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

Cameră compusă din: 
 Robert Spano, Președinte, 
 Julia Laffranque, 
 Ledi Bianku, 
 Işıl Karakaş, 
 Paul Lemmens, 
 Valeriu Griţco, 
 Dmitry Dedov, judecători, 
și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Deliberând la 28 august 2018 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 36724/10) depusă împotriva 
Republicii Moldova, a Federației Ruse și a Ucrainei de către un cetățean 
ucrainean, dl. Ivan Kolobychko („reclamantul”), care a sesizat Curtea la 12 
iunie 2010 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”). 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către dl T. Cârnaţ și dl A. Briceac, 
avocați în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentat de 
către agentul său, dl. L. Apostol. Guvernul rus a fost reprezentat de către 
agentul său, dl. G. Matiouchkine. 

3.  Reclamantul se plânge în special de încălcarea Articolului 2 din 
Convenție.  

4.  La 18 decembrie 2012 cererea a fost adusă la cunoștința guvernelor 
moldav și rus. Fiind informat despre dreptul de participa la procedură 
(Articolele 36 § 1 din Convenție și 44 § 1 din Regulamentul Curții), 
guvernul ucrainean nu a răspuns. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1963 și locuiește în Tiraspol, în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova. El este tatăl lui Evgueni Kolobychko, 
născut în 1989. 

6.  Guvernul moldav a specificat că nu a putut să verifice circumstanțele 
cauzei din motiv că acestea au avut loc în zona controlată exclusiv de către 
autoritățile autoproclamatei „Republici Moldovenești Nistrene” („rmn”). 

7.  Guvernul rus nu a înaintat observații cu privire la circumstanțele 
prezentei cauze.  

8.  Contextul cauzei, id est conflictul armat care a avut loc în Transnistria 
în anii 1991-1992 cât și evenimentele ulterioare, este descris în hotărârile 
Ilaşcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 
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2004-VII) și Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 
43370/04, 8252/05 și 18454/06, §§ 8-42, CEDO 2012 (extrase)). 

9.  Circumstanțele cauzei, redate de către reclamant și în modul în care 
pot fi stabilite în baza documentelor anexate la dosar, pot fi rezumate după 
cum urmează.  

A.  Decesul lui Evgueni Kolobychko 

10.  La 29 iulie 2007 armata „rmn” l-a înrolat pe Evgueni Kolobychko, în 
calitate de recrut, în cadrul unității militare din Tiraspol.  

11.  Conform materialelor dosarului, la 20 septembrie 2007 acesta a 
părăsit benevol unitatea militară și s-a aflat mai mult de o lună la verișoara 
sa în Bender, Transnistria. Din declarațiile scrise ale reclamantului, ale 
soției acestuia și ale verișoarei respective, rezultă că Evgueni Kolobychko 
avea al acel moment echimoze multiple pe corp și că acestea fuseseră 
provocate de soldații care l-au agresat și l-au maltratat.  

12.  Conform declarațiilor reclamantului, structurile „rmn” l-au adus pe 
fiul său la unitatea militară la 24 octombrie 2007.  

13.  La 1 noiembrie 2007 reclamantul a fost anunțat că fiul său fugise 
repetat din unitatea militară.  

14.  La 3 ianuarie 2008 corpul în stare de descompunere a unui bărbat în 
uniformă militară a fost găsit pe malul Nistrului.  

B.  Ancheta efectuată de către structurile „rmn”   

15.  La 4 ianuarie 2008 un raport de examinare medico-legală a corpului 
găsit pe malul Nistrului a fost întocmit la cererea structurilor „rmn”. Curtea 
nu cunoaște conținutul acestuia. 

16.  Expertiza genetică din 4 februarie 2008, dispusă de către structurile 
„rmn” și efectuată de către un expert al Ministerului Apărării al Federației 
Ruse a stabilit că cadavrul depistat era al lui Evgueni Kolobychko. Raportul 
dat a mai stabilit că, în conformitate cu concluziile expertizei medico-legale, 
decesul ar fi survenit din cauza înecului și că corpul s-a aflat în apă 
aproximativ patru săptămâni.  

17.  La date nespecificate în dosar, pretinsa procuratură militară a „rmn”, 
a inițiat o anchetă penală cu privire la decesul lui Evgueni Kolobychko și a 
recunoscut reclamantul drept parte vătămată în proces.  

18.  Prin scrisoarea din 29 decembrie 2008, procuratura a informat 
reclamantul că ancheta a fost suspendată din motiv că nu fusese identificat 
vreun suspect. Ea a mai specificat că nu a fost posibilă înmânarea părții 
vătămate a unei copii de pe decizia de suspendare.  

C.  Plângerile înaintate autorităților moldovenești și ruse  

19.  Între timp, la 5 februarie 2008, autoritățile moldovenești au inițiat, la 
cererea reclamantului, o urmărire penală cu privire la decesul lui 
Evgueni Kolobychko. 

20.  La 2 aprilie 2008 reclamantul de asemenea a înaintat Procuraturii 
Generale a Federației Ruse o cerere cu privire la omorul fiului său și 
maltratarea acestuia în cadrul îndeplinirii serviciului militar. 

21.  Printr-o scrisoare din 25 aprilie 2008, Procuratura Generală a 
Federației Ruse a transmis plângerea reclamantului Procuraturii Generale 
din Republica Moldova.  
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22.  Conform unui raport de expertiză medico-legală din 29 iulie 2008, 
întocmit de către un expert autorizat al organului de urmărire penală 
moldovenesc, s-a constatat existența apei în sinusurile sfenoide ale lui 
Evgueni Kolobychko, fapt care justifică afirmația decesului survenit prin 
înec. Raportul a mai stabilit că respectivul corp fusese în stare de 
descompunere și nu a fost posibil să se constate nicio vătămare anterioară. 
Expertul a menționat că concluziile sale se bazau pe constatările din raportul 
de expertiză medico-legală din 4 ianuarie 2008 (paragraful 15 de mai sus). 

23.  Printr-o ordonanță din 29 octombrie 2009, Procuratura Generală a 
Republicii Moldova a suspendat urmărirea penală cu privire la presupusul 
omor al lui Evgueni Kolobychko, deoarece nu a fost identificat vreun 
suspect. Aceasta a mai indicat că organul de urmărire penală a audiat 
reclamantul și că, ținând cont de contextul cauzei, ea a făcut uz de toate 
demersurile procedurale posibile pentru a elucida circumstanțele cauzei. În 
același timp, Procuratura Generală a ordonat ofițerului pe dosar să 
întreprindă măsurile de anchetă pentru a stabili identitatea eventualilor 
autori și să raporteze evoluția anchetei cel puțin o dată la șase luni.  

II.   LEGISLAȚIA ȘI PRACTICA INTERNĂ PERTINENTĂ A 
REPUBLICII MOLDOVA ȘI ALTE ELEMENTE PERTINENTE 

24.  Rapoarte ale organizațiilor interguvernamentale și non-
guvernamentale, dreptul și practica internă relevantă a Republicii Moldova, 
precum și alte documente pertinente pentru prezenta cauză sunt rezumate în 
hotărârea Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 11138/10, §§ 61-
77, CEDO 2016). 

ÎN DREPT 

I.  CU PRIVIRE LA JURISDICȚIE  

25.  Întâi de toate, Curtea trebuie să determine dacă faptele invocate țin 
de jurisdicția Statelor pârâte în sensul Articolului 1 din Convenție.  

A.  Susținerea părților 

26.  Guvernul Republicii Moldova susține că faptele respective țin de 
jurisdicția Republicii Moldova și a Federației Ruse.  

27.  Guvernul rus susține că faptele redate în plângerea reclamantei nu țin 
de jurisdicția sa și, prin urmare, cererea trebuie să fie declarată inadmisibilă 
ratione personae și ratione loci cu referire la Federația Rusă. Ca în cauza 
Mozer (citată mai sus, §§ 92-94), guvernul rus consideră că abordarea 
adoptată de către Curte cu privire la jurisdicție în cauzele Ilașcu și alții 
(citată mai sus), Ivanțoc și alții v. Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 
15 noiembrie 2011) și Catan și alții (citată mai sus) a fost incorectă și 
incompatibilă cu dreptul public internațional.  

28.  Reclamantul menționează că faptele în speță cad sub jurisdicția 
ambelor State pârâte menționate mai sus.  
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B.  Aprecierea Curții  

29.  Curtea notează că, în prezenta cauză, părțile dispun de poziții în 
materie de jurisdicție similare cu cele exprimate de către acestea în 
hotărârea Catan și alții (citată anterior, §§ 83-101) și în hotărârea Mozer 
(citată mai sus, §§ 81-95). În particular, reclamanta și guvernul Republicii 
Moldova au susținut că ambele guverne pârâte aveau jurisdicție, în timp ce 
guvernul rus a declarat că nu deținea vreo jurisdicție.  

30.  Curtea amintește că principiile generale cu referire la problema 
jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și 
evenimentele care au avut loc în regiunea transnistreană a Moldovei au fost 
stabilite în hotărârile Ilascu și Alții (citată mai sus, §§ 311-319), Catan și 
Alții (citată mai sus, §§ 103-107) și, mai recent, Mozer (supra, §§ 97-98). 

1.  Jurisdicția Republicii Moldova  

31.  Curtea notează că în cauzele Ilașcu, Catan și Mozer  ea 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 dată fiind teritorialitatea acesteia. Cu toate acestea, obligația sa, în 
virtutea Articolului 1 din Convenție, de a recunoaște fiecărei persoane sub 
jurisdicția sa drepturile și libertățile garantate de către 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 (a se vedea Ilascu și Alții, citată mai sus, §333, Catan și Alții, 
citată mai sus, §109 și Mozer, citată mai sus, § 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, citată mai sus, § 99). 

32.  Curtea nu vede niciun motiv să distingă prezenta cauza de cauzele 
menționate mai sus. Mai mult ca atât, ea observă că guvernul Republicii 
Moldova nu se opune unei abordări similare în prezenta cauză. Așadar, 
Curtea concluzionează că Republica Moldova deține jurisdicție 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). 

2.  Jurisdicția Federației Ruse  

33.  Curtea notează că ea a stabilit deja în cauza Ilașcu și Alții că 
Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic, la crearea unui regim 
separatist în regiunea Transnistria în 1991-1992 (a se vedea Ilașcu și Alții, 
pre-citată, § 382). În cauzele care au urmat și au vizat regiunea 
transnistreană, Curtea de asemenea a constatat că, până în iulie 2010, „rmn” 
nu a putut să existe rezistând la eforturile depuse de către Republica 
Moldova și actorii internaționali în vederea soluționării conflictului și 
restabilirii democrației și a drepturilor în regiune decât cu susținerea 
militară, economică și politică a Rusiei (a se vedea Ivanțoc și Alții, pre-
citată, §§ 116-20, Catan și Alții, pre-citată, §§ 121-122, și Mozer, pre-citată, 
§§ 108 și 110). În cauza Mozer, Curtea a concluzionat că gradul ridicat de 
dependență al „rmn” de susținerea Rusiei constituie un motiv puternic care 
permite să se considere că Federația Rusă a continuat să exercite un control 
efectiv și o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, prin 
urmare, reclamantul s-a aflat sub jurisdicția acestui stat în sensul Articolului 
1 din Convenție (a se vedea Mozer, pre-citată, §§ 110-111). 
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34.  În lipsa informațiilor pertinente noi care ar demonstra contrariul, 
Curtea consideră că această concluzie rămâne valabilă și pentru perioada 
evenimentelor în prezenta cauză, id est din iunie 2009 până în mai 2011. 
Curtea nu vede niciun motiv să distingă prezenta cauză de cauzele Ilașcu și 
alții, Ivanțoc și alții, Catan și alții și Mozer (toate citate mai sus). 

35.  Rezultă că feciorul reclamantului din prezenta cauză se afla sub 
jurisdicția Federației Ruse în lumina Articolului 1 din Convenție. În 
consecință, Curtea respinge excepțiile ratione personae și ratione loci 
invocate de guvernul rus. 

36.  Curtea va stabili în continuare dacă au fost încălcate drepturi 
protejate de către Convenție, astfel încât să angajeze răspunderea unuia 
dintre statele pârâte (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 112). 

3.  Jurisdicția Ucrainei  

37.  Curtea reține că cererea este depusă și împotriva Ucrainei. Ea 
specifică totuși că prezenta cauză reflectă fapte care au avut loc exclusiv pe 
teritoriul controlat de către „rmn”. La acest subiect, ea remarcă, pe de o 
parte, că regiunea transnistreană face parte, în conformitate cu dreptul 
internațional public, din teritoriul Republicii Moldova și, pe de altă parte, nu 
sunt temeiuri de a considera existența vreunui control exercitat de către 
Ucraina asupra acțiunilor „rmn”. Astfel, fiul reclamantului nu a fost sub 
jurisdicția Ucrainei. Rezultă că plângerea în acest sens trebuie să fie 
respinsă ca fiind incompatibilă ratione personae și ratione loci cu 
prevederile Convenției, id est prin aplicarea Articolului 35 §§ 3 și 4.  

II.  CU PRIVIRE LA INCALCAREA PRESUPUSA A ARTICOLULUI 2 
DIN CONVENȚIE 

38.  Invocând Articolele 2, 3 și 13 din Convenție, reclamantul se plânge 
de decesul fiului său survenit în timpul îndeplinirii serviciului militar 
obligatoriu și lipsa unei anchete eficiente a circumstanțelor acestui deces. 

Curtea amintește că ea poate decide cu privire la calificarea juridică a 
faptelor unei plângeri, examinând-o în baza altor articole sau prevederi 
decât cele invocate de către reclamant (Radomilja și alții v. Croația [MC], 
nr. 37685/10 și 22768/12, § 126, CEDO 2018). În prezenta cauză, ea 
consideră că este necesar să examineze aceste plângeri doar în baza 
Articolului 2 din Convenție. Partea relevantă a acestui Articol prevede 
următoarele: 

„ 1.  Dreptul oricărei persoane la viață este protejat prin lege (...) ” 

A.  Cu privire la admisibilitate  

39.  Constatând că cererea nu este vădit nefondată în sensul Articolului 
35 § 3 a) din Convenție și că nu există alte motive de a o considera 
inadmisibilă, Curtea o declară admisibilă. 

B.  În fond 

40.  Reclamantul pretinde că autoritățile au omis să-și respecte obligația 
de a proteja viața lui Evgueni Kolobychko. El afirmă că fiul său a fost 
persecutat și maltratat de către alți militari. De asemenea, el menționează că 
investigația circumstanțelor decesului fiului său nu a fost suficient de 
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detaliată și independentă. El se plânge de faptul că nu a avut acces la 
ancheta efectuată de către structurile „rmn”.  

41.  Guvernele Republicii Moldova și al Rusiei nu s-au referit la fondul 
acestor plângeri.   

1.  Cu privire la aspectul procedural al Articolului 2 din Convenție  

42.  Curtea reamintește că obligația de a proteja dreptul la viață prevăzut 
de Articolul 2 din Convenție necesită o formă de anchetă efectivă 
întreprinsă atunci când o persoană își pierde viața în circumstanțe suspecte 
(Šilih v. Slovenia [MC], nr. 71463/01, § 157, 9 aprilie 2009, și Mustafa Tunç 
și Fecire Tunç v. Turcia ([MC], nr. 24014/05, § 171, 14 aprilie 2015). 

43.  De asemenea, ea reamintește că eficacitatea anchetei se apreciază în 
baza mai multor parametri esențiali: adecvația măsurilor de investigație, 
promptitudinea anchetei, participarea apropiaților defunctului la aceasta și 
independența anchetei. Acești parametri sunt legați între ei și nu constituie, 
în mod izolat, o finalitate în sine. Pentru mai multe detalii ample ce țin de 
aceste criterii, Curtea face referire la hotărârile Mustafa Tunç și Fecire Tunç 
(citată mai sus, §§ 172-182) și Armani Da Silva v. Regatul Unit ([MC], 
nr. 5878/08, §§ 232-239, CEDO 2016). 

44.  În speță, Curtea constată că Evgueni Kolobychko a dispărut din 
cazarmă la 1 noiembrie 2007 și că corpul său, îmbrăcat în uniformă militară, 
a fost găsit fără suflare pe malul râului Nistru două luni mai târziu. Prin 
urmare, ea consideră că trebuia să aibă loc o investigare a morții acestuia.  

45.  De la bun început, ea reține că nu cunoaște nimic nici despre 
deciziile adoptate de către structurile „rmn” cu privire la investigarea 
decesului lui Evgueni Kolobychko, nici despre conținutul dosarului de de 
urmărire penală întocmit de către pretinsele autorități. Aceasta se datorează 
faptului că reclamantului nu i s-a înmânat o copie a deciziei de suspendare a 
anchetei (paragraful 18 de mai sus). Ea specifică și faptul că guvernele 
reclamate nu au prezentat copii ale documentelor emise de către structurile 
„rmn”, ambele abținându-se să comenteze fondul acestei plângeri. Astfel, 
Curtea este în dificultate să-și creeze cea mai vagă idee cu privire la 
derularea adecvată a anchetei în prezenta cauză. Totuși, în orice caz ea 
consideră că nu este necesar să se pronunțe asupra acestui punct din 
următoarele motive.  

46.  Ea reține că ancheta trebuie să fie accesibilă familiei victimei în 
măsura necesară protejării intereselor sale legitime și că publicul trebuie în 
egală măsură să poată exercita un drept de supraveghere corespunzătoare 
asupra anchetei, în funcție de caz (Hugh Jordan v. Regatul Unit, nr. 
24746/94, § 109, 4 mai 2001, și Armani Da Silva, citat mai sus, § 235). Cu 
toate acestea, accesul de care trebuie să se bucure publicul sau apropiații 
victimei poate fi acordat la alte etape ale procedurii (a se vedea, printre 
altele, Giuliani et Gaggio v. Italia [MC], nr. 23458/02, § 304, CEDO 2011 
(extrase), și Mustafa Tunç și Fecire Tunç, citat mai sus, § 179). 

47.  Curtea a constatat deja încălcarea aspectului procedural al 
Articolului 2 în cauzele în care reclamanții nu fuseseră informați despre 
deciziile legate de derularea anchetei decât cu o întârziere considerabilă și în 
cele în care informațiile furnizate nu conțineau nicio precizare cu privire la 
motivele acelor decizi (a se vedea, de exemplu, Trufin v. România, 
nr. 3990/04, § 52, 20 octombrie 2009, și Velcea și Mazăre v. România, 
nr. 64301/01, § 114, 1 decembrie 2009) din cauza faptului că o astfel de 
situație poate împiedica o contestare eficientă. De asemenea, în cauza Anık 
și alții v. Turcia (nr. 63758/00, §§ 76-77, 5 iunie 2007), în care după 
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pronunțarea deciziei de respingere reclamanților le-au fost înmânate doar 
propriile mărturii, Curtea de asemenea a constatat încălcarea Articolului 2 
din cauza faptului că refuzul nu putea fi contestat în mod eficient fără 
cunoașterea prealabilă a elementelor dosarului de urmărire penală. 

48.  În prezenta cauză, Curtea  reține că reclamantul, ca tată al lui 
Evgueni Kolobychko, avea un interes legitim de a participa în ancheta 
efectuată de către structurile „rmn”, mai ales că acestea l-au recunoscut în 
calitate de parte vătămată în cadrul acelei proceduri (paragraful 17 de mai 
sus). Cu toate acestea, Curtea notează că textul ordonanței de suspendare a 
urmăririi penale nu a fost înmânată reclamantului și că el nu a primit decât o 
scrisoare foarte sumară în care nu se făcea nicio mențiune cu referire la 
motivele care stăteau la baza acelei decizii (paragraful 18 de mai sus). Ea 
menționează și faptul că aparent reclamantul nici nu a avut ocazia să facă 
cunoștință cu actele dosarului de urmărire penală în gestiunea structurilor 
„rmn”. În acest sens, ea menționează că guvernele reclamate nu contestă în 
nici un mod imposibilitatea persoanei interesate de a accede la conținutul 
dosarului vizat. Această imposibilitate a contracarat, fără îndoială, orice 
contestație eficientă din partea reclamantului împotriva acțiunilor de 
urmărire penală ale structurilor transnistrene, fapt care nu este negat nici de 
guvernele reclamate. 

49.  De asemenea, Curtea consideră că eșecul structurilor „rmn” de a 
aduce la cunoștința reclamantului materialele urmăririi penale sau de a-i 
înmâna informații cu privire la aceasta, l-a privat de posibilitatea acestuia de 
a-și apăra interesele legitime.  

50.  Curtea menționează că această constatare este suficientă pentru a 
conchide că urmărirea penală efectuată de către structurile „rmn” cu privire 
la circumstanțele decesului lui Evgueni Kolobychko nu a fost eficientă în 
sensul Articolului 2 din Convenție (a se vedea, mutatis mutandis, Anık și 
alții, citat mai sus, § 78). 

51.  Astfel, a avut loc o încălcare sub aspect procedural a Articolului 2 
din Convenție. 

2.  Cu privire la aspectul substanțial al Articolului 2 din Convenție 

52.  Curtea reamintește că Articolul 2 din Convenție pune în sarcina 
Statelor obligația pozitivă de a întreprinde toate măsurile de prevenire 
necesare pentru a proteja persoana a cărui viața este amenințată de acțiunile 
criminale ale unei alte persoane (Osman v. Regatul Unit, 28 octombrie 
1998, § 115, Culegeri de hotărâri și decizii 1998-VIII) sau, dacă e cazul, de 
propriile acțiuni atunci când această persoană se află în custodia autorităților 
(Keenan v. Regatul Unit, nr. 27229/95, §§ 89-93, CEDO 2001-III). Ea 
subliniază că această obligație ține, fără îndoială, de domeniul serviciului 
militar obligatoriu (Álvarez Ramón v. Spania (déc.), nr. 51192/99, 3 iulie 
2001) și că, atunci când un Stat le impune cetățenilor săi serviciul național 
obligatoriu, el trebuie să dea dovadă de cea mai înaltă diligență, în special 
cu referire la utilizarea armelor (Abdullah Yılmaz v. Turcia, nr. 21899/02, § 
56, 17 iunie 2008). Cu toate acestea, nu trebuie ignorată și imprevizibilitatea 
comportamentului uman, fiind indispensabilă obligația pozitivă a Statului de 
a nu-i impune o povară insuportabilă sau excesivă. Curtea amintește că, în 
examinarea acestui aspect, ea trebuie să verifice dacă eventuala eroare 
imputabilă ofițerilor din armată depășește cu mult o simplă eroare de 
judecată sau de imprudență (ibid., § 57). 

53.  În prezenta cauză Curtea reține că după două luni de la dispariția sa, 
Evgueni Kolobychko a fost găsit fără suflare pe malul unui râu, id est în 
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exteriorul unității militare respective. De asemenea, ea menționează că 
fusese stabilit că anume înecul a constituit cauza decesului său și că corpul 
acestuia stătuse în apă aproximativ patru săptămâni (paragrafele 16 și 22 de 
mai sus). Ea notează că materialele din dosar nu-i permit să ajungă la o altă 
concluzie. Astfel, din materialele în posesia sa, necontestate de către 
reclamant, rezultă că decesul lui Evgueni Kolobychko a survenit 
aproximativ la o lună după dispariția sa din unitatea militară.  

54.  Curtea reamintește faptul că pentru a aprecia materialele de fapt, ea 
se bazează pe principiul probei „dincolo de orice suspiciune rezonabilă”, 
subliniind că o astfel de probă poate rezulta dintr-o serie de indicii sau de 
presupuneri nedezmințite, destul de grave, precise și concordante (a se 
vedea, printre multe altele, Giuliani și Gaggio, citat mai sus, § 181). 

55.  În speță, în baza materialelor de care dispune, Curtea nu poate să 
conchidă că Evgueni Kolobychko ar fi fost omorât sau că moartea sa ar fi 
survenit în incinta unității militare. Ea consideră că nu s-a stabilit „în afara 
oricărei suspiciuni rezonabile” că militarii sau agenții „rmn” ar fi fost 
implicați în decesul respectiv.  

56.  Prin urmare, Curtea trebuie să mai să cerceteze aspectul dacă 
structurile transnistrene au știut sau ar fi trebuit să știe despre existența unui 
risc real și imediat pentru viața lui Evgueni Kolobychko și, în caz afirmativ, 
dacă ele au întreprins tot orice măsură necesară pentru a preveni acest risc. 

57.  Curtea reține că afirmațiile conform cărora viața lui Evgueni 
Kolobychko era în pericol din cauza persecuțiilor și a tratamentului 
neadecvat din partea soldaților se bazează doar pe afirmațiile reclamantului 
și a rudelor victimei, id est afirmații bazate pe declarațiile lui Evgueni 
Kolobychko. Curtea notează că reclamantul nu a prezentat vreo altă probă în 
sprijinul afirmației sale. Ea nu dispune nici de materiale suficiente care să 
demonstreze că viața fiului reclamantului era amenințată de acțiunile altei 
persoane.  

58.  Prin urmare, rezultă că nu a avut loc încălcarea Articolul 2 din 
Convenție în aspect substanțial cu privire la fiul reclamantului. 

3.  Cu privire la responsabilitatea Republicii Moldova și a Rusiei 

59.  În continuare, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova 
și-a îndeplinit obligația pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 
pentru a garanta fiului reclamantei drepturile prevăzute de Articolul 2 din 
Convenție (paragraful 32 de mai sus). În cauza Mozer, Curtea a afirmat că 
obligațiile pozitive ale Republicii Moldova se referă atât la măsurile 
necesare pentru restabilirea controlului asupra teritoriului transnistrean, ca 
expresie a jurisdicției sale, cât și la măsurile de asigurare a respectării 
drepturilor individuale ale reclamanților (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 
151). 

60.  Cu privire la primul aspect al obligației pozitive a Moldovei, id est 
restabilirea controlului, Curtea a constatat în Mozer că, de la începutul 
ostilităților în 1991-1992 și până în iulie 2010, Republica Moldova a 
întreprins toate măsurile care-i stăteau în putere pentru a-și restabili 
controlul asupra teritoriului transnistrean (Mozer, citată mai sus, § 152). 
Deoarece evenimentele în prezenta cauză au avut loc înainte de acea dată, 
Curtea nu vede vreun motiv să ajungă la concluzie diferită (ibid.). 

61.  Cu privire la al doilea aspect al obligației pozitive, id est faptul de a 
asigura respectarea drepturilor fiului reclamantului, Curtea consideră că în 
prezenta cauză autoritățile moldovenești au depus eforturi pentru a proteja 
interesele acestuia. În special, în urma depunerii plângerii de către 
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reclamant, procuratura Republicii Moldova a inițiat urmărirea penală cu 
privire la decesul lui Evgueni Kolobychko (paragraful 19 de mai sus). Prin 
urmare, aceasta a întreprins măsurile procedurale în limita posibilităților 
sale. Acesta a mai dispus efectuarea expertizei medico-legale a cadavrului 
lui Evgueni Kolobychko și a audiat reclamantul (paragrafele 22 și 23 de mai 
sus). 

62.  În lumina celor redate supra, Curtea consideră că Republica 
Moldova nu a eșuat să-și onoreze obligațiile cu privire la fiul reclamantului 
și că nu a avut loc o violare a Articolului 2 din Convenție din partea acestui 
Stat.  

63.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit că 
Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” în decursul perioadei 
respective (paragrafele 33-34 de mai sus). Din acest considerent și în 
conformitate cu jurisprudența sa, nu este necesar să se stabilească dacă 
Rusia exercita un control detaliat în privința politicilor și a acțiunilor 
administrației locale subordonate (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 157). 
În virtutea suportului continu militar, economic și politic oferit „rmn”, fără 
de care ultima nu ar fi existat, Rusia se face responsabilă în baza Convenției 
cu privire la violarea drepturilor fiului reclamantei (ibid.). 

64.  În concluzie, având în vedere constatările sale din paragrafele 51 
supra, Curtea consideră că a avut loc violarea sub aspect procedural a 
Articolului 2 din Convenție de către Federația Rusă. 

III.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN 
CONVENȚIE 

65.  Conform Articolului 41 din Convenție, 

„Dacă Curtea declară că s-a încălcat Convenția sau Protocoalele acesteia și că dreptul intern 
al Înaltei Părți contractante nu permite înlăturarea decât superficială a consecințelor acestei 
încălcări, Curtea acordă părții vătămate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă”. 

A.  Despăgubirea 

66.  Reclamantul solicită suma de 60000 euro (EUR) pentru prejudiciul 
moral.  

67.  Guvernul Republicii Moldova lasă la discreția Curții aprecierea 
temeiniciei acestei pretenții. 

68.  Guvernul rus susține că nu trebuie să achite vreo despăgubire 
deoarece el consideră că nu i se poate imputa încălcarea drepturilor fiului 
reclamantului. El adaugă că, în orice caz, suma solicitată este excesivă. 

69.  Curtea notează că nu a constatat vreo încălcare a Convenției de către 
Republica Moldova în prezenta cauză. În consecință, nicio despăgubire nu 
va fi acordată din contul acestui stat reclamat. 

70.  Concluzionând că Federația Rusă se face responsabilă de încălcarea 
dreptului feciorului reclamantului garantat de Articolul 2 din Convenție sub 
aspect procedural, Curtea consideră că acordarea unui prejudiciu moral este 
justificată în acest caz. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă 
reclamantului 20000 EUR din contul Federației Ruse. 

B.  Costuri și cheltuieli 

71.  De asemenea, reclamantul solicită acordarea sumei de 2400 EUR 
pentru compensarea costurilor și a cheltuielilor. El afirmă că a încheiat un 



10 HOTĂRÂREA KOLOBYCHKO v. REPUBLICA MOLDOVA, RUSIA ȘI UCRAINA 

contract cu reprezentanții săi, dar nu l-a anexat la dosar. Cu toate acestea, al 
a prezentat un tabel cu un orar detaliat cu privire la munca depusă de către 
reprezentanții săi în prezenta cauză (patruzeci de ore de lucru la un tarif de 
150 EUR pentru o oră). De asemenea, el a prezentat o copie a tarifelor 
recomandate de către Uniunea Avocaților din Republica Moldova care 
variază între 40 și 150 EUR per oră.  

72.  Guvernul Republicii Moldova consideră aceste pretenții excesive. 
Guvernul rus le consideră excesive și nejustificate. 

73.  Conform jurisprudenței Curții, pentru rambursarea costurilor și a 
cheltuielilor în baza Articolului 41 din Convenție, trebuie să se 
demonstrezse că acestea au fost suportate realmente în mod necesar în 
limita unui cuantum rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de actele în 
posesia sa și de jurisprudența sa în materie, Curtea consideră rezonabil să 
acorde reclamantului, pentru procedura în fața sa, suma solicitată. Această 
sumă va fi achitată de către Federația Rusă. 

 

C.  Dobânzile de întârziere   

74.  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. 

 

PRIN URMARE, CURTEA 

1.  Declară, în unanimitate, cererea admisibilă în privința Republicii 
Moldova; 

 
2.  Declară, cu majoritate de voturi, cererea admisibilă în privința Federației 

Ruse; 
 
3.  Declară, în unanimitate, restul cererii inadmisibil; 
 
4.  Hotărăște, în unanimitate, că nu a avut loc a violare a Articolului 2 din 

Convenție de către Republica Moldova; 
 
5.  Hotărăște, cu șase voturi contra unui, că a avut loc o violare a Articolului 

2 din Convenție sub aspect procedural de către Federația Rusă; 
 
6.  Hotărăște, în unanimitate, că nu a avut loc o violare a Articolului 2 din 

Convenție sub aspect substanțial de către Federația Rusă; 
 
7.  Hotărăște, cu șase voturi contra unui, 

a)  că Federația Rusă trebuie să plătească reclamantei, în decurs de trei 
luni din ziua în care hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 
Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume: 

i.  20000 EUR (douăzeci mii euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, pentru prejudiciul moral, 
ii.  2400 EUR (două mii patru sute euro), plus orice taxă care poate 
fi percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 
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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, în unanimitate, restul pretențiilor cu privire la satisfacția 
echitabilă. 

Întocmită în limba franceză, notificată în scris la 18 septembrie 2017, 
prin aplicarea Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

  Stanley Naismith
 Robert Spano 
 Grefier Președinte 

În conformitate cu Articolul 45 § 2 din Convenție și cu Articolul 74 § 2 
din Regulamentul Curții, la prezenta hotărâre se anexează următoarea opinie 
separată a judecătorului Dedov. 

R.S. 
S.H.N. 

 



 HOTĂRÂREA KOLOBYCHKO v. REPUBLICA MOLDOVA, RUSIA ȘI UCRAINA –  1 
OPINIE SEPARATĂ 

 

OPINIA SEPARATĂ A JUDECĂTORULUI DEDOV 

Votul meu în prezenta cauză se bazează pe opinia mea separată anterioară, 
exprimată în cauza Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 
11138/10, CEDO 2016) cu privire la controlul efectiv al Federației Ruse 
asupra Transnistriei. 


