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În cauza Apopii v. Republica Moldova, 

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

Comitet alcătuit din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 32617/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 25 

mai 2018 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean moldovean, dl Nicolai Apopii, care s-a născut în anul 1993 și 

locuiește în Mihăilenii Vechi („reclamantul”), căruia i s-a acordat asistență 

juridică, fiind reprezentat de către dl V. Țurcan și dna N. Țurcan, avocați în 

Chișinău;  

decizia de a comunica plângerea referitoare la Articolul 3 din Convenție 

Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat de către Agentul 

său, dl O. Rotari, și de a declara restul cererii inadmisibil;  

observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și replica reclamantului 

la acestea;  

Deliberând în privat la 7 iunie 2022,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la investigația pretins ineficientă cu privire la actele de 

violență comise în privința reclamantului de către persoane fizice. 

Reclamantul s-a plâns de încălcarea drepturilor sale în baza Articolelor 3 și 

13 din Convenție.  

2.  În noaptea dintre 3 și 4 septembrie 2014, reclamantul a fost reținut de 

către B., care a susținut că îl prinsese în timp ce fura pește din lacul lui. 

Potrivit reclamantului, B. și fii săi l-au bătut până la sosirea poliției, iar 

ulterior, B. și soția sa V. îi mai aplicaseră câteva lovituri. 

3.  În următoarea zi, reclamantul a solicitat asistență medicală. Conform 

fișei sale medicale, el a fost examinat la 4 și 6 septembrie 2014 de către un 

neurolog, un traumatolog și un chirurg, care au concluzionat că reclamantul 

suferise traumatism cranio-cerebral și contuzie toracică și renală, însă fără a 

avea fracturi costale. La 9 septembrie 2014 expertiza medico-legală dispusă 

de către poliție a constatat circa opt echimoze de diferite mărimi pe brațul său 

stâng, pe umăr, pe gât și pe piept (cele mai mari fiind pe piept, măsurând 7 

cm pe 3 cm, și pe gât, măsurând 8 cm pe 2,5 cm); și multiple excoriații pe 

față, brațe, spate, piept și fese (cea mai mare fiind pe față, măsurând 8 cm pe 

3 cm). Expertiza medico-legală a concluzionat că nu existau dovezi de 

traumatism cranio-cerebral sau contuzie renală, dar că reclamantul avea 
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nevoie de aproximativ șase zile pentru a se recupera. La 30 septembrie 2014, 

răspunzând la întrebările procurorului, medicul legist a susținut că leziunile 

ar fi putut fi autoprovocate. 

4.  Ulterior, reclamantul s-a plâns că fusese răpit și maltratat de către 

persoane fizice, inclusiv în prezența poliției, și că plângerea sa a fost respinsă 

ca nefondată la 6 octombrie 2014. Procurorul a concluzionat că B. acționase 

în mod legal atunci când îl reținuse pe reclamant în timp ce fura pește și că 

V. doar îl lovise cu palma pe reclamant, iar în privința acestei fapte fusese 

inițiat un proces contravențional împotriva ei. Ordonanța nota că leziunile de 

pe corpul reclamantului puteau fi autoprovocate. La 5 februarie 2015 a fost 

admisă contestația reclamantului și a fost redeschisă procedura, pentru a fi 

elucidate discrepanțele dintre declarații.  

5.  După confruntarea tuturor celor prezenți la fața locului, la 14 iunie 2015 

dosarul a fost clasat din nou, din aceleași motive. La 29 iulie 2015 procurorul 

ierarhic superior a menținut această ordonanță. Reclamantul a contestat 

ambele ordonanțe ale procurorilor, iar la 2 decembrie 2015 Curtea de Apel 

Bălți a respins recursul reclamantului împotriva ordonanței din 14 iunie 2015, 

prin care fusese examinat fondul cauzei, și recursul său împotriva ordonanței 

din 29 iulie 2015, ca fiind depuse în afara termenului de prescripție.  

APRECIEREA CURȚII  

PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE  

 

6.  În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolelor 3 și 13 din 

Convenție, susținând că fusese maltratat de către persoane fizice, inclusiv în 

prezența poliției, și că investigația cu privire la alegațiile sale referitoare la 

maltratare fusese ineficientă.  

7.  Guvernul a susținut că reclamantul nu epuizase căile interne de recurs 

disponibile, deoarece recursul său împotriva  ordonanței procurorului ierarhic 

superior din 29 iulie 2015 fusese respins ca tardiv. Curtea constată, totuși, că 

instanțele naționale au examinat fondul recursului reclamantului împotriva 

ordonanței din 14 iunie 2015 si că ordonanța din 29 iulie 2015 nu conținea 

nicio informație adițională. Ținând cont de acest fapt, Curtea constată că 

autorităților naționale, în primul rând instanțelor, li s-au acordat oportunitatea 

de a preveni sau de a remedia pretinsele încălcări ale Convenției și că o 

concluzie contrară ar fi excesiv de formalistă (a se vedea Gherghina v. 

România (dec.) [MC], nr. 42219/07, §§ 84-89, 9 iulie 2015). Prin urmare, 

Curtea respinge obiecția Guvernului.  

8.  Curtea reține că această plângere nu este în mod vădit nefondată, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă din orice alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

9.  Principiile generale privind relele tratamente aplicate de către persoane 

fizice și obligația statului de a investiga o afirmație fondată referitoare la rele 



HOTĂRÂREA APOPII v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

3 

tratamente au fost rezumate în cauzele Bouyid v. Belgia ([MC], nr. 23380/09, 

§ 86, CEDO 2015) și Ceachir v. Republica Moldova (nr. 50115/06, §§ 42-55, 

10 decembrie 2013). 

10.  De la început, Curtea reține că, în urma evenimentelor din noaptea 

dintre 3 și 4 septembrie 2015, reclamantul a suferit multiple contuzii si 

excoriații pe cap, gât și piept, pentru care a avut nevoie de cel puțin șase zile 

pentru a se recupera (a se vedea paragraful 3 de mai sus) Expertiza medico-

legală nu a luat în considerație diagnosticul de traumă cranio-cerebrală sau 

contuzie renală și toracică, stabilit de către medicii spitalului. Cu toate 

acestea, dimensiunea și numărul relativ mare de echimoze și excoriații, 

precum și amplasarea lor pe părți vitale ale corpului reclamantului, sunt în 

concordanță cu declarațiile sale privind atacul violent asupra sa în noaptea 

respectivă. Conform reclamantului, atacul avusese loc seara și într-un loc 

izolat, unde orice chemări de ajutor ar fi fost futile; aceasta ar fi trebuit să-i 

trezească, într-o anumită măsură, sentimente de neputință și frică, 

diminuându-i demnitatea, și având scopul de a-l intimida (a se vedea, mutatis 

mutandis, Ceachir, pre-citată, § 47, și Beganović v. Croația, nr. 46423/06, § 

66, 25 iunie 2009; și a se compara, în legătură cu leziunile propriu-zise, cu 

Mityaginy v. Rusia, nr. 20325/06, § 49, 4 decembrie 2012, și în legătură cu 

localizarea lor, mutatis mutandis, Cazanbaev v. Republica Moldova, nr. 

32510/09, § 48, 19 ianuarie 2016, și Caracet v. Republica Moldova, nr. 

16031/10, § 42, 16 februarie 2016). 

11.  Guvernul a susținut că leziunile cauzate reclamantului fuseseră 

ușoare, dar nu a pus la îndoiala extinderea lor și nu a contestat că ar fi fost  

suficient de grave pentru a se încadra în domeniul de aplicare al Articolului 3 

din Convenție. Prin urmare, Curtea concluzionează că tratamentul violent la 

care a fost supus reclamantul între 3 și 4 septembrie 2015 a atins pragul minim 

de severitate prevăzut de Articolul 3 din Convenție și a dat naștere obligațiilor 

pozitive ale Statului în baza acestei prevederi.   

12.  Guvernul a susținut că o investigare detaliată, inclusiv audierea a patru 

ofițeri de poliție, avusese loc în cadrul controlului preliminar, care a 

concluzionat că reclamantul nu fusese maltratat, ci doar lovit cu palmele de 

către V. 

13.  Curtea observă că autoritățile naționale au inițiat prompt un control 

preliminar cu privire la acuzațiile reclamantului, audiindu-i pe toți cei 

prezenți la fața locului. Cu toate acestea, se pare că o urmărire penală nu a 

fost de fapt inițiată, pentru a permite obținerea probelor (a se vedea Gasanov 

v. Republica Moldova, nr. 39441/09, § 53, 18 decembrie 2012, și Ciorap v. 

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

14. Controlul s-a referit în principal la chestiunea dacă reclamantul fusese  

maltratat în prezența poliției și dacă B. acționase în mod legal. Cu toate 

acestea, ancheta nu a încercat să stabilească împrejurările în care fuseseră 

cauzate leziunile pe corpul reclamantului sau, în situația în care ele fuseseră  

cauzate de acțiunile legale ale lui B., dacă folosirea forței fusese necesară în 
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raport cu propriul comportament al reclamantului (a se vedea, mutatis 

mutandis, Boris Kostadinov v. Bulgaria, nr. 61701/11, § 53, 21 ianuarie 

2016). 

    15. În cursul audierii tuturor martorilor, numai B. a susținut că reclamantul 

și-a fi provocat el însuși rănile, lovindu-se cu corpul de peretele microbuzului 

în care aștepta poliția. Ordonanțele procurorului, care s-au bazat pe opiniile 

raportului de expertiză medico-legală, par să sugereze că rănile erau 

autoprovocate, însă nu reflectă nicio investigație în privința chestiunii dacă 

declarațiile lui B. erau confirmate de către alți martori sau dacă reclamantul 

ar fi putut el însuși să-și provoace echimoze de asemenea dimensiuni pe 

diferite părți ale corpului său în circumstanțele descrise de către B. În același 

timp, reclamantul s-a plâns în mod constant de faptul că B. îl maltratase 

înainte și după sosirea poliției, și ceruse în mod repetat confruntarea cu 

medicul legist, însă fără rezultat. În anul 2015 instanțele au dispus 

redeschiderea cauzei pentru a clarifica discrepanțele dintre declarațiile 

reclamantului și ale martorilor. Cu toate acestea, confruntările ulterioare s-au 

concentrat din nou pe evenimentele care avuseseră loc după sosirea poliției și 

pe legalitatea reținerii reclamantului de către B., însă nu au urmărit să clarifice 

modul în care fuseseră cauzate rănile pe corpul reclamantului.  

16.  Elementele de mai sus sunt suficiente Curții pentru a-i permite să 

concluzioneze că autoritățile nu au realizat o anchetă eficientă cu privire la 

relele tratamente suferite de către reclamant. Prin urmare, a avut loc o 

încălcare a Articolului 3 din Convenție sub aspect procedural.  

APLICAREA ARTICOLULUI  41 DIN CONVENȚIE  

17.  Reclamantul nu a formulat o cerere de acordare a unei satisfacții 

echitabile. În consecință, Curtea consideră că nu este necesar să i se acorde o 

sumă în această privință.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă;  

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

aspect procedural. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 28 iunie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı  Branko Lubarda 

 Grefier  Președinte 


