe internet și îl agresase din cauza acestui fapt. În plus, 

în decizia sa din 17 noiembrie 2014 (a se vedea paragraful 16 supra), 

procurorul a examinat în mod clar afirmația celui de-al doilea reclamant, 

conform căreia el fusese bătut deoarece era homosexual. Deși procurorul a 

respins această afirmație, în mod evident el era conștient de ea, astfel încât nu 

se putea afirma că cel de-al doilea reclamant nu se plânsese în mod clar în 

această privință. Deciziile autorităților de a nu deschide o investigație penală 

au încurajat infracțiunile motivate de ură și au promovat sentimentul de 

impunitate pentru astfel de infracțiuni. 

21. La 18 martie 2015 Curtea de Apel Bălți a menținut încheierea primei 

instanțe. Curtea de Apel s-a bazat, în esență, pe aceleași motive ca și cele din 

încheierea judecătorului de instrucție. În special, ea a constatat că în 

plângerea inițială adresată autorităților, cel de-al doilea reclamant făcuse 

referire la acțiunile violente împotriva sa, și nu la discriminare. De asemenea, 
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cel de-al doilea reclamant eșuase să indice acțiunile specifice care nu fuseseră 

întreprinse în mod corespunzător de către organul de urmărire penală și care 

drepturi ale sale fuseseră încălcate în urma optării pentru procesul 

contravențional în schimbul celui penal împotriva lui A.P.   

CADRUL LEGAL RELEVANT 

22. Prevederile relevante din Codul penal au următorul conținut:   

„Articolul 77. Circumstanţele agravante 

(1)  La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante: 

(...) 

d)  săvîrşirea infracţiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă; 

(...) 

(h)  săvîrşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea 

victimei; 

(...).” 

„Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor  

(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a 

persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului 

discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, 

bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, 

sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu: 

a)  săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; 

b)  care a cauzat daune în proporţii mari; 

c)  săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice; 

d)  săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii; 

e)   săvîrşită de două sau de mai multe persoane, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 600 de unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu 

închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin. (1), săvîrşită prin 

intermediul mijloacelor de informare în masă, 

 se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 

persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani. 

...” 
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ÎN DREPT 

I. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 ȘI 14 DIN 

CONVENȚIE (DECLARAȚIILE LUI M.) 

23.  Bazându-se pe Articolele 10 și 14 din Convenție, Genderdoc-M s-a 

plâns de lipsa de protecție din partea autorităților statului față de discursul 

instigator la ură rostit de către M. împotriva membrilor comunității LGBT, 

ale căror interese le reprezenta. Fiind suverană în materie de calificare 

juridică a circumstanțelor cauzei, Curtea nu este obligată de calificarea 

prezentată de către reclamant sau Guvern (a se vedea Radomilja și alții v. 

Croația [MC], nr. 37685/10 și 22768/12, § 126, 20 martie 2018). Curtea 

consideră că plângerea reclamanților invocată în baza Articolelor 10 și 14 ar 

trebui examinată din perspectiva Articolelor 8 și 14 (a se vedea, de exemplu, 

Beizaras și Levickas v. Lituania, nr. 41288/15, §§ 106-130, 14 ianuarie 2020). 

24. Curtea reiterează că noțiunea de „victimă”, în contextul Articolului 34 

din Convenție, desemnează persoana sau persoanele afectate direct sau 

indirect de pretinsa încălcare. Astfel, Articolul 34 nu se referă numai la 

victima sau la victimele directe ale pretinsei încălcări, ci la orice victimă 

indirectă căreia încălcarea i-ar fi cauzat un prejudiciu sau care ar avea un 

interes valabil și personal ca aceasta să înceteze (a se vedea Identoba și alții 

v. Georgia, nr. 73235/12, § 43, 12 mai 2015, cu referințele ulterioare).  

25.  În prezenta cauză, prima reclamantă este o asociație (a se compara cu 

și a se deosebi de Aksu v. Turcia [MC], nr. 4149/04 și 41029/04, §§ 53 și 58, 

15 martie 2012, și Budinova și Chaprazov v. Bulgaria, nr. 12567/13, § 51 și 

68, 16 februarie 2021). Curtea accentuează că o asociație nu poate pretinde, 

în conformitate cu Articolul 34 din Convenție, a fi victimă a acțiunilor sau a 

omisiunilor care au afectat drepturile și libertățile membrilor săi individuali 

care pot depune plângeri în fața Curții din nume propriu (a se vedea, printre 

altele, Vallianatos și alții v. Grecia [MC], nr. 29381/09 și 32684/09, § 47, 

CEDO 2013 (extrase); Stichting Mothers of Srebrenica și alții v. Olanda 

(dec.), nr. 65542/12, §§ 115-116, CEDO 2013 (extrase); Federația Creștină 

a Martorilor lui Iehova din Franța v. Franța (dec.), nr. 53430/99, CEDO 

2001-XI; și Asociația Amicilor din Saint-Raphaël și Fréjus și alții v. Franța 

(dec.), nr. 45053/98, 29 februarie 2000, și Identoba, citată mai sus, § 45). Prin 

urmare, Genderdoc-M nu se poate plânge în nume propriu de încălcarea 

drepturilor membrilor și beneficiarilor săi. 

26.  Prin urmare, prima reclamantă nu poate pretinde în mod valid în 

prezenta cauză a fi o victimă directă sau indirectă, în sensul Articolului 34 

din Convenție, a încălcării Articolului 8 din Convenție, fie separat sau 

coroborat cu Articolul 14. Astfel, această parte a cererii este incompatibilă 

ratione personae cu dispozițiile Convenției în sensul Articolului 35 § 3 (a) și 

trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 § 4. 
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II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 3, 8 ȘI 14 DIN 

CONVENȚIE (VIOLENȚA ÎMPOTRIVA CELUI DE-AL DOILEA 

RECLAMANT) 

27. Cel de-al doilea reclamant s-a plâns, în baza Articolelor 3, 8 și 14, de 

eșecul autorităților de a investiga în mod eficient și de a pedepsi violența 

împotriva sa care fusese motivată de homofobia agresorului.  

28.  Articolele 3, 8 și 14 prevăd următoarele: 

Articolul 3 

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

degradante.” 

Articolul 8 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale. 

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

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

o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 

economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a 

moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

Articolul 14 

„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să 

fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, 

opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o 

minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” 

A. Admisibilitatea 

29.  Curtea notează că plângerea depusă de către cel de-al doilea reclamant 

în baza Articolelor 3 și 8 (atât separate, cât și coroborate cu Articolul 14) cu 

privire la actele de violență comise împotriva sa din cauza orientării lui 

sexuale nu este nici în mod vădit nefondată, nici inadmisibilă din orice alte 

motive enumerate la Articolul 35 din Convenție. Prin urmare, această parte a 

cererii trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

1. Observațiile părților 

30.  Cel de-al doilea reclamant a susținut că, deși la 20 octombrie 2014 el 

îl informase despre caracterul discriminatoriu al atacului, organul de urmărire 

penală eșuase să colecteze potențiale probe prin stabilirea faptului dacă 

existau camere video CCTV care ar fi supravegheat locul incidentului sau 

prin găsirea unor martori oculari, în special printre vânzătorii din magazinele 
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aflate în apropiere. În absența unui raport al poliției privind identificarea 

potențialilor martori oculari, se presupune că nu s-a încercat identificarea 

unor asemenea persoane. 

31. Guvernul a argumentat că autoritățile naționale efectuaseră o 

investigație eficientă cu privire la maltratarea celui de-al doilea reclamant. 

Ele s-au bazat pe declarațiile celui de-al doilea reclamant și ale lui A.P., 

precum și pe rapoartele de expertiză. Alte probe nu puteau fi colectate, 

deoarece ele nu existau. În special, acest incident nu fusese filmat. Nu au fost 

identificați martori oculari și singura cameră CCTV care acoperea zona 

relevantă fusese instalată în anul 2016, după evenimentele respective. În plus, 

legea nu prevedea obligația autorităților de a depune rapoarte de fiecare dată 

când căutau martori oculari, însă nu identificau niciunul. Guvernul a 

argumentat că nu exista nicio dovadă care să demonstreze motivele homofobe 

ale atacului comis în privința celui de-al doilea reclamant; simplul fapt că a 

apărut un conflict între două persoane private nu ar trebui să ridice o problemă 

în baza Articolului 14, doar pentru că unul dintre ei se întâmpla a fi 

homosexual.  

32.  Equal Rights Trust a menționat că, chiar și atunci când Curtea constată 

o încălcare a Articolului 3, eventuala aplicare a Articolului 14 trebuie să fie 

examinată separat ori de câte ori există o cauză prima facie că violența a fost 

bazată pe gen. Acest lucru se datora faptului că violența bazată pe  

discriminare are o formă calitativ distinctă de alte forme de violență și 

recunoașterea acestui fapt este esențială pentru a înțelege corect cauzele și 

consecințele ei, inclusiv potențiale soluții. În acest sens, trebuie evaluate 

obligațiile pozitive ale unui stat în baza Articolului 14 din Convenție, în 

special obligațiile de prevenire, protecție, investigare și urmărire penală, 

precum și natura remediului pe care autoritățile ar putea fi obligate să-l 

acorde. 

2. Aprecierea Curții 

(a) Remarci preliminare 

33. Curtea consideră că obligația autorităților de a preveni infracțiunea 

motivată de ură din partea persoanelor fizice, precum și de a investiga 

existența unei posibile legături între motivul discriminatoriu și un act de 

violență, poate cădea sub incidența aspectului procedural al Articolului 3 din 

Convenție, dar, de asemenea, poate fi văzută ca făcând parte din 

responsabilitățile pozitive ale autorităților în baza Articolului 14 din 

Convenție, de a asigura valorile fundamentale garantate de Articolul 3 fără 

nicio discriminare. Datorită interacțiunii dintre cele două prevederi, aspecte 

precum cele din prezenta cauză pot fi, într-adevăr, examinate în baza uneia 

dintre cele două prevederi, fără a apărea o chestiune separată în baza 

celeilalte, sau pot solicita o examinare simultană a ambelor Articole. Această 

întrebare trebuie decisă în fiecare cauză, în lumina circumstanțelor și a 
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acuzațiilor formulate (a se vedea Bekos și Koutropoulos v. Grecia, nr. 

15250/02, § 70, CEDO 2005-XIII (extrase); B.S. v. Spania, nr. 47159/08, §§ 

59-63, 24 iulie 2012, și a se compara cu Begheluri și alții v. Georgia, nr. 

28490/02, §§ 171-79, 7 octombrie 2014). 

34.  În circumstanțele specifice prezentei cauze, ținând cont de acuzațiile 

celui de-al doilea reclamant, potrivit cărora violența comisă în privința lui 

avusese note homofobe, ceea ce a determinat ca maltratarea lui să fie suficient 

de gravă pentru a atinge pragul necesar de severitate, și de faptul că 

autoritățile au eșuat să investigheze suficient respectiva violență motivată de 

prejudecăți, Curtea consideră că cea mai potrivită modalitate de a proceda ar 

fi să examineze simultan plângerile reclamantului sub aspectul Articolului 3 

coroborat cu Articolul 14 din Convenție (a se compara cu Abdu v. Bulgaria, 

nr. 26827/08, § 31, 11 martie 2014). 

(b) Principiile generale 

35.  Curtea reiterează că relele tratamente trebuie să îndeplinească nivelul 

minim de gravitate pentru a cădea sub incidența Articolului 3. Evaluarea 

acestui nivel minim este relativă: ea depinde de toate circumstanțele cauzei, 

precum natura și contextul tratamentului, durata lui, efectele sale fizice și 

psihice și, în unele cazuri, se ia în considerare sexul, vârsta și starea sănătății 

victimei (a se vedea Costello-Roberts v. Regatul Unit, 25 martie 1993, § 30, 

Seria A nr. 247-C). În plus, Articolul 3 nu se poate limita doar la fapte de 

maltratare fizică; el include și provocarea suferințelor psihice. Prin urmare, 

tratamentul poate fi calificat drept degradant atunci când trezește în victimele 

sale sentimente de teamă, agonie și inferioritate, capabile să le umilească și 

să le înjosească (a se vedea Gäfgen v. Germania [MC], nr. 22978/05, § 103, 

1 iunie 2010, și Eremia v. Republica Moldova, nr. 3564/11, § 54, 28 mai 

2013). În continuare, Curtea reiterează că un astfel de tratament 

discriminatoriu poate fi, în principiu, considerat un tratament degradant în 

sensul Articolului 3, atunci când atinge un nivel de gravitate care constituie o 

subminare a demnității umane. Mai exact, tratamentul care se bazează pe o 

prejudecată predispusă din partea unei majorități heterosexuale împotriva 

unei minorități homosexuale poate, în principiu, să intre în domeniul de 

aplicare al Articolului 3 (a se vedea Smith și Grady v. Regatul Unit, nr. 

33985/96 și 33986/96, § 121, CEDO 1999-VI). Remarcile și insultele 

discriminatorii trebuie să fie considerate, în orice caz, un factor agravant la 

examinarea unui exemplu concret de maltratare în lumina Articolului 3 (a se 

vedea East African Asians v. Regatul Unit, nr. 4403/70 și altele, Raportul 

Comisiei din 14 decembrie 1973, Decizii și Rapoarte 78, p. 5, § 208, și 

Moldovan și alții v. Romania (nr. 2), nr. 41138/98 și 64320/01, § 111, CEDO 

2005-VII (extrase)). La examinarea probelor în cazul unei plângeri privind 

încălcarea Articolului 3 din Convenție, Curtea operează cu standardul 

probării „dincolo de orice dubiu rezonabil”. O astfel de probă poate rezulta 

din coexistența unor inferențe suficient de puternice, clare și consecvente sau 
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a unor prezumții de fapt necontestate (a se vedea Farbtuhs v. Letonia, nr. 

4672/02, § 54, 2 decembrie 2004). 

36.  Articolul 1 din Convenție, coroborat cu Articolul 3, impune Statelor 

obligația pozitivă de a proteja persoanele aflate sub jurisdicția lor împotriva 

tuturor formelor de maltratare interzise în baza Articolului 3, inclusiv atunci 

când asemenea tratament este comis de către persoane fizice (a se vedea A. v. 

Regatul Unit, 23 septembrie 1998, § 22, Rapoarte ale Hotărârilor și 

Deciziilor 1998-VI). Această obligație trebuie să includă protecția efectivă, 

inter alia, a unui individ sau indivizi identificați față de faptele penale ale 

unui terț, precum și măsuri rezonabile pentru a preveni rele tratamente despre 

care autoritățile cunoșteau sau ar fi trebuit să cunoască (a se vedea, spre 

exemplu, T.M. și C.M. v. Republica Moldova, nr. 26608/11, § 38, 28 ianuarie 

2014). Mai mult, Articolul 3 impune ca autoritățile să efectueze o investigație 

oficială eficientă cu privire la presupusele rele tratamente, chiar dacă un astfel 

de tratament a fost cauzat de către persoane particulare (a se vedea M.C. v. 

Bulgaria, nr. 39272/98, § 151, CEDO 2003-XII). Pentru ca investigația să fie 

considerată „eficientă”, ea ar trebui, în principiu, să poată conduce la 

stabilirea circumstanțelor cauzei și la identificarea și, dacă este cazul, la 

pedepsirea celor responsabili (Armani Da Silva v. Regatul Unit [MC], nr. 

5878/08, § 243, 30 martie 2016). Aceasta nu reprezintă o obligație de rezultat, 

ci una de mijloace. În acest context, Curtea deseori a evaluat cât de prompt 

au reacționat autoritățile la incidentele raportate în momentul respectiv. Ea a 

luat în considerare momentul inițierii investigațiilor, întârzierile în luarea 

declarațiilor și durata de timp necesară pentru investigația inițială (a se vedea, 

spre exemplu, Stoica v. Romania, nr. 42722/02, § 67, 4 martie 2008). 

37.  Atunci când investighează incidente violente, precum rele tratamente, 

autoritățile Statului au datoria de a lua toate măsurile rezonabile pentru a 

demasca eventuale motive discriminatorii, ceea ce Curtea admite că este o 

sarcină dificilă. Obligația Statului reclamat de a investiga eventualele motive 

discriminatorii ale unui act violent este una de mijloace și nu este absolută. 

Autoritățile ar trebui să facă tot ce este rezonabil în circumstanțele cauzei, 

pentru a colecta și asigura probe, să exploreze toate mijloacele practice pentru 

a descoperi adevărul și să emită decizii pe deplin motivate, imparțiale și 

obiective, fără a omite circumstanțe suspecte care ar putea indica violență 

determinată, spre exemplu, de intoleranță rasială sau religioasă, sau violență 

motivată de discriminare bazată pe orientarea sexuală (a se vedea Membrii 

Congregației Gldani a Martorilor lui Iehova și alții v. Georgia, nr. 71156/01, 

§§ 138-42; Mudric v. Republica Moldova, nr. 74839/10, §§ 60-64, 16 iulie 

2013; și, în baza Articolului 2, în contextul acțiunii poliției, Nachova și alții 

v. Bulgaria [MC], nr. 43577/98 și 43579/98, § 160, CEDO 2005-VII). Atunci 

când există o bănuială că atitudini discriminatorii au generat o acțiune 

violentă, este deosebit de important ca investigația oficială să fie efectuată cu 

vigurozitate și imparțialitate, având în vedere necesitatea de a reafirma în mod 

continuu condamnarea de către societate a unor astfel de acte și de a menține 
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încrederea grupurilor minoritare în capacitatea autorităților de a le proteja de 

violența motivată de discriminare. Respectarea obligațiilor pozitive ale 

Statului cere ca sistemul juridic intern să-și demonstreze capacitatea de a 

aplica legea penală împotriva autorilor unor astfel de acte violente (Sabalić 

v. Croația, nr. 50231/13, § 95, 14 ianuarie 2021). Tratarea violenței și 

a brutalității rezultate din atitudini discriminatorii pe picior de egalitate cu 

cauzele care nu au asemenea implicații ar ignora caracterul specific al actelor 

care au un efect deosebit de distructiv asupra drepturilor fundamentale. 

Omisiunea de a face o distincție între abordarea situațiilor care sunt esențial 

diferite poate constitui un tratament nejustificat ireconciliabil cu Articolul 14 

din Convenție (a se vedea, spre exemplu, Begheluri și alții, citată mai sus, § 

173). 

(c) Aplicarea acestor principii la circumstanțele prezentei cauze  

38. Curtea notează că, potrivit reclamantului, A.P. l-a lovit de șapte ori la 

nivelul capului și l-a îmbrâncit de trei ori. Deși leziunile depistate pe corpul 

său erau ușoare (a se vedea paragraful 15 supra), Guvernul nu a contestat 

faptul că Articolul 3 era aplicabil în prezenta cauză. Curtea reiterează că 

supunerea unei persoane la rele tratamente care ating un nivel minim de 

gravitate implică, de obicei, leziuni corporale reale sau suferințe intense de 

natură fizică sau psihică. Cu toate acestea, chiar și în absența acestor 

caracteristici, atunci când tratamentul umilește sau înjosește o persoană, 

demonstrând o lipsă de respect sau diminuându-i demnitatea sa umană, ori 

atunci când trezește sentimente de teamă, agonie și inferioritate capabile să 

distrugă rezistența morală și fizică a unui individ, el poate fi considerat 

degradant și, de asemenea, poate cădea sub interdicția stabilită la Articolul 3. 

Poate fi suficient ca victima să fie umilită în propriii săi ochi, chiar dacă nu 

și în ochii celorlalți (a se vedea, spre exemplu, Nicolae Virgiliu Tănase v. 

Romania [MC], nr. 41720/13, § 118, 25 iunie 2019). 

 39.  Curtea consideră că, dat fiind atacul neprovocat, inclusiv cele zece 

lovituri aplicate pe diverse părți ale corpului, reclamantul a suferit un 

tratament degradant, chiar și în absența unor motive homofobe, existența 

cărora autoritățile erau obligate să o investigheze. Prin urmare, ea constată că 

Articolul 3 este aplicabil circumstanțelor prezentei cauze. 

40.  Cel de-al doilea reclamant nu s-a plâns că autoritățile ar fi trebuit să 

cunoască în vreun mod riscul real al unui atac iminent în privința sa și că nu 

reușiseră să-l prevină. El a susținut mai degrabă că investigarea 

evenimentului fusese ineficientă și că norma adoptată anume pentru a 

combate infracțiunile motivată de ură (art. 176 din Codul penal) nu fusese 

aplicată în cazul lui A.P. 

41. În acest context, Curtea notează, de rând cu Guvernul, că plângerea 

inițială adresată autorităților la 20 octombrie 2014 nu specifica discriminarea 

și nu menționa faptul că maltratarea rezulta din atitudinea homofobă a lui 

A.P. De fapt, în plângerea sa, cel de-al doilea reclamant evidenția faptul că 
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A.P. îl atacase fără vreun motiv și că nu îi spusese nimic altceva decât să-l 

întrebe numele victimei (a se vedea paragraful 13 supra). Acest aspect a fost 

unul dintre motivele principale care au determinat instanțele să confirme 

ordonanțele procurorilor de a nu iniția o urmărire penală (a se vedea 

paragrafele 19 și 21 supra). 

42. Totuși, la depunerea plângerii în aceeași zi în care fusese maltratat, era 

clar că cel de-al doilea reclamant încă se recupera în urma atacului, în special 

în urma contuziei (a se vedea paragraful 15 supra). Curtea reține că ar fi o 

formalitate excesivă ca autoritățile să-și bazeze întreaga lor investigație cu 

privire la alegații serioase referitoare la rele tratamente doar pe plângerea 

inițială depusă de către o victimă care încă se recupera în urma atacului, și de 

a nu lua în considerare explicațiile oferite ulterior. În acest context, se notează 

că până și în plângerea inițială cel de-al doilea reclamant a menționat că A.P. 

se apropiase de el cu trei zile mai devreme și îl insultase, folosind înjurături. 

Într-o declarație ulterioară făcută după nouă zile de la incident, el specificase 

ce cuvinte i-au fost adresate, și anume „homosexual” și „pedofil”, adăugând 

că A.P. îl identificase în urma unui video plasat pe internet (a se vedea 

paragraful 14 supra). Înregistrarea video cu privire la reclamant, publicată pe 

internet, îl identifica în mod clar ca fiind homosexual și arătau alte persoane 

insultându-l și umilindu-l pentru faptul că era homosexual (a se vedea 

paragraful 11 supra). Toate elementele de mai sus trebuiau să alerteze 

autoritățile de faptul că cel de-al doilea reclamant se plângea, de fapt, nu doar 

de violența propriu-zisă, dar și de motivele homofobe care stăteau la baza 

acesteia.  

43.  În asemenea circumstanțe, este dificil de înțeles motivarea prezentată 

de către instanțele naționale, potrivit căreia cel de-al doilea reclamant nu s-a 

plâns niciodată de discriminare și nu a pretins că violența comisă în privința 

sa fusese motivată de ură pentru că este homosexual. Mai mult, acest 

raționament sugerează că autoritățile nu au examinat niciodată în mod serios 

posibilitatea ca maltratarea celui de-al doilea reclamant să fi fost o infracțiune 

motivată de ură, deoarece procurorul s-a bazat doar pe declarațiile celor două 

părți în conflict și pe expertiza medico-legală. Cele câteva deficiențe 

procedurale adiționale menționate în plângerile adresate instanțelor (a se 

vedea paragraful 18 supra), precum eșecul de identificare și audiere a 

potențialilor martori, de efectuare a unei cercetări la fața locului sau de 

anexare oficială la materialele cauzei a fotografiilor care ar arăta leziunile 

celui de-al doilea reclamant după atac doar confirmă această atitudine.  

44.  Mai mult, având în vedere leziunile ușoare suferite de către reclamant, 

care au rezultat în neaplicarea Codului penal pentru rele tratamente per se, 

absența sau prezența unui motiv discriminatoriu determina diferența dintre 

aplicarea sancțiunilor contravenționale foarte uşoare sau a celor penale. 

Eșecul autorităților de a iniția o urmărire penală oficială în privința  

acuzațiilor celui de-al doilea reclamant a subminat încă de la început 

capacitatea lor de a stabili acest punct crucial. 
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45. Astfel, Curtea constată că autoritățile nu și-au îndeplinit obligația 

procedurală de a investiga atacul din 20 octombrie 2014 împotriva celui de-

al doilea reclamant, punând un accent deosebit pe nedemascarea niciunui 

motiv discriminatoriu al violenței. Absența unei astfel de investigații 

semnificative subminează încrederea publică în politica anti-discriminare a 

Statului.   

46.  Astfel, Curtea concluzionează că în prezenta cauză a existat o 

încălcare a obligației pozitive a Statului reclamat în baza Articolului 3 

coroborat cu Articolul 14 din Convenție. 

III. ALTELE PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

47. Cel de-al doilea reclamant s-a plâns și de încălcarea Articolului 8 din 

Convenție separat și coroborat cu Articolul 14, ca urmare a acelorași 

evenimente ca cele examinate în baza Articolului 3.   

48.  Având în vedere constatările sale cu privire la plângerile formulate în 

baza Articolelor 3 și 14 supra, Curtea nu consideră necesară examinarea 

separată a plângerilor formulate în baza Articolelor 8 și 14. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

49.  Articolul 41 din Convenție prevede:  

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă 

a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparație 

echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

50.  Cel de-al doilea reclamant a pretins 20.000 euro (EUR) pentru 

prejudiciul moral. El a susținut că fusese nevoit să se ascundă pentru a se 

proteja și că autoritățile refuzaseră să-i asigure protecție în calitate de victimă.   

51. Guvernul a obiectat, argumentând că suma pretinsă este excesivă și 

nefondată. 

52.  Curtea acordă celui de-al doilea reclamant 7.500 EUR pentru 

prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă. 
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B. Costuri și cheltuieli 

53.  Cel de-al doilea reclamant a pretins și 48.183 de lei (MDL, 

echivalentul a circa 2.480 EUR la momentul prezentării pretenției) pentru 

costurile și cheltuielile suportate în fața instanțelor naționale și pentru cele 

suportate în fața Curții. El a anexat copii ale facturilor care confirmă plata 

sumei indicate către avocatul său. 

54.  Guvernul a argumentat că suma pretinsă este excesivă și că necesitatea 

compensării unui asemenea cuantum pentru costuri juridice rămânea a fi 

nedemonstrată.  

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

costurilor și a cheltuielilor numai în măsura în care s-a demonstrat că ele au 

fost suportate în mod necesar și efectiv, și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. În prezenta cauză, având în vedere documentele pe care le deține 

și criteriile menționate supra, Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 

1.500 EUR pentru toate costurile și cheltuielile, plus orice taxă care ar putea 

fi percepută celui de-al doilea reclamant. 

C. Dobânda de întârziere 

56.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

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

Articolelor 3, 8 și 14, iar restul cererii inadmisibil; 

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

coroborat cu Articolul 14; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerile formulate de 

către cel de-al doilea reclamant în baza Articolului 8 din Convenție 

coroborat cu Articolul 14; 

4. Hotărăște 

(a) ca Statul reclamat trebuie să plătească celui de-al doilea reclamant, în 

termen de trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în 

conformitate cu Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, 

care trebuie convertite în moneda Statului reclamat la rata de schimb 

aplicabilă la data transferului: 

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

fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral; 
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(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută la această sumă celui de-al doilea reclamant, pentru 

costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

2. Respinge restul pretenției celui de-al doilea reclamant pentru satisfacție 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 14 decembrie 2021, 

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

 Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 


