
 
 

 
 

 
 

SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 3368/12 

Pavel BELOZIOROV și Nadejda MOLODȚOVA 

împotriva Republicii Moldova și Rusiei 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), în ședința din 17 ianuarie 

2019 în calitate de Comitet compus din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Liv Tigerstedt, Grefier Adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus depusă la 3 ianuarie 2012, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Primul reclamant, dl. Pavel Beloziorov, a fost un cetățean moldovean născut în 

1978 și care până la decesul său la 20 noiembrie 2017, a locuit în Dubăsari. A doua 

reclamantă, dna Nadejda Molodțova, este cetățeană rusă care sa născut în 1956 și 

locuiește în Radujnâi. Primul reclamant a fost fiul celei de-a doua reclamante. 

Aceștia au fost reprezentați în fața Curții de către dl. A. Postică, avocat ce practică 

în Chișinău. 

Reclamanții s-au plâns în temeiul Articolelor 3 și 5 din Convenție, referitor la 

detenția ilegală a primului reclamant în condiții inumane pe teritoriul auto-

proclamatei „Republici Moldovenești Nistrene” (în continuare „RMN”), cererea a 

fost comunicată Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

La 3 martie 2018, al doilea reclamant a informat Grefa Curții că primul reclamant 

a decedat. La 1 octombrie 2018 avocatul celui de-al doilea reclamant a informat 

Grefa Curții că clientul său „nu mai avea nici un interes în acest caz”. 
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ÎN DREPT 

Având în vedere cele relatate mai sus și în absența unor circumstanțe speciale 

privind respectarea drepturilor garantate de Convenție și de protocoalele sale, Curtea, 

în conformitate cu Articolul 37 § 1(a) din Convenție, consideră că nu mai este 

justificată continuarea examinării cererii. 

 

În consecință, cauza urmează a fi radiată de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide  să radieze cererea de pe rol. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 7 februarie 2019. 

 Liv Tigerstedt Jon Fridrik Kjølbro 

în calitate de Grefier Adjunct Președinte 


