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În cauza Pocasovschi și Mihaila v. Republica Moldova și Rusia, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o Cameră 

compusă din: 
 Robert Spano, Președinte,  
 Paul Lemmens, 
 Ledi Bianku, 
 Ișıl Karakaș, 
 Nebojša Vučinić, 
 Valeriu Grițco, 
 Dmitry Dedov, judecători,  
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 
 Deliberând în secret la 7 mai 2018, 

     Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

 
1. La baza cauzei se află o cerere (nr. 1089/09) împotriva Republicii Moldova 

și a Federației Ruse depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) de către 
doi cetățeni moldoveni, dl Ruslan Pocasovschi și dl Ion Mihăilă („reclamanți”), la 
19 decembrie 2008. În timp ce inițial reprezentantul reclamanților a indicat că ei 
intenționau să depună cererea și pentru alți 141 de reclamanți, aceștia nu au 
prezentat informație despre ceilalți reclamanți. Speța în cauză se referă, astfel, doar 
la cei doi reclamanți menționați mai sus. 

2. Reclamanții au fost reprezentați de dnii A. Briceac și T. Cârnaț. Guvernul 
Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul său, dl V. Grosu. 

3. Reclamanții au pretins, în special, că au fost deținuți în condiții inumane de 
detenție și că procedurile civile inițiate de către aceștia fuseseră excesiv de lungi. 

4. La 13 octombrie 2009 cererea a fost comunicată Guvernelor. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5. Reclamanții s-au născut în 1975 și 1976 și locuiesc în Cahul și, respectiv, 
Cetireni. 

6. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după cum 
urmează. 

A. Condițiile de detenție ale reclamanților 

7. Reclamanții au fost condamnați de instanțele judecătorești din Moldova și, 
la data evenimentelor, își executau pedeapsa în penitenciarul nr. 8 din orașul 
Tighina (Bender), în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Orașul se află 
în zona de securitate aflată sub controlul unor pacificatori din Moldova, Rusia și 
auto-proclamata „Republica Moldovenească Nistreană” („rmn”). Penitenciarul nr. 
8 se află sub controlul exclusiv al autorităților moldovenești. Până în octombrie 
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2003, 236 de persoane au fost deținute acolo, unii dintre aceștia, precum 
reclamanții, fiind bolnavi de tuberculoză. 

8. La 23 septembrie 2002, administrația locală din Bender, subordonată 
autorităților „rmn”, a deconectat penitenciarul nr. 8 de la energie electrică, apă și 
încălzire. Drept urmare, deținuții au fost lipsiți de condiții esențiale de igienă, iar 
alimentele pe care le-au primit nu întruneau standardele minime de calitate. 

9. Autoritățile penitenciare au informat Ministerul Justiției al Republicii 
Moldova, Președinția, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE), Crucea Roșie și Consiliul Europei, precum și organizațiile locale pentru 
drepturile omului, în vederea obținerii asistenței pentru rezolvarea problemei 
privind deconectarea de la rețeaua de servicii de întreținere ale orașului. 

10. La 12 august 2003 Procuratura Bender (în calitate de parte componentă a 
autoritățile oficiale moldovenești) a informat Comitetul Helsinki pentru Drepturile 
Omului în Moldova („CHDOM”), angajat al căreia era reprezentantul 
reclamantului, că, urmare a presiunii exercitate de către OSCE, autoritățile locale 
din Bender reconectaseră penitenciarul la sistemele de alimentare cu energie 
electrică și apă la 23 februarie 2003. La 10 iulie 2003 ultimii bolnavi de tuberculoză 
au fost transferați într-o aripă nou-construită a spitalului penitenciarului Pruncul, 
situat în Republica Moldova. Potrivit șefului penitenciarului nr. 8, aproximativ 236 
de deținuți sănătoși, inclusiv reclamanții, au rămas în penitenciar după acea dată. 
Cu toate acestea, la 10 iulie 2003 autoritățile locale au deconectat penitenciarul nr. 
8 de la sistemele de alimentare cu energie electrică și apă, fără vreun avertisment. 
Autoritățile „rmn” au insistat ca penitenciarul să fie închis. 

11. La 15 septembrie 2004 dl Pocasovschi (primul reclamant) a fost transferat 
într-o altă închisoare. El a fost eliberat condiționat la 14 aprilie 2005. Dl Mihăilă 
(cel de-al doilea reclamant) a fost transferat într-o altă închisoare la 1 martie 2004 
și a fost eliberat condiționat la 28 martie 2005. 

B.  Proceduri penale împotriva persoanelor responsabile de deconectarea 
penitenciarului nr. 8 de la sistemele de servicii de întreținere 

12. La 21 iulie 2003 reprezentanții reclamanților au solicitat Procuraturii 
Generale din Moldova să inițieze urmărirea penală împotriva celor responsabili 
pentru deconectarea penitenciarului nr. 8 de la sistemele de servicii publice de 
întreținere. La 12 august 2003 Procuratura Bender a răspuns în termeni generali, 
descriind situația dificilă cu privire la penitenciarul nr. 8 și negocierile fără succes 
cu autoritățile locale. 

13. La 29 august 2003 CHDOM a solicitat Judecătoriei Bender (parte 
componentă a sistemului judecătoresc al Republicii Moldova) să oblige procuratura 
să remedieze încălcările drepturilor omului care au loc în penitenciarul nr. 8. 

14. La 7 octombrie 2003 șeful penitenciarului nr. 8 a informat instanța că, din 
cauza accesului insuficient la apă și electricitate, deținuții din instituția sa nu puteau 
beneficia de asistență medicală adecvată sau de hrană suficientă conformă 
standardelor sau de igiena corespunzătoare. 

15. La 31 octombrie 2003, Judecătoria Bender a obligat procuratura să inițieze 
urmărirea penală împotriva celor responsabili pentru deconectarea penitenciarului 
nr. 8 de la furnizarea serviciilor publice de întreținere. Această decizie a fost 
susținută de Curtea de Apel Bender la 18 decembrie 2003. 

16. Potrivit Guvernului Republicii Moldova, la 18 noiembrie 2003 Procuratura 
Bender a contactat autoritățile „rmn” în vederea urmăririi penale a persoanelor 
responsabile pentru deconectarea penitenciarului nr. 8 de la serviciile publice de 
întreținere. De asemenea, procuratura a informat Comisia Unificată de Control (a 
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se vedea Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, § 90, CtEDO 2004 
VII) privind necesitatea includerii subiectului pe ordinea de zi. La 20 decembrie 
2003 procuratura „rmn” a refuzat să inițieze urmărirea penală pe motiv că nu fusese 
săvârșită vreo infracțiune. 

17. La 19 ianuarie 2004 rudele a doi deținuți au depus o altă plângere la 
CHDOM privind condițiile inumane de detenție în penitenciarul nr. 8. Această 
scrisoare a fost transmisă Ministerului Justiției al Republica Moldova, Președintelui 
Republicii Moldova și Procuraturii Generale, împreună cu o solicitare de a lua toate 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea imediată a condițiilor de detenție. 

18. La 1 martie 2004 CHDOM a solicitat Procuraturii Bender informații privind 
acțiunile întreprinse în conformitate cu hotărârile judecătorești menționate mai sus. 
La 12 martie 2004 Procuratura Bender a răspuns că dosarul se afla la Procuratura 
Generală, care se ocupa de acest caz. 

19. La 15 martie 2004 Ministerul Justiției a informat CHDOM că statul depune 
toate eforturile necesare pentru a asigura condiții acceptabile de detenție în 
penitenciarul nr. 8 și că, la acel moment, condițiile de detenție în acel penitenciar 
nu erau diferite de condițiile în celelalte penitenciare din Republica Moldova. 

20. La 20 aprilie 2004 Procuratura Generală a informat CHDOM că a depus un 
recurs la Curtea Supremă de Justiție împotriva deciziilor din 31 octombrie 2003 și 
18 decembrie 2003. La 3 august 2004, Curtea Supremă de Justiție a menținut acele 
decizii. 

21. La 1 iunie 2009 CHDOM a solicitat Procuraturii Generale informații privind 
acțiunile întreprinse după hotărârea Curții Supreme de Justiție din 3 august 2004. 
La 14 iulie 2009 Procuratura Bender a răspuns că acțiunile autorităților „rmn” nu 
puteau fi investigate de către autoritățile moldovene atâta timp cât autoritățile „rmn” 
controlau de facto teritoriul „rmn”.  

C.  Acțiunea civilă depusă de către reclamanți 

22. La 15 martie 2004, în numele a 141 de deținuți aflați în penitenciarul nr. 8, 
inclusiv reclamanții, CHDOM a depus o acțiune civilă împotriva Ministerului 
Justiției, solicitând constatarea încălcării drepturilor garantate de Articolul 3 din 
Convenție. Deținuții au autorizat organizația să acționeze în numele lor. De 
asemenea, CHDOM a solicitat o îmbunătățire a condițiilor de detenție și plata 
compensațiilor în valoare de 15000 de lei moldovenești (aproximativ 1000 euro în 
acea perioadă) pentru fiecare deținut. 

23. La 16 și 22 aprilie 2004 președintele Judecătoriei Bender a solicitat Curții 
Supreme de Justiție să decidă dacă acea cauză trebuia examinată de o altă instanță. 
La 19 mai 2004 Curtea Supremă de Justiție a respins cererea și a lăsat cazul în 
gestiunea Judecătoriei Bender. 

24. La 18 iunie 2004 Judecătoria Bender a decis transferarea cauzei la 
Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, în conformitate cu principiile competenței 
teritoriale. Reclamanții (deținuții) și reprezentanții acestora nu au fost consultați. 
La 22 iunie 2004 CHDOM a contestat această decizie. La 14 iulie 2004 Curtea de 
Apel Bender a anulat decizia din 18 iunie 2004 și a dispus examinarea urgentă a 
cauzei de către Judecătoria Bender. 

25. La 28 decembrie 2004 Judecătoria Bender a refuzat să examineze cererea, 
deoarece aceasta nu întrunea condițiile legale. La 1 februarie 2005 Curtea de Apel 
Bender a anulat acea decizie. 

26. După februarie 2005 mulți din cei 141 de deținuți care erau și reclamanți în 
acțiunea civilă menționată mai sus au fost transferați în alte penitenciare din diferite 
părți ale țării, ceea ce a făcut mai dificil pentru CHDOM să obțină confirmarea 
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împuternicirii fiecărui individ, în conformitate cu solicitarea Judecătoriei Bender. 
În aceste condiții, CHDOM a selectat nouă cauze (inclusiv cele ale reclamanților în 
speța dată) cu care să continue procedura. Ținând cont de faptul că persoanele vizate 
fuseseră deținute în penitenciare diferite, CHDOM a depus o cerere de examinare 
separată a cauzelor lor, aceasta fiind respinsă de către Judecătoria Bender la 11 
noiembrie 2005. 

27. La 26 aprilie 2006 Judecătoria Bender a respins cererea CHDOM de a cita 
în calitate de inculpați persoanele din autoritățile locale „rmn” din Bender, 
responsabile pentru încălcarea drepturilor deținuților. La o dată necunoscută în 
iunie 2006, Curtea de Apel Bender a anulat acea decizie și a ordonat citarea în 
calitate de inculpați a lui A.P., A.M. și V.M., șefii autorităților locale relevante ale 
„rmn” din Bender. Potrivit reclamanților, niciunul din acești indivizi nu a fost citat 
de către Judecătoria Bender. 

28. La 15 decembrie 2006 judecătorul de caz s-a autorecuzat. La 18 mai 2007 
judecătorul care a preluat cauza, de asemenea, s-a autorecuzat. Ulterior, toți ceilalți 
judecători ai Judecătoriei Bender s-au autorecuzat din cauza fricii de a fi persecutați 
de autoritățile „rmn”. În consecință, Curtea de Apel Bender a fost invitată să decidă 
ce altă instanță ar fi putut examina cauza. La 13 noiembrie 2007 Curtea de Apel 
Bender a decis că Judecătoria Anenii Noi urma să examineze acea cauză. 

29. La 26 decembrie 2007 Judecătoria Anenii Noi a refuzat să examineze 
cererea, deoarece aceasta nu îndeplinea anumite cerințe legale. În special, ea a 
constatat lipsa unor mandate valabile în favoarea CHDOM. 

30. La 6 martie 2008 CHDOM a depus o acțiune reformulată în instanță, în 
conformitate cu cerințele legale. De asemenea, el a solicitat ca Guvernul rus să fie 
citat ca inculpat în acea cauză, deoarece acesta deținea de facto controlul asupra 
teritoriului „rmn”. CHDOM a solicitat instanței să acorde reclamanților 10000 EUR 
și, respectiv, 7000 EUR pentru încălcarea drepturilor lor. La aceeași dată, 
Judecătoria Anenii Noi a refuzat în primirea cererii din cauza expirării mandatelor 
eliberate de către deținuți în favoarea CHDOM. 

31. La 20 mai 2008 Curtea de Apel Bender a anulat decizia din 6 martie 2008, 
menționând că, în cauzele reclamanților, mandatele fuseseră reînnoite. 

32. La 18 iunie 2008 Judecătoria Anenii Noi a amânat ședința din cauza absenței 
unui reprezentant al Ministerului Justiției. Același lucru s-a întâmplat și la 29 
octombrie 2008. De asemenea, instanța a informat CHDOM că, printr-o scrisoare 
din 2 iulie 2007, Ministerul Justiției a informat instanța că un reprezentant al 
Federației Ruse nu putea fi citat decât prin intermediul Ministerului Justiției. 

33. La 30 decembrie 2008 Judecătoria Anenii Noi a adoptat o hotărâre prin care 
a admis parțial cererile reclamanților. Ea a acordat fiecărui reclamant despăgubiri 
în valoare a câte 200 de euro din contul Ministerului Finanțelor al Republicii 
Moldova și a câte 500 de euro din contul Ministerului Finanțelor al Rusiei. 

34. La 30 iunie 2009 Curtea de Apel Bender a anulat parțial acea hotărâre. 
Aceasta a constatat că în urma deconectării închisorii de la serviciile publice de 
întreținere, administrația penitenciarului nu mai putea să ofere hrană sau tratament 
medical calitativ contra tuberculozei, nu a existat acces la duș și persista o situație 
precară cu privire la igiena personală și doar două ore de energie electrică pe zi, 
asigurată de un generator de putere redusă. Niciuna dintre plângerile adresate 
autorităților statului nu a dus la o îmbunătățire a condițiilor de detenție decât după 
mult timp, așa cum s-a stabilit în 2008. Instanța a recunoscut o încălcare a dreptului 
reclamanților de a nu fi deținuți în condiții inumane de detenție și a majorat 
compensația în favoarea fiecăruia dintre ei la 20000 MDL (1266 euro la acel 
moment). De asemenea, ea a constatat că Federația Rusă nu putea fi parte inculpată 
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în instanțele judecătorești din Republica Moldova, decât dacă ar fi acceptat aceasta 
în mod expres, ceea ce de fapt nu avuse loc în cazul de față. 

35. La 27 aprilie 2010 Curtea Supremă de Justiție a admis parțial recursul 
reclamantului și a modificat hotărârea instanței inferioare. Aceasta a analizat în 
detaliu durata procedurilor civile (între 22 martie 2004 și data adoptării propriei 
hotărâri la 27 aprilie 2010), complexitatea cauzei, modul în care părțile și instanțele 
judecătorești au contribuit la durata procedurii, precum și interesul semnificativ față 
de reclamanți. Instanța a constatat că, în pofida acțiunilor reprezentanților 
reclamanților care au contribuit la durata totală a procedurilor (douăzeci și șase din 
șaizeci și șapte de luni), a avut loc o încălcare a dreptului la un proces într-un termen 
rezonabil, necesitând o compensație suplimentară care a fost acordată de către 
aceasta în cuantum de 6000 MDL (aproximativ 358 euro la momentul respectiv). 
Restul hotărârii instanței inferioare nu a fost modificat. 

D.  Acțiunile de ordin general întreprinse de către autoritățile moldovenești 

36. Guvernul Republicii Moldova a prezentat o listă lungă de acțiuni privind 
eforturile de a-și susține suveranitatea asupra teritoriului „rmn” și de a asigura 
respectarea drepturilor omului în regiune. De asemenea, el a prezentat copii de pe 
documente cu referire la penitenciarul nr. 8 din Tighina/Bender, în special cu privire 
la problema deconectării penitenciarului de la serviciile de întreținere în cadrul 
procesului de negocieri „5+2” (dintre Moldova și „rmn”, cu implicarea OSCE, 
Rusiei, Ucrainei, Uniunii Europene și a SUA) și cu diverse organizații 
internaționale. 

 

II.  RAPOARTELE RELEVANTE ALE ORGANIZAȚIILOR 
INTERGUVERNAMENTALE ȘI NON-GUVERNAMENTALE 

37. Rapoartele relevante ale diferitelor organizații interguvernamentale și 
neguvernamentale referitoare la situația din „rmn” au fost rezumate în Mozer v. 
Republica Moldova și Rusia [MC] (nr. 11138/10, §§ 61-68, CEDO 2016). 

 
ÎN DREPT 
 
38. Reclamanții s-au plâns de condițiile inumane de detenție (Articolul 3 din 

Convenție), durata excesivă a procedurilor civile de revendicare a despăgubirilor 
(Articolul 6 § 1) și lipsa căilor de atac efective cu privire la aceste plângeri 
(Articolul 13 coroborat cu Articolele 3 și 6 § 1). 

I.  ADMISIBILITATE 

39. Guvernul Republicii Moldova a susținut că plângerile reclamanților la 
momentul depunerii cererii au fost premature, întrucât, la momentul respectiv, 
acțiunea civilă depusă în instanțele naționale era încă în curs de examinare. Prin 
urmare, reclamanții au eșuat să epuizeze corespunzător căile de atac interne 
disponibile în Republica Moldova. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova a 
notat că, în urma adoptării unei hotărâri definitive de recunoaștere în mod expres a 
încălcării Articolelor 3 și 6 din Convenție și de acordare de despăgubiri, reclamanții 
nu mai puteau pretinde a fi victime ale încălcării drepturilor garantate de Convenție 
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de către Republica Moldova. Guvernul moldovean nu a contestat faptul că 
Republica Moldova și-a păstrat jurisdicția asupra teritoriului controlat de „rmn”.  

40. Guvernul rus a susținut că reclamanții nu s-au aflat sub jurisdicția sa și că, 
prin urmare, cererile ar trebui declarate inadmisibile cu privire la Federația Rusă. 
De asemenea, el a susținut că cererea ar trebui respinsă ca inadmisibilă ratione 
temporis, fără a oferi detalii suplimentare.  

 

A. Jurisdicție 

41. Guvernul Republicii Moldova nu a contestat faptul că Republica Moldova 
și-a păstrat jurisdicția asupra teritoriului controlat de către „rmn”.  

42. La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamanții nu s-au aflat sub 
jurisdicția sa. În consecință, cererea ar trebui declarată inadmisibilă ratione 
personae și ratione loci cu privire la Federația Rusă. Mai mult decât atât, el a 
contestat jurisdicția Curții ratione temporis, fără a prezenta detalii. 

43. Curtea reamintește că principiile generale cu privire la chestiunea 
jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție cu privire la acțiunile și faptele 
referitoare la regiunea transnistreană a Moldovei au fost redate în hotărârea Ilașcu 
și Alții (citată mai sus, §§ 311-319), Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia 
([MC], nr. 43370/04 și 2 altele, §§ 103-107, CEDO 2012 (extrase)) și, mai recent, 
Mozer (citată mai sus § 97- 98). 

 
44. În ceea ce privește Republica Moldova, Curtea notează că în cauzele Ilașcu, 

Catan și Mozer aceasta a statuat că, deși Moldova nu deține un control efectiv 
asupra regiunii transnistrene, persoanele care locuiesc în această regiune se află sub 
jurisdicția Republicii Moldova dat fiind teritorialitatea acesteia. Obligația 
Republicii Moldova în virtutea Articolului 1 din Convenție, cea de a recunoaște 
fiecărei persoane sub jurisdicția sa drepturile și libertățile garantate de Convenție, 
s-a limitat la întreprinderea tuturor măsurilor de ordin diplomatic, economic, juridic 
sau de altă natură în măsura posibilităților și în conformitate cu dreptul internațional 
(Ilascu și Alții, citată mai sus, § 333, Catan și Alții, citată mai sus, § 109 și Mozer, 
citată supra, § 100). Obligațiile Republicii Moldova în conformitate cu Articolul 1 
din Convenție au fost descrise ca fiind obligații pozitive (Ilascu și Alții, citată mai 
sus, §§ 322 și 330-331, Catan și Alții, citată mai sus, §§ 109-110, și Mozer, citat 
mai sus § 99). 

45. În măsura în care reclamanții se plâng de deconectarea penitenciarului nr. 8 
de la servicii de întreținere de către autoritățile locale ale „rmn”, Curtea nu vede 
niciun motiv să distingă prezenta cauza de cauzele menționate mai sus. Mai mult 
ca atât, ea observă că guvernul moldovean nu se opune unei abordări similare în 
prezenta cauză. Așadar, Curtea concluzionează că în prezenta cauză reclamantul se 
afla sub jurisdicția Republicii Moldova în sensul Articolului 1 din Convenție, doar 
că răspunderea acesteia pentru învinuirile aduse trebuie stabilite în lumina 
obligațiilor pozitive menționate mai sus (Ilașcu și Alții, pre-citată, § 335). 

46. Cu toate acestea, spre deosebire de cazurile anterioare privind presupusele 
încălcări ale Convenției de către „rmn”, în prezenta cauză autoritățile moldovenești 
nu erau limitate doar la îndeplinirea obligațiilor lor pozitive menționate în alineatele 
precedente. Cazul este diferit prin faptul că, fără a exercita controlul asupra 
autorităților locale din Bender care au deconectat penitenciarul nr. 8 de la serviciile 
de întreținere, autoritățile moldovenești aveau controlul deplin asupra acelui 
penitenciar și asupra deținuților de acolo în perioada relevantă. Ele ar fi putut lua 
măsuri în penitenciar pentru a face față efectelor deconectării de la serviciile publice 
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de întreținere sau ar fi putut transfera deținuții în alte penitenciare în orice moment. 
Alegând să continue deținerea reclamanții în penitenciarul nr. 8 fără a lua măsuri 
imediate pentru asigurarea condițiilor de bază ale detenției, autoritățile 
moldovenești i-au expus cu bună știință condițiilor care existau acolo după 
deconectarea de la toate serviciile publice de întreținere. Adițional la obligațiile 
pozitive menționate mai sus, ținea la fel de responsabilitatea directă a autorităților 
moldovenești de a preveni sau de a repara pretinsa încălcare a drepturilor 
reclamanților în acel penitenciar. 

47. Cu privire la Federația Rusă, în mod normal, Curtea ar trebui să examineze 
în primul rând dacă faptele țin de jurisdicția Statului respectiv. Cu toate acestea, în 
circumstanțele particulare ale prezentei cauze, ea consideră că nu este necesar să se 
stabilească această chestiune, întrucât cererea trebuie, în orice caz, declarată 
inadmisibilă în măsura în care se îndreaptă împotriva acelui Stat din motivele 
menționate la paragrafele 48-50 de mai jos. 

B.  Respectarea termenului de șase luni pentru depunerea cererii împotriva 
Federației Rusă 

48. Curtea trebuie să verifice dacă reclamanții au respectat termenul de șase luni 
pentru depunerea cererii, în conformitate cu Articolul 35 § 1 din Convenție. Ea 
reiterează că regula de șase luni prevăzută în această dispoziție urmărește să 
promoveze securitatea juridică și să se asigure că anumite cauze care invocă 
probleme în baza Convenției sunt soluționate într-un termen rezonabil. Aceasta 
protejează autoritățile și alte persoane vizate de incertitudine, pe o perioadă 
îndelungată de timp. În cele din urmă, această prevedere asigură că, pe cât posibil, 
aspectele sunt examinate în măsura în care ele mai sunt actuale, înainte ca trecerea 
timpului să facă dificilă constatarea faptelor pertinente, iar soluționarea corectă a 
problemei în cauză să fie aproape imposibilă (a se vedea Jeronovičs v. Letonia 
[MC], nr. 44898/10, § 74, CEDO 2016). 

49. Referindu-se la situația din „rmn”, Curtea notează că în trecut a constatat o 
încălcare a Articolului 13 din Convenție cu privire la Federația Rusă, tocmai 
deoarece ea nu a putut stabili existența căilor de atac eficiente în acel stat cu referire 
la încălcările Convenției comise de către autoritățile „rmn” (a se vedea Mozer, citată 
mai sus, §§ 211 și 218). În aceeași ordine de idei, Curtea nu consideră un remediu 
depunerea unei plângeri în instanțele judecătorești din Republica Moldova 
împotriva unei alte țări, fără consimțământul acesteia din urmă în calitate de pârât 
(a se vedea alineatul 30 de mai sus). Prin urmare, ea constată că, în absența oricărei 
căi de atac eficiente în Rusia, plângerile împotriva acestei țări trebuie depuse la 
Curte în termen de șase luni din data presupusei încălcări sau din data la care o 
astfel de încălcare a luat sfârșit. 

50. În speță, reclamanții au fost transferați în alte penitenciare la 1 martie 2004 
și, respectiv, la 15 septembrie 2004 (a se vedea alineatul 11 de mai sus) și, din aceste 
date, nu mai erau deținuți în presupusele condiții inumane. Cu toate acestea, ei au 
depus cererea la 19 decembrie 2008. Prin urmare, indiferent dacă reclamanții s-au 
aflat sub jurisdicția Federației Ruse, plângerile împotriva acestui Stat pârât au fost 
depuse în afara termenului stabilit de Articolul 35 § 1 din Convenție și trebuie 
respinse ca inadmisibile în conformitate cu Articolul 35 § 4 din Convenție. 
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C.  Epuizarea căilor de atac interne și statutul de victimă al reclamanților 
cu referire la cererea cu împotriva Republicii Moldova  

51. Guvernul Republicii Moldova a afirmat că reclamanții nu au epuizat căile 
de atac disponibile în Republica Moldova, deoarece și-au depus cererea prematur, 
în timp ce procedurile interne privind recunoașterea încălcării drepturilor lor și a 
cererilor lor de despăgubire erau pendinte. 

52. Curtea reiterează că, deși, în principiu, reclamantul trebuie să recurgă la căi 
de atac interne înainte de a se adresa la Curte, iar respectarea acestei cerințe este 
evaluată la data depunerii cererii (a se vedea Baumann v. Franța, nr. 33592/96 , § 
47, CEDO 2001-V), ea poate accepta faptul că ultima etapă a acestor căi de atac 
poate fi atinsă după depunerea cererii, dar înainte ca aceasta să se pronunțe asupra 
admisibilității sale (a se vedea Karoussiotis v. Portugalia, nr. 23205/08, §§ 57 și 
87-92, CEDO 2011, Rafaa v. Franța, nr. 25393/10, § 33, 30 mai 2013 și Cestaro v. 
Italia, nr. 6884/11, § 146, 7 aprilie 2015). Ea constată că, până la examinarea 
prezentei cereri, reclamanții au epuizat pe deplin căile de atac interne disponibile în 
Republica Moldova (a se vedea alineatul 35 de mai sus). În consecință, această 
obiecție este respinsă. 

53. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova a afirmat că reclamanții nu mai 
pot pretinde că sunt victime ale încălcărilor drepturilor de către Republica Moldova, 
după ce instanțele naționale au recunoscut în mod expres încălcarea Articolelor 3 și 
6 din Convenție și le-au acordat despăgubiri. Curtea consideră că această obiecție 
este strâns legată de fondul plângerilor formulate de reclamanți. În consecință, 
aceasta se înscrie în obiecția cu privire la fondul cererii. 

D.  Retragerea plângerii 

54. Curtea notează că, în cererea lor inițială, reclamanții s-au plâns de încălcarea 
Articolului 34 din Convenție. Cu toate acestea, în observațiile lor, au solicitat Curții 
să nu examineze această plângere, deoarece în realitate aceasta se referea la alte 
persoane aflate în aceeași situație ca reclamanții, dar care nu erau părți în prezenta 
cauză. 

55. Curtea ia act de retragerea acestei plângeri. 

E.  Concluzie cu privire la admisibilitate 

56. Curtea consideră că plângerile reclamanților împotriva Republicii Moldova 
în baza Articolelor 3, 6 și 13 ridică probleme de fapt și de drept care sunt suficient 
de serioase pentru ca determinarea lor să depindă de examinarea fondului. Nu au 
fost stabilite alte motive pentru a le declara inadmisibile. Prin urmare, Curtea 
declară această parte a cererii admisibilă. 

II.  FOND 

A. Pretinsa încălcare a Articolului 3 din Convenție 

57. Reclamanții s-au plâns de condițiile inumane de detenție în penitenciarul nr. 
8 din Tighina/Bender, contrar Articolului 3 din Convenție, care prevede: 

“ Nimeni nu poate fi supus torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane sau degradante.” 
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58. Reclamanții au făcut referire la deconectarea penitenciarului de la serviciile 
publice de întreținere, fapt ce a provocat diminuarea standardelor până la un nivel 
care trebuie considerat ca tratament inuman, în special din cauza lipsei de igienă, a 
calității proaste a alimentelor și a incapacității lor de a-și trata bolile corespunzător 
(ambii reclamanți erau bolnavi de tuberculoză în acea perioadă). Ei au afirmat că în 
total au petrecut douăzeci și patru și, respectiv, șaptesprezece luni în condiții 
inumane în penitenciarul nr. 8. 

59. Guvernul a susținut că, în pofida dificultăților provocate de deconectarea de 
la serviciile publice de întreținere, autoritățile penitenciare și Departamentul 
Instituțiilor Penitenciare au întreprins acțiuni imediate pentru a se asigura că 
deținuții aveau acces la proviziile de primă necesitate, e.g. apa și alimentele, aduse 
cu camioanele, inclusiv la încălzire. Electricitatea a fost produsă in situ cu ajutorul 
a patru generatoare electrice, iar încălzirea a fost asigurată de treizeci și cinci de 
încălzitoare. Au fost construite cinci toalete care nu necesitau conexiune cu sistemul 
de eliminare a deșeurilor al orașului, iar dușurile închisorii au fost reconstruite 
pentru a funcționa fără a fi branșate la rețeaua de electricitate sau la apeduct. Toate 
aceste eforturi au fost posibile prin (aproape) dublarea bugetului statului pentru 
costurile de funcționare al acestui penitenciar în perioada 2002-2008. 

60. Mai mult decât atât, după vizitele din 18 martie 2006 și 14 septembrie 2007, 
Comitetul pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane 
sau Degradante (CPT) a constatat că, începând din februarie 2004, autoritățile 
moldovenești au luat măsuri pentru îmbunătățirea situației deținuților pe cât de mult 
posibil. Guvernul a mai afirmat că fiecare deținut a fost avertizat cu privire la 
condițiile de detenție în penitenciarul nr. 8 și au fost de acord cu acestea înainte de 
a fi transferați acolo, unii preferând să se fie deținuți acolo pentru că erau mai 
aproape de casele și rudele lor, în timp ce toți cei care refuzaseră nu erau plasați în 
acel penitenciar. Guvernul a susținut, în cele din urmă, că autoritățile moldovenești 
au luat toate măsurile rezonabile și că au suportat cheltuieli publice enorme pentru 
a-și îndeplini obligațiile pozitive în baza Convenției pentru a se asigura că drepturile 
deținuților aflați în penitenciarul nr. 8 să fie respectate cât se putea de mult, având 
în vedere acțiunile ostile ale administrației locale din Bender. 

61. În măsura în care Guvernul a susținut că reclamanții fuseseră avertizați cu 
privire la condițiile de detenție în penitenciarul nr. 8 și au fost de acord cu acestea 
înainte de a fi transferați acolo, Curtea reiterează de la bun început că Articolul 3 
din Convenție este consacrat uneia dintre cele mai fundamentale valori ale societății 
democratice. El interzice în termeni absoluți tortura sau tratamentul ori pedeapsa 
inumană sau degradantă, indiferent de circumstanțele și de comportamentul 
victimei (Muršić v. Croația [MC], nr.7334/13, § 96, CEDO 2016). Propunerea 
Guvernului ar putea ridica întrebarea dacă este posibilă o derogare de la Articolul 
3, în pofida caracterului absolut al interdicției. Cu toate acestea, chiar presupunând 
că o astfel de derogare ar fi posibilă, circumstanțele prezentei cauze nu permit să se 
concluzioneze că a existat o anulare valabilă. Într-adevăr, fiind privați de libertate, 
reclamanții erau, prin urmare, în custodia autorităților (a se vedea, mutatis 
mutandis, M.S. v. Belgia, nr. 50012/08, § 124, 31 ianuarie 2012). Referindu-se 
anterior în contextul renunțării la anumite drepturi procedurale, Curtea a hotărât că 
o renunțare trebuie să fie făcută din voința proprie a reclamantului în mod 
inechivoc, beneficiind de garanții minime proporționale cu importanța acesteia (a 
se vedea, printre altele, Scoppola v. Italia (nr.2) [MC], nr.10249 / 03, § 135, 17 
septembrie 2009). Cu toate acestea, Guvernul nu a clarificat natura garanțiilor care 
ar fi asigurat libera decizie a reclamanților. 

62. Curtea constată că condițiile de detenție în perioada septembrie 2002 – 
aprilie 2004 au fost considerate de către instanțele naționale drept inumane (a se 
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vedea paragraful 34 de mai sus). Chiar dacă guvernul moldovean a sugerat că 
autoritățile au întreprins acțiuni în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție, 
argumentele lor se referă la acțiunile întreprinse după februarie 2004 (a se vedea 
paragraful 59 de mai sus), id est aproape de sfârșitul detenției reclamanților în 
penitenciarul nr. 8. Curtea nu are niciun motiv să se îndepărteze de la aprecierea 
instanțelor naționale cu referire la condițiile de detenție și constată, la fel ca 
instanțele de judecată, că detenția îndelungată în condițiile unui acces extrem de 
limitat la apă, electricitate, hrană, căldură și medicamente se califică drept tratament 
inuman în baza Articolului 3 din Convenție. 

63. De asemenea, trebuie să se verifice dacă, în urma recunoașterii exprese a 
unei încălcări a Articolului 3 și a acordării despăgubirii, reclamanții pot încă să 
pretindă că sunt victime ale acestei încălcări din perspectiva Republicii Moldova. 

64. Curtea constată că reclamanții s-au plâns numai în ceea ce privește condițiile 
de detenție în timpul deconectării penitenciarului de la serviciile publice de 
întreținere. Curtea va lua în considerare doar perioadele în care ei au fost deținuți 
în aceste condiții. Au existat două astfel de perioade: 23 septembrie 2002 – 23 
februarie 2003 (a se vedea paragrafele 8 și 10 de mai sus) și 10 iulie 2003 până la 
datele transferurilor reclamanților în alte închisori (15 septembrie 2004 și, 
respectiv, 1 martie 2004, a se vedea alineatul 11 supra). În consecință, reclamanții 
au fost deținuți în condiții inumane timp de aproximativ nouăsprezece și, respectiv, 
treisprezece luni. 

65. Atunci când, ca în prezenta cauză, statutul de victimă și, prin urmare, 
existența unei încălcări este legată de despăgubirea financiară acordată la nivel 
național, aprecierea Curții implică în mod necesar comparația dintre compensația 
efectivă și suma acordată de către Curte în cazuri similare (a se vedea, mutatis 
mutandis, Scordino v. Italia (nr.1) [MC], nr. 36813/97, §§ 181 și 202, CEDO 2006 
V, a se vedea și Holzinger v. Austria (nr. 23459/94, § 21, CEDO 2001 I). 

66. În acest sens, Curtea notează că instanțele naționale au acordat reclamanților 
echivalentul a 1266 EUR pentru încălcarea Articolului 3 (a se vedea alineatele 34 
și 35 supra). Curtea consideră că suma acordată de către instanțele naționale este 
considerabil inferioară celei acordate, în general, de către Curte în cazuri de 
constatare a unei încălcări a Articolului 3 cu privire la Republica Moldova cu 
referire la condițiile de detenție, în special ținând cont de condițiile de detenție 
deosebit de dure a reclamanților și de perioada relativ lungă de timp în care ei au 
fost deținuți în astfel de condiții (a se vedea, spre exemplu, Shishanov v. Republica 
Moldova, nr. 11353/06, § 143, 15 septembrie 2015, Savca v. Republica Moldova, 
nr. 17963/08, § 58, 15 martie 2016, și Cristioglo v. Republica Moldova, nr. 
24163/11, § 31, 26 aprilie 2016). 

67. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că reclamanții pot încă 
să pretindă că sunt victime ale încălcării Articolului 3 din Convenție. Prin urmare, 
obiecția Guvernului Republicii Moldova privind statutul victimelor reclamanților 
(a se vedea alineatul 39 supra) este respinsă. 

68. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 3 de către Republica 
Moldova în prezenta cauză.   
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B.  Pretinsa încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție 

69. De asemenea, reclamanții s-au plâns de durata excesivă a procedurilor civile 
inițiate de către aceștia împotriva autorităților statului. Ei s-au bazat pe Articolul 6 
§ 1 din Convenție, partea relevantă din care prevede:  

 
„În determinarea drepturilor și obligațiilor sale civile ... fiecare are dreptul la o audiere într-un 
termen rezonabil de către un tribunal ...” 
 
70. Guvernul a susținut că reclamanții nu mai pot pretinde a fi victime ale 

încălcării dreptului la o un proces într-un termen rezonabil, având în vedere 
recunoașterea expresă a unei astfel de încălcări de către Curtea Supremă de Justiție 
și acordarea compensației pentru încălcarea respectivă (a se vedea alineatul 35 
supra). În orice caz, cauza a fost destul de complexă, având în vedere numărul 
reclamanților la nivel național, contextul acțiunilor din partea „rmn” și cererea 
reclamanților de implicare a Rusiei în calitate de inculpat. În plus, reprezentanții 
reclamanților au contribuit la aproximativ 20% din întârzieri, acceptând chiar și 
cererea inculpatului de retragere a cererii sale inițiale din dosarul instanței pe 
motivul pregătirii unei noi acțiuni în instanță în schimbul celei vechi. Aceasta a dus 
la o nouă întârziere pentru ca inculpații să studieze noua cerere. 

71. Curtea notează că, până la 15 martie 2004, când a fost depusă acțiunea în 
instanță, cel de-al doilea reclamant nu mai era deținut în condițiile de care se 
plângea. Primul reclamant a fost deținut în astfel de condiții timp de încă șase luni. 
Ulterior, acțiunea lor în instanță nu mai constituia o chestiune urgentă, deoarece era 
suficient ca instanțele să găsească doar o încălcare a drepturilor reclamanților și să 
acorde despăgubiri. 

În același timp, după cum a constatat Curtea Supremă de Justiție (a se vedea 
alineatul 35 supra), reprezentanții reclamanților au contribuit la aproximativ 20% 
din tergiversarea examinării acțiunii în instanță. 

72. Având în vedere toate materialele aflate în posesia sa și chiar presupunând 
că întreaga perioadă de aproximativ șase ani trebuie luată în considerare în pofida 
depunerii aparente a unei noi cereri la 6 martie 2008 (a se vedea punctul 30 supra), 
ținând cont de hotărârea Curții Supreme de Justiție în acest sens (a se vedea alineatul 
35 supra), de complexitatea cauzei, precum și de contribuția CHDOM la durata 
totală a procedurilor, Curtea consideră că această plângere nu dezvăluie nicio 
încălcare a drepturilor și a libertăților stabilite în Convenție. Rezultă că această parte 
a cererii trebuie respinsă ca fiind vădit nefondată, în conformitate cu Articolul 35 
§§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

C.  Pretinsa încălcare a Articolului 13 din Convenție 

73. De asemenea, reclamanții au susținut că nu au beneficiat de un remediu 
eficient cu privire la plângerea lor cu referire la condițiile de detenție. Ei s-au bazat 
pe articolul 13 din Convenție, care prevede: 

 
„Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți, astfel cum sunt enunțate în Convenție, sunt 
încălcate trebuie să aibă o cale de atac efectivă în fața unei autorități naționale, chiar dacă 
încălcarea a fost comisă de persoane care acționează în calitate de persoană oficială”. 
 
74. Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamanții au avut la dispoziție 

remedii interne, sub forma acțiunilor civile, de a stabili că detenția avuse loc în 
condiții inumane sau degradante și de a solicita despăgubiri. El a prezentat copii ale 
mai multor hotărâri în cauzele în care deținuții au avut succes în obținerea de 



                          HOTĂRÂREA POCASOVSCHI ȘI MIHAILA v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA                                 
 

12 
 

despăgubiri în circumstanțe similare. Mai mult ca atât, acțiunile în instanță depuse 
de către reclamanți au avut succes, fiecare beneficiind de MDL 20000, ceea ce a 
demonstrat încă o dată eficiența remediului. 

75. Reclamanții au susținut că, pentru a fi eficiente, remediile la care s-a referit 
Guvernul Republicii Moldova trebuiau de asemenea să asigure urmărirea penală a 
persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor lor garantate de către Convenție 
(persoanele din administrația locală „rmn”). În plus, ei nu au obținut o îmbunătățire 
a condițiilor de detenție în perioada relevantă.  

76. Curtea notează că ea a stabilit încălcarea Articolului 13 din Convenție în 
cauza Malai v. Moldova (nr. 7101/06, §§ 45-46, 13 noiembrie 2008), I.D. v. 
Moldova (nr. 47203/06, § 50, 30 noiembrie 2010) și Rotaru v. Moldova (nr. 
51216/06, § 47, 15 februarie 2011) din cauza lipsei remediilor eficiente în 
Republica Moldova pentru respectarea condițiilor de detenție inumane și 
degradante. Ea a subliniat că remediul sub forma unei acțiuni în instanță în 
condițiile sugerate de către Guvernul Republicii Moldova nu are un efect preventiv 
în sensul îmbunătățirii condițiilor detenției unui reclamant, ci doar un efect 
compensatoriu (a se vedea, de exemplu, Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, § 107, 
7 noiembrie 2006 și Shishanov v. Republica Moldova, nr. 11353/06, §§ 124-139, 
15 septembrie 2015). Prin urmare, remediul nu este eficient în cazurile în care 
persoanele sunt încă deținute în astfel de condiții la momentul depunerii cererii la 
Curte (a se vedea, de exemplu, Oprea v. Moldova, nr. 38055/06, § 33, 21 decembrie 
2010). 

77. Având în vedere faptul că primul reclamant era încă deținut în penitenciarul 
nr. 8 la momentul depunerii cererii sale în instanțele judecătorești naționale la 15 
martie 2004 (a se vedea paragrafele 11 și 22 supra), remediul la care s-a referit 
Guvernul Republicii Moldova nu era eficient, deoarece nu a permis o îmbunătățire 
imediată a condițiilor de detenție ale primului solicitant (a se vedea paragraful 
precedent). 

78. Astfel, Republica Moldova a încălcat Articolul 13 coroborat cu Articolul 3 
din Convenție în privința primului reclamant (a se vedea Shishanov, citat mai sus, 
§§ 123-139). 

79. Cu referire la al doilea reclamant, Curtea notează că el a fost transferat din 
penitenciarul nr. 8 într-un alt penitenciar la 1 martie 2004 (a se vedea punctul 11 
supra), înainte de a depune cererea în fața instanțelor naționale din 15 martie 2004 
(a se vedea alineatul 22 supra). În consecință, în momentul în care a inițiat acțiunea 
sa civilă, el nu mai putea solicita o îmbunătățire a condițiilor sale de detenție în 
penitenciarul respectiv, ci doar o recunoaștere a încălcării drepturilor sale și o 
despăgubire. Având în vedere că legea internă îi permitea să solicite și 
recunoașterea, și despăgubirea, și că el a reușit să le obțină pe ambele în hotărâri 
judecătorești definitive, Curtea constată că al doilea reclamant a avut la dispoziție 
remedii eficiente. 

80. Prin urmare, Curtea constată că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 
13 coroborat cu Articolul 3 din Convenție în privința celui de-al doilea reclamant.   

81. Cu referire la plângerea reclamanților potrivit căreia autoritățile 
moldovenești nu au investigat în mod corespunzător acțiunile oficialilor „rmn” care 
au deconectat penitenciarul nr. 8 de la serviciile publice de întreținere, Curtea 
notează că, deși instanțele din Moldova au dispus ca procuratura să inițieze 
proceduri penale împotriva celor responsabili pentru deconectarea penitenciarului 
(a se vedea alineatele 15 și 20 supra), aparent nicio acțiune nu a fost întreprinsă de 
acea autoritate din lipsa posibilității efective de a aduce în fața justiției vreun 
funcționar „rmn” (a se vedea paragraful 21 supra). Cu toate acestea, Curtea notează 
că deja la 18 noiembrie 2003 Procuratura Bender a contactat autoritățile „rmn” în 
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vederea urmăririi penale a persoanelor responsabile și că la 20 decembrie 2003 
procurorul „rmn” a refuzat să inițieze urmărirea penală din motiv că nu fusese 
săvârșită vreo infracțiune (a se vedea paragraful 16 supra). 

82. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că Republica Moldova și-a 
îndeplinit obligația pozitivă în acest sens. Prin urmare, nu a existat o încălcare a 
Articolului 13 în acest sens.  

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

83. 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 lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă..” 

A. Prejudiciul 

84. Primul reclamant a pretins EUR 100000 de la Guvernul Republicii Moldova 
și EUR 90000 de la guvernul rus pentru prejudiciul moral. Al doilea reclamant a 
pretins EUR 80000 de la Guvernul Republicii Moldova și EUR 70000 de la 
guvernul rus pentru prejudiciul moral. Ei au invocat suferința și anxietatea suferite 
ca urmare a condițiilor inumane de detenție. De asemenea, aceștia s-au referit la 
frica lor pentru viață, ținând cont de incapacitatea lor de a se trata de tuberculoză în 
perioada relevantă și faptul că rata mortalității printre deținuții cu această maladie 
în penitenciarul nr. 8 crescuse în perioada relevantă din cauza condițiilor 
necorespunzătoare. 

85. Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamanții au eșuat să-și 
motiveze cererea și că recunoașterea de către instanțele naționale a unei încălcări a 
drepturilor acestora constituie o satisfacție echitabilă suficientă. În orice caz, suma 
solicitată era excesivă în comparație cu cauzele anterioare împotriva Republicii 
Moldova cu privire la condițiile de detenție. 

86. În primul rând, Curtea notează că în prezenta cauză au fost declarate 
inadmisibile toate plângerile împotriva Federației Ruse. În consecință, nicio 
compensație nu poate fi acordată cu privire la acest Stat. 

87. În ceea ce privește cererile împotriva Republicii Moldova, Curtea face 
trimitere la constatarea sa (a se vedea paragraful 66 supra) că despăgubirea acordată 
de către instanțele judecătorești naționale a fost cu mult inferioară de cea acordată 
de către Curte în cauze similare. Având în vedere toate circumstanțele, în special 
perioada de detenție relativ îndelungată în condiții deosebit de grave, prezentând un 
risc pentru sănătatea reclamanților, și ținând cont de sumele deja acordate de către 
instanțele naționale, Curtea acordă primului reclamant EUR 3000, iar celui de-al 
doilea reclamant EUR 1800 pentru prejudiciul moral. 

A. Costuri și cheltuieli 

88. De asemenea, reclamanții au solicitat EUR 5160 pentru costurile și 
cheltuielile suportate în fața Curții. Ei au anexat o listă cu numărul de ore petrecute 
de către avocații lor în prezenta cauză (optzeci și șase de ore la o rată de EUR 60 
pe oră). 

89. Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamanții au prezentat cereri 
inconsecvente privind reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale și a Curții. 
Mai mult ca atât, ei au eșuat să prezinte un contract cu avocații lor. De asemenea, 
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în cadrul procedurilor, fiind membri ai unei organizații neguvernamentale pentru 
drepturile omului (ONG), avocații reclamanților au declarat instanțelor naționale că 
ei fuseseră finanțați din fonduri străine, ceea ce ar putea fi interpretat în sensul că 
ei au fost deja plătiți de către donatorii străini pentru a reprezenta persoane 
vulnerabile din punct de vedere social, precum reclamanții. Prin urmare, ei nu ar 
trebui să poată solicita din nou o plată pentru această reprezentare din partea 
Guvernului. Nu a existat vreo dovadă că reclamanții realmente au plătit vreo sumă 
de bani reprezentanților lor. În orice caz, suma pretinsă era excesivă, în special 
ținând cont de faptul că instanțele naționale acordaseră deja MDL 5000 în calitate 
de cheltuieli judiciare. În cele din urmă, numărul de ore invocat de către avocați că 
le-ar fi petrecut în prezenta cauză era, de asemenea, excesiv. 

90. Potrivit jurisprudenței Curții (a se vedea, în calitate de exemplu recent, 
Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 72508/13, § 370, CEDO 2017 (extrase)), 
reclamantul are dreptul la rambursarea costurilor și cheltuielilor doar în măsura în 
care s-a demonstrat că acestea au fost suportate realmente  în mod necesar în limita 
unui cuantum rezonabil. Având în vedere documentele aflate în posesia sa și 
criteriile de mai sus, în prezenta cauză Curtea consideră rezonabil să acorde suma 
globală de 1500 euro în calitate de costuri și cheltuieli sub toate aspectele.  

A. Dobânzile de întârziere 

91. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 
conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca 
Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 

1.  Anexează obiecția preliminară a Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
pretinsa pierdere a statutului de victimă al reclamanților la fondul cererii și o 
respinge; 

 
2.  Declară plângerea împotriva Republicii Moldova în baza Articolelor 3 și 13 din 

Convenție admisibilă, iar restul cererii inadmisibilă; 
 
3.  Declară cererea împotriva Federației Ruse inadmisibilă; 
 
4.  Declară că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție de către 

Republica Moldova în privința ambilor reclamanți; 
 
5.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție de către 

Republica Moldova în privința primului reclamant, 
 
6.  Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție de către 

Republica Moldova în privința celui de-al doilea reclamant; 
 
7.  Hotărăște 

(a)  că Republica Moldova trebuie să plătească reclamantelor, în termen de trei 
luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu Articolul 
44 § 2 din Convenție, următoarele sume care urmează a fi convertite în lei 
moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

 (i)  EUR 3000 (trei mii euro) primului reclamant, plus orice taxă care poate 
fi percepută, pentru prejudiciul moral, și EUR 1800 (una mie opt sute euro) 
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celui de-al doilea reclamant, plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 
prejudiciul moral; 
 (ii)  EUR 1500 (una mie cinci sute euro) în mod solidar ambilor reclamanți, 
plus orice taxă care poate fi percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

 (b)  că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 
hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la o rată 
egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală 
Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 
procentuale; 
 
8.  Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 29 mai 2018, în conformitate 
cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Robert Spano 
Grefier adjunct Președinte 


