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În cauza Doroseva c. Republicii Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a Treia), întrunită în 

cadrul unei Camere compuse din: 

 Josep Casadevall, preşedinte, 

 Luis López Guerra, 

 Ján Šikuta, 

 Dragoljub Popović, 

 Johannes Silvis, 

 Valeriu Griţco, 

 Iulia Antoanella Motoc, judecători, 

şi Stephen Phillips, grefier al secţiei, 

Deliberând la 7 aprilie 2015 în şedinţă închisă, 

Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 39553/12) depusă la Curte la 

12 iunie 2012 împotriva Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile 

articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii 

Moldova, dna Ecaterina Doroseva („reclamanta”). 

2.  Reclamanta, care a beneficiat de asistenţă juridică,  a fost reprezentată 

de dl R. Zadoinov, avocat în Chişinău. Guvernul  Republicii Moldova 

(„Guvernul”) a fost reprezentat de agentul său, dl L. Apostol. 

3.  Reclamanta s-a plâns de faptul că a fost maltratată de către 

colaboratori ai poliţiei. 

4.  La 22 mai 2013, cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

5.  Reclamanta s-a născut în 1978 şi locuieşte la Chişinău. 

6.  La 11 noiembrie 2009, aproximativ la ora 23.30, reclamanta a fost 

reţinută pe stradă sub bănuiala de posesie de droguri de către câţiva poliţişti 

îmbrăcaţi în civil. 

7.  Potrivit reclamantei, înainte să fie dusă la secţia de poliţe, poliţiştii au 

maltratat-o. A fost reţinută până dimineaţă la secţia de poliţie.  

8.  Într-un raport medical întocmit la 13 noiembrie 2009 medicul legist a 

constatat că reclamanta prezenta numeroase vânătăi pe față, braţe şi şolduri. 
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Potrivit raportului medical, radiografia efectuată la cap la aceeași dată a 

arătat că reclamanta avea nasul spart. 

9.  La 15 noiembrie 2009, reclamanta a fost examinat de către un 

neurolog care a stabilit că ea a suferit o contuzie. 

10.  La 14 ianuarie 2010, reclamanta a depus o plângere penală la 

Procuratură în privinţa maltratării de către poliție la 11 noiembrie 2009. 

11.  La 1 aprilie 2010,  Procuratura Râșcani a emis o ordonanţă de 

neîncepere a urmării penale pe motiv că plângerea reclamantei este 

neîntemeiată. Ordonanţa s-a bazat pe declarațiile polițiștilor acuzați, care au 

negat că ar fi maltratat-o pe reclamantă și pe faptul că exista posibilitatea ca 

leziunile reclamantei să fi fost rezultatul unei căzături. 

12.  La 15 octombrie 2010, procurorul ierarhic superior din cadrul 

Procuraturii a respins plângerea reclamantei. 

13.  La 29 noiembrie 2010, judecătorul de instrucție din cadrul 

Judecătoriei sectorului Râșcani a admis recursul reclamantei și a dispus 

reexaminarea cauzei reclamantei. Judecătorul a constatat că ancheta 

efectuată de către Procuratură a fost superficială și incompletă. 

14.  După reluarea urmăririi penale, Procuratura a dispus efectuarea unei 

noi expertize medico-legale. La 30 decembrie 2010 medicul legist a 

constatat că, la 13 noiembrie 2009, reclamanta a prezentat numeroase 

vânătăi pe față și pe membre, iar nasul era spart. Leziunile reclamantei au 

fost produse cu cel puțin șase lovituri diferite, cu un obiect contondent greu 

și, deoarece acestea se găseau pe diferite părți ale corpului ei, ele nu puteau 

fi rezultatul unei căderi. 

15.  La 20 mai 2010, Procuratura Râșcani a emis o nouă ordonanţă de 

neîncepere a urmăririi penale. De data aceasta procurorul a susținut că, 

potrivit verificărilor sale a documentelor emise de spitalul în care 

reclamanta a efectuat o radiografie a nasului, procedura a fost efectuată nu 

pe 13, dar la 10 noiembrie 2009. În plus, procurorul a găsit o discrepanță 

între constatările raportului medico-legal din 13 noiembrie 2009, în care 

relele tratament ar fi avut loc la ora 1.00 pe 12 noiembrie, și declarațiile ei 

ulterioare în care a indicat că acestea au avut loc la ora 11:30 pe 11 

noiembrie 2009. Ordonanţa a fost menţinută de procurorul ierarhic  superior 

la 26 septembrie 2011 și de către judecătorul de instrucție de la Judecătoria 

sectorului Rîșcani la data de 1 noiembrie 2011. 

II.  DREPTUL ŞI PRACTICA INTERNE RELEVANTE 

16.  Codul penal prevedea la momentul respectiv următoarele: 

Articolul 274. Începerea urmăririi penale 

„Organul de urmărire penală sau procurorul sesizaţi cu o plângere penală din care 

rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârşită o infracţiune pornesc urmărirea penală 

în termen de 30 de zile…  ” 
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17.  În conformitate cu articolele 298, 299 și 313 ale Codului de 

procedură penală, Procuratura trebuie sesizată cu o plângere penală în 

privinţa maltratării, iar ordonanţa procurorului poate fi atacată la procurorul 

ierarhic superior. Ordonanţa ultimului poate fi contestată în fața unui 

judecător de instrucție. Hotărârile explicative ale Plenului Curții Supreme 

nr. 7 și nr 8 din 4 aprilie 2005 și 30 octombrie 2009 confirma că acesta este 

recursul în cazurile legate de rele tratamente și tortură. 

ÎN DREPT 

I.  CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 3 AL CONVENŢIEI 

18.  Reclamanta s-a plâns de faptul că a fost maltratată de poliției în 

timpul aflării sale în custodia poliţiei și de faptul că investigaţia în privinţa 

relelor tratamente nu a fost efectivă. Articolul 3 al Convenției prevede 

următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente inumane ori 

degradante.” 

A.  Admisibilitatea 

19.  Guvernul a reamintit că în Ipati c. Republiii Moldova (nr. 55408/07, 

5 februarie 2013) - cauză care se referă la relele tratamente aplicate 

reclamantului de către poliție, Curtea a respins excepţia Guvernului de 

neepuizarea a căilor de atac interne pe motiv că reclamantul nu a declarat 

recurs la judecătorul de instrucție. Bazându-se pe această hotărâre, Guvernul 

a considerat că Curtea a statuat că recursurile în fața judecătorilor de 

instrucție în astfel de cazuri nu pot fi considerate o cale de atac efectivă și 

că, prin urmare, acestea nu trebuie parcurse. Prin urmare, Guvernul a 

susținut că termenul de șase luni pentru depunerea prezentei cereri s-a 

calcula de la 20 mai 2010 și nu de la 1 noiembrie 2011, adică data încheierii 

judecătorului de instrucție. Guvernul a cerut Curții să declare cererea 

inadmisibilă pentru nerespectarea termenului de șase luni. 

20.  Reclamanta nu a fost de acord cu Guvernul și a susținut că ea a 

respectat termenul de șase luni, în conformitate cu articolul 35 § 1 al 

Convenției. 

21.  Curtea reamintește că, în Ipati, ea a respins excepţia de neepuizare 

invocată de Guvern întrucât urmărirea penală a durat mai mult de cinci ani, 

iar reclamantul sesizase judecătorul de instrucție de trei ori fără succes 

înainte de a depune cererea la Curte. Respectiva hotărâre s-a bazat pe 

elementele specifice ale acelei cauze și nu a fost intenția Curții de a declara 

că recursurile la judecătorii de instrucţie depuse în conformitate cu articolul 
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313 al Codului de procedură penală nu reprezintă o cale de recurs efectiv. 

Acest lucru este confirmat de faptul că într-o hotărâre ulterioară, în cauza 

Cuprianov c. Moldovei ((dec.) 34115/09, din 26 martie 2013), Curtea a 

declarat inadmisibilă plângerea reclamantului referitoare la maltratare 

întemeiată pe articolul 3 al Convenției pe motiv că acesta nu a declarat 

recurs la judecătorul de instrucție. 

22.  Prin urmare, Curtea conchide că cererea nu poate fi declarată 

inadmisibilă pentru nerespectarea termenului de șase luni şi, în consecință, 

excepţia Guvernului se respinge. Curtea constată, de asemenea că cererea nu 

este în mod vădit neîntemeiată în sensul articolului 35 § 3 (a) al Convenției. 

Ea constată, de asemenea, că cererea nu este inadmisibilă din alte motive. 

Prin urmare, aceasta trebuie declarată admisibilă. 

B.  În fond 

23.  Reclamanta a susținut că a fost maltratată în timpul reținerii și 

detenției și că autoritățile nu au reușit să explice originea leziunilor de pe 

corpul ei constatate în rapoartele medicale. Reclamanta a susținut, de 

asemenea, că Procuratura nu a reușit să investigheze în mod corespunzător 

plângerea sa. 

24.  Guvernul nu a făcut niciun comentariu, dar a declarat că este de 

acord cu constatările autorităților naționale. 

25.  După cum a afirmat Curtea în mai multe rânduri, articolul 3 

consfințește una din valorile fundamentale ale societăților democratice. 

Chiar și în cele mai dificile circumstanțe, cum ar fi lupta împotriva 

terorismului și a crimei organizate, Convenția interzice în termeni absoluți 

tortura și pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante. Spre 

deosebire de majoritatea clauzelor materiale ale Convenției și ale 

Protocoalelor nr. 1 și 4, articolul 3 nu prevede excepții și nu este permisă 

nicio derogare de la aceasta în conformitate cu articolul 15 § 2, chiar și în 

cazul unei situații de urgență publice care amenință viața națiunii (a se 

vedea Selmouni c. Franţei [GC], nr. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V; şi 

Assenov şi alţii c. Bulgariei, hotărâre din 28 octombrie 1998, § 93, Culegeri 

de hotărâri şi decizii1998-VIII). 

26.  În cazul în care o persoană este rănită în timpul detenției sau în 

timpul aflării sale în custodia poliției, orice astfel de leziune va da naștere 

unei prezumții puternice că persoana a fost supusă maltratării (a se vedea 

Bursuc c. României, nr. 42066/98, § 80 12 octombrie 2004). Este de datoria 

statului să dea o explicație plauzibilă modului în care au fost cauzate 

leziunile, neîndeplinirea căreia ridică o problemă clară în temeiul articolului 

3 al Convenției (a se vedea Selmouni c. Franţei, § 87). 

27.  La evaluarea probelor, Curtea a aplicat, în general, standardul de 

probă „dincolo de orice dubiu rezonabil” (a se vedea Irlanda c. Regatului 

Unit, hotărârea din 18 ianuarie 1978, § 161, seria A, nr. 25). Cu toate 
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acestea, o astfel de dovadă ar putea rezulta din coexistența unor concluzii 

suficient de puternice, clare și concordante sau a unor prezumții similare 

incontestabile de fapt. În cazul în care evenimentele în cauză sunt în 

întregime, sau în mare parte, cunoscute exclusiv de autorități, aşa cum este 

cazul persoanelor aflate în arest, se vor naşte prezumții puternice de fapt în 

ceea ce privește leziunile apărute în timpul detenției. Sarcina de a  oferi o 

explicație satisfăcătoare și convingătoare aparţine autorităților (a se vedea 

Salman c. Turciei [GC], nr. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII). 

28.  Curtea reiterează că atunci când o persoană face afirmații credibile 

că a fost supusă de către poliție sau alți agenți ai statului unor tratamente 

contrare articolului 3 al Convenției, această dispoziție, coroborată cu 

obligația generală a statului în temeiul articolului 1 al Convenției de a 

„asigura oricărei persoane aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile 

definite în ... [] Convenție”, impune implicit existenţa unei investigaţii 

oficiale efective. Ca și în cazul investigaţiei impuse de articolul 2, o astfel 

de investigație ar trebui să conducă la identificarea și pedepsirea celor 

vinovaţi. În caz contrar, interdicția legală generală a torturii, a tratamentelor 

şi pedepselor inumane și degradante, în ciuda importanței sale 

fundamentale, ar fi ineficientă în practică și ar oferi, în anumite cazuri, 

funcţionarilor de stat posibilitatea de a comite abuzuri împotriva persoanelor 

aflate în custodia lor, ceea ce ar duce la impunitate (a  se vedea, între altele, 

Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 

29.  Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie promptă 

şi completă. Aceasta înseamnă că autorităţile trebuie să depună 

întotdeauna eforturi serioase pentru a stabili faptele şi nu trebuie să invoce 

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună 

la baza hotărârilor lor (Assenov şi alţii, citată mai sus, § 103, şi Batı şi alţii 

c. Turciei, nr. 33097/96 şi 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV). Autorităţile 

trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile şi disponibile pentru a 

obţine dovezi în privinţa faptelor în cauză, inclusiv inter alia declaraţii ale 

martorilor oculari şi expertize criminalistice (a se vedea Tanrikulu v. 

Turkey [GC], nr. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 104 et seq. şi Gül v. Turkey, 

nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 2000). Orice carenţă a investigaţiei care 

ar putea submina capacitatea sa de a stabili cauza prejudiciului produs sau 

identitatea persoanelor vinovate, riscă să nu corespundă cerinţei 

efectivităţii. 

30.  Revenind la situația de fapt din prezenta cauză, Curtea notează că 

reclamanta a prezentat numeroase leziuni după eliberarea ei din detenție. 

Având în vedere că Guvernul nu a reușit să ofere o explicație pentru 

leziunile reclamantului, Curtea conchide că acestea au fost rezultatul relelor 

tratamente la care a fost supusă în custodia poliției. Prin urmare, a avut loc 

încălcarea sub aspect material al articolului 3 al Convenției. 

31.  În ceea ce priveşte urmărirea penală efectuată de autoritățile 

moldovenești ca răspuns la plângerea reclamantei, Curtea constată, de 
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asemenea că, după ce a primit plângerea, Procuratura nu a efectuat nicio 

măsură decisivă pentru a investiga circumstanțele cazului dar s-a mulțumit 

să accepte fără rezerve declarațiile polițiștilor acuzați. La prima respingere a 

plângerii procurorul a speculat că leziunile reclamantei ar fi putut fi cauzate 

de o căzătură. Mai târziu, atunci când se confruntă cu constatările din 

raportul medico-legal repetat care a constatat că leziunile nu au putut fi 

cauzate prin cădere și că ele au fost provocate de cel puțin șase lovituri 

diferite, procurorul a găsit un nou motiv de respingere a plângerii , și anume 

faptul că data radiografiei era 10 noiembrie în loc de 13 noiembrie 2009. El 

nu a explicat cum a ajuns la o astfel de concluzie iar materialele dosarului 

nu conțin niciun element de probă în susținerea ei. Dimpotrivă, toate 

documentele medicale cuprinse în dosarul depus de Guvern la Curte se 

referă la 13 noiembrie 2009 ca dată a radiografiei. Curtea notează în 

continuare că procurorii nu au cerut reclamantei să identifice colaboratorii 

de poliție responsabili de relele tratamente, să nu mai vorbim de efectuarea 

unei confruntări între ei. Prin urmare, este imposibil ca Curtea să 

concluzioneze că a avut loc o investigaţie oficială efectivă. Astfel, a avut loc 

încălcarea articolului 3 al Convenției sub aspect procedural. 

II.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI 

32.  Articolul 41 al Convenţiei prevede următoarele: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltelor Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei violări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacţie echitabilă.” 

A.  Prejudiciul 

33.  Reclamanta a solicitat 20 000 de euro (EUR) cu titlu de prejudiciu 

moral. 

34.  Guvernul nu a fost de acord cu suma solicitată pe motiv că este 

nejustificată şi excesivă. 

35.  Având în vedere încălcarea constatată mai sus și gravitatea acesteia, 

Curtea consideră că se justifică în această cauză acordarea unui prejudiciu 

moral. Făcând o evaluare în mod echitabil Curtea acordă reclamantei 12 000 

EUR. 

B.  Costuri şi cheltuieli 

36.  Reclamanta a solicitat 5 100 EUR pentru costuri și cheltuieli 

suportate în fața Curții. 

37.  Guvernul nu a fost de acord cu suma solicitată pe motiv că este 

nejustificată şi excesivă. 
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38.  Având în vedere asistența juridică acordată reclamantei de către 

Consiliul Europei și de complexitatea cauzei, Curtea consideră că nu este 

necesară acordarea unei sume cu titlu de costuri și cheltuieli. 

C.  Dobânda de întârziere 

39.  Curtea consideră că este corespunzător ca dobânda să fie calculată în 

dependenţă de rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea admisibilă; 

 

2.  Hotărăşte că a avut loc încălcarea articolului 3 al Convenţiei atât sub 

aspect material cât şi sub aspect procedural; 

 

3.  Hotărăşte 

(a)  că statul pârât trebuie să plătească reclamantei în termen de trei luni 

de la data la care această hotărâre devine definitivă, în conformitate cu 

articolul 44 § 2 al Convenţiei, 12 000 EUR (douăsprezece mii de euro) 

cu titlu de prejudiciu moral, plus orice taxe care pot fi percepute, care să 

fie convertite în lei moldoveneşti conform ratei aplicabile la data 

executării hotărârii; 

(b)  că, de la expirarea celor trei luni menţionate mai sus până la 

executarea hotărârii, urmează să fie plătită o dobândă la sumele de mai 

sus egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei 

procente; 

 

4.  Respinge restul pretenţiilor privind satisfacţia echitabilă. 

Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 28 aprilie 2015, în 

conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii. 

 Stephen Phillips Josep Casadevall 

 Grefier Preşedinte 

 


