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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 36601/16 

Valeri MATVEEV 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 

26 aprilie 2022 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. 36601/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 18 

iunie 2016 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Valeri Matveev (,,reclamantul”), care s-a născut în anul 1987 

și locuiește în Bălți, fiind reprezentat în fața Curții de către dna A. 

Procopciuc, avocat în Răuțel; 

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

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari, plângerea în baza Articolului 

3 din Convenție, și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la aplicarea forței de către poliție în privința 

reclamantului în timpul reținerii sale, precum și la pretinsa investigație 
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ineficientă cu privire la acuzațiile reclamantului referitoare la rele tratamente.  

Reclamantul s-a plâns de încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 3 din 

Convenție. 

2.  La 19 mai 2012 poliția a stopat autoturismul reclamantului, în care el 

se afla în calitate de pasager, lângă o benzinărie. Colaboratorii de poliție au 

solicitat prezentarea permisului de conducere al șoferului și certificatul de 

înmatriculare al automobilului. În urma unui schimb verbal de replici între 

reclamant, șofer, un alt pasager și colaboratorii de poliție, ultimii au forțat 

reclamantul să urce în mașina poliției. Ajungând la sectorul de poliție, 

reclamantul s-a plâns că ar fi fost maltratat de către colaboratorii de poliție și 

că geaca sa din piele i-ar fi fost deteriorată. La 20 mai 2012, la sectorul de 

poliție, reclamantul a fost găsit vinovat de către un procuror pentru  

ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, fiind 

sancționat cu o amendă. Reclamantul a fost eliberat din custodie în aceeași zi 

și nu a contestat ordonanța respectivă. 

3.  La 21 mai 2012 reclamantul a fost examinat de către un medic, care a 

constatat o echimoză de 3 cm x 3 cm pe brațul drept, durere în partea dreaptă 

și stângă a spatelui și comoție cerebrală. Prin raportul medico-legal din 31 

mai 2012 s-a constatat o echimoză de 2 cm x 1,5 cm pe brațul drept și trei 

echimoze de 2 cm x 1 cm pe partea dreaptă a spatelui, fiind calificate drept 

vătămări ușoare. 

4.  Plângerea reclamantului despre rele tratamente din partea poliției a fost 

respinsă ca nefondată la 15 iunie 2012. Procurorul a concluzionat că aplicarea 

forței în timpul reținerii fusese legală, deoarece reclamantul nu se conformase 

cerinței colaboratorilor de poliție de a urca în mașina poliției. Recursul 

reclamantului a fost admis, iar la 30 octombrie 2012 a fost inițiată urmărirea 

penală. 

5.  Organele de urmărire penală i-au audiat pe toți pasagerii care se aflaseră 

în mașină, pe polițiștii care efectuaseră reținerea reclamantului și pe martorii 

de la benzinărie. De asemenea, ele au confruntat polițiștii și pasagerii care se 

aflaseră în mașină și au studiat cele două rapoarte medicale privind natura 

vătămărilor corporale suferite și un raport de expertiză al gecii deteriorate, 

precum și înregistrările video din mașina poliției și de la sectorul de poliție. 

La 30 septembrie 2014 procurorul a încetat investigația. El a concluzionat că 

reclamantul opusese rezistență în timpul reținerii și că forța fusese aplicată 

împotriva sa numai pentru a-l urca în mașina de poliție, că nu fusese utilizată 

forța în mașină sau ulterior, și că aplicarea acesteia fusese legală și 

proporțională. 

6.  În anul 2015, instanța de fond a dispus anularea ordonanței 

procurorului, deoarece fapta nu fusese calificată corect din punct de vedere 

juridic. La 30 iulie 2015 procurorul a încetat din nou investigația, din aceleași 

motive ca și anterior, însă a corectat calificarea juridică a pretinsei infracțiuni. 

La 29 decembrie 2015 reclamantul a fost înștiințat în mod oficial despre 
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decizia judecătorească de menținere a ordonanței procurorului, având efect 

definitiv.  

7.  Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 3 din Convenție că fusese 

maltratat de către ofițerii de poliție și că investigarea la nivel național a 

plângerii sale privind relele tratamente fusese ineficientă. 

APRECIEREA CURȚII 

8.  Părțile nu au contestat că mașina reclamantului a fost oprită de către 

polițiști și că, în urma unui schimb de replici dintre polițiști și pasagerii din 

mașină, reclamantul a fost forțat să urce în mașina poliției și dus la sectorul 

de poliție. 

9.  Organele de urmărire penală au stabilit că forța fusese aplicată doar în 

scopul urcării reclamantului în mașina poliției. Reclamantul a susținut că 

fusese împins în mașina poliției fără a fi avertizat. Cu toate acestea, materialul 

video prezentat de către Guvern și necontestat de către reclamant arăta că 

polițiștii solicitaseră pasagerilor din mașină, inclusiv reclamantului, să urce 

în automobilul poliției pentru a continua discuția la sectorul de poliție, însă 

pasagerii continuau să se certe. 

10.  Acuzațiile reclamantului cu privire la maltratarea sa în mașina poliției 

de către doi colaboratori de poliție nu au fost confirmate, iar filmările video 

prezentate de către Guvern și necontestate de către reclamant arătau 

reclamantul stând așezat pe bancheta din spate a mașinii de poliție, cu un 

colaborator de poliție în dreapta și unul dintre pasagerii din mașină în stânga, 

vorbind la telefon cu mama lui despre maltratarea sa de către poliție și despre 

deteriorarea gecii sale. 

11.  Deși nu există înregistrări video ale momentului în care reclamantul a 

fost forțat să urce în mașina poliției, Curtea nu găsește nimic în dosarul cauzei 

sau în susținerile reclamantului care i-ar permite să pună sub semnul întrebării 

constatările investigației, conform cărora rănile reclamantului fuseseră 

provocate în circumstanțele descrise mai sus. Având în vedere natura și 

localizarea rănilor reclamantului, în mod similar nu există niciun motiv de a 

pune la îndoială aprecierea oferită de către autoritățile interne, care au stabilit 

că rănile reclamantului trebuie să fi fost provocate de către polițiști în urma 

ținerii strânse a brațelor sale și împingerii în interiorul mașinii. Curtea 

concluzionează că, deși reclamantul a suferit câteva leziuni în urma 

incidentului din 19 mai 2012, în circumstanțele prezentei cauze nu se poate 

considera că utilizarea forței aplicate în privința sa ar fi fost disproporționată 

față de propria sa conduită.  

12.  Cu privire la presupusa lipsă a unei investigații eficiente, Curtea reține 

că, drept răspuns la plângerea reclamantului privind relele tratamente, 

autoritățile interne au efectuat o urmărire penală completă (a se compara cu 

Ciorap v. Republica Moldova (nr. 5), nr. 7232/07, §§ 58-62, 15 martie 2016) 

și au întreprins toate acțiunile necesare pentru a verifica acuzațiile 
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reclamantului (a se vedea paragraful 5 de mai sus). Autoritățile judiciare au 

analizat materialele acumulate în cadrul investigației. Curtea nu discerne 

nimic în materialele aflate în posesia sa care să sugereze că abordarea 

autorităților naționale în prezenta cauză ar fi fost lipsită de promptitudine, 

rapiditate sau minuțiozitate. Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru 

a-i permite Curții să concluzioneze că investigarea plângerii reclamantului cu 

privire la relele tratamente din timpul reținerii sale a fost eficientă. 

13.  Prin urmare, Curtea consideră că plângerea reclamantului în baza 

Articolului 3 din Convenție, atât sub aspect material, cât și procedural, este 

în mod vădit nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 

3 și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 19 mai 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


