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În cauza Brezan și alții v. Republica Moldova și Rusia, 

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

Comiet compus din: 

 Julia Laffranque, Președinte, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

and Hasan Bakırcı, Grefierul secției, 

Deliberând la 27 august 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată :    

 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se afla 10 cereri împotriva Republicii Moldova și 

Rusiei depuse la Curte în baza Articolului 34 al Convenției pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția") la date diferite 

indicate in tabelul anexat. 

2.  Reprezentanții reclamanților sunt menționați în tabelul anexat. 

Guvernele reclamate au fost reprezentate de agenții respectivi. 

3.  Cererile au fost comunicate Guvernelor reclamate. După ce a fost 

informat despre dreptul său de a participa la procedurile privind cererile în 

care reclamanții sunt cetățeni ucraineni (Articolul 36 § 1 din Convenție și 

Articolul 44 § 1 din Regulamentul Curții), Guvernul ucrainean nu a răspuns 

sau nu a dorit să prezinte observații. 

4.  Guvernul rus se opune examinării cazului de către un comitet. După ce 

a examinat obiecția, Curtea a respins-o. 

ÎN FAPT 

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Faptele au loc într-o zonă controlată de autoritățile autoproclamatei 

„Republicii Moldovenești Nistreane” („rmn”). 

6.  Lista reclamanților și detaliile cererilor relevante în acest caz sunt 

prezentate în tabelul anexat.  

7.  Reclamanții s-au plâns că au fost privați ilegal de libertate de către 

autoritățile „rmn”. Unii reclamanți invocă și alte plângeri în baza prevederilor 

Convenției.  

8.  Fiind sesizate de reclamanți sau rude, autoritățile moldovenești au 

inițiat anchete penale privind arestarea forțată și / sau privațiunea ilegală de 

libertate a reclamanților. În plus, și în ceea ce privește ultimele trei cereri 

menționate în tabelul anexat, Curtea Supremă de Justiție a Republicii 

Moldova a anulat deciziile instanțelor „rmn” care i-a condamnat pe 

reclamanți la privațiune de libertate.  
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9.  Autoritățile ruse, după ce au fost sesizate, fie nu au răspuns la scrisorile 

reclamanților, fie au trimis scrisori către autoritățile moldovenești, sau au 

informat reclamanții că Federația Rusă nu exercită jurisdicția în regiunea 

transnistreană. 

ÎN DREPT  

I. EXAMINAREA COMUNĂ A CERERILOR 

10.  Având în vedere similitudinea acestora în ceea ce privește faptele și 

problemele legale pe care le ridică, Curtea a decis, în conformitate cu 

Articolul 42 § 1 din Regulamentul său, să alăture cererile pentru a le examina 

în comun într-o singură hotărâre.  

II. JURISDICȚIA 

11.  În primul rând, Curtea trebuie să stabilească dacă, în ceea ce privește 

faptele reclamate, reclamanții se află sub jurisdicția statelor reclamate, în 

sensul Articolului 1 din Convenție.  

A. Tezele părților 

12.  Guvernul Republicii Moldova afirmă că Republica Moldova nu 

exercită jurisdicția pe teritoriul controlat de „rmn”, dar și-a îndeplinit totuși 

obligațiile pozitive în baza Articolului 1 din Convenție. 

13.  La rândul său, Guvernul rus susține că reclamanții nu se află sub 

jurisdicția sa și, drept urmare, cererile trebuie declarate inadmisibile ratione 

personae și ratione loci în adresa Federația Rusă. Așa cum a procedat și în 

cazul Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC]), nr. 11138/10, §§ 92-94, 

23 februarie 2016), Guvernul rus consideră că abordarea Curții cu privire la 

problema jurisdicției în cauzele Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC]), nr. 

48787/99, 8 iulie 2004), Ivanțoc și alții v. Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 

noiembrie 2011) și Catan și alții v. Moldova și Rusia ([MC]), nr. 43370/04 și 

alți 2, 19 octombrie 2012) a fost eronată și contravine dreptului internațional 

public.  

14.  Reclamanții susțin însă că aceștia se află sub jurisdicția celor două 

state reclamate.  

B. Aprecierea Curții 

15.  Curtea reamintește că principiile generale referitoare la problema 

competenței în sensul Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și 

faptele petrecute în regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost 

stabilite în hotărârile judecătorești Ilașcu și alții (citat mai sus, §§ 311.319), 
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Catan și alții (citat mai sus, §§ 103-107) și, mai recent, Mozer (citat mai sus, 

§§ 97-98).  

16.  În ceea ce privește Republica Moldova, Curtea constată în cauzele 

Ilașcu, Catan și Mozer că deși Moldova nu avea un control efectiv asupra 

regiunii transnistrene, rezultă din faptul că Moldova era statul teritorial, că 

persoanele ce se aflau pe acest teritoriu se aflau sub jurisdicția sa. Cu toate 

acestea, obligația sa, în baza Articolului 1 din Convenție, de a asigura tuturor 

persoanelor aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în 

Convenție, s-a limitat la luarea măsurilor diplomatice, economice, judiciare 

și de altă natură, în conformitate cu dreptul internațional (a se vedea Hotărârea 

Ilașcu și alții, citată anterior, paragraful 333, Hotărârea Catan și alții, citată 

mai sus, § 109, și Mozer, citată mai sus, § 100). Obligațiile Moldovei în baza 

Articolului 1 din Convenție s-au dovedit a fi obligații pozitive (a se vedea 

Ilașcu și alții, citate mai sus, §§ 322 și 330-31, Catan și alții, citată mai sus, 

§§ 109-10 și Mozer, § 99). 

17.  Curtea nu vede niciun motiv să distingă cazul de față de cazurile 

menționate mai sus. De asemenea, aceasta observă că Guvernul Republicii 

Moldova nu are nicio obiecție cu privire la adoptarea unei abordări similare 

în acest caz. Prin urmare, Curtea conchide că reclamanții se află sub 

jurisdicția Republicii Moldova în sensul Articolului 1 din Convenție, doar că 

responsabilitatea acestui stat cu privire la actele reclamate trebuie să fie 

stabilită în funcție de obligațiile pozitive menționate mai sus (Ilașcu și alții, 

citată mai sus, § 335). 

18.  În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea a constatat deja în cauza 

Ilașcu și alții că Federația Rusă a contribuit atât militar cât și politic la crearea 

unui regim separatist în regiunea transnistreană în 1991-1992 (a se vedea 

Ilașcu și alții, citată mai sus, § 382). Curtea a constatat, de asemenea, în 

cazurile ulterioare privind regiunea transnistreană că cel puțin până în iulie 

2010 "rmn" nu a reușit să își asigure existența și să depună rezistență 

eforturilor moldovenești și internaționale de a rezolva conflictul și de a aduce 

democrația și statul de drept în regiune, fără sprijinul militar, economic și 

politic rusesc (a se vedea Hotărârea Ivanțoc și alții, citată mai sus, §§ 116-20, 

Catan și alții, citată mai sus, §§ 121-22 și Mozer, citată mai sus, §§ 108 și 

110). Curtea a conchis în cauza Mozer că gradul ridicat de dependență a "rmn" 

față de sprijinul rusesc reprezintă un indiciu puternic 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 

jurisdicșia statului dat în baza Articolului 1 din Convenție (Mozer, citată mai 

sus, §§ 110-11). 

19.  În absența informațiilor noi relevante contrare, Curtea consideră că 

această concluzie este încă valabilă pentru perioadele care trebuie luate în 

considerare în acest caz (a se vedea tabelul din anexă). Prin urmare, nu vede 

niciun motiv să distingă cazul de față de cazurile Ilașcu și alții, Ivanțoc și 

alții, Catan și alții și Mozer menționate mai sus. 
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20.  Rezultă că, în speță, reclamanții se aflau sub jurisdicția Federației 

Ruse în sensul Articolului 1 din Convenție. Drept urmare, Curtea respinge 

excepțiile ratione personae și ratione loci ale Guvernului rus. 

21.  În continuare, Curtea va stabili dacă a existat vreo încălcare a 

drepturilor reclamantului în temeiul Convenției, astfel încât să se implice 

responsabilitatea fiecărui stat reclamat (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 

112). 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE  

22.  Invocând Articolul 5 § 1 din Convenție, reclamanții susțin că au fost 

reținuți de niște autorități create ilegal. Pasajele relevante ale acestei dispoziții 

pentru această cauză sunt redactate în felul următor :  

« 1.  Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale : 

 (...) 

c)  dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci cînd există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune 

sau cînd există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvîrşească 

o infracţiune sau să fugă după săvîrşirea acesteia ;  

(...) » 

A. Admisibilitatea 

1. 1. Excepțiile invocate de Guvernul rus cu privire la anumite cereri  

23.  În ceea ce privește cererea nr. 45464/13, Guvernul rus afirmă că nu a 

epuizat căile de atac disponibile în temeiul legislației ruse. 

24.  Curtea reamintește că a conchis deja, în cauza Draci v. Republica 

Moldova și Rusia (nr. 5349/02, § 41, 17 octombrie 2017), că nu s-a 

demonstrat că remediile interne indicate de Guvernul rus au fost efective în 

ceea ce privește încălcările Convenției de către autoritățile „rmn” (a se vedea, 

de asemenea, Mozer, citată mai sus, §§ 211 și 218). Aceasta consideră că, în 

cauza de față, nimic nu-i permite Curții să se abată de la această constatare. 

Drept consecință, Curtea respinge obiecția Guvernului rus cu privire la 

neepuizarea căilor de atac interne.  

25.  În ceea ce privește cererile nr. 16281/11 și 45464/13, Guvernul rus 

invocă, de asemenea, nerespectarea termenului de șase luni. Guvernul rus 

consideră că aceast termen a început de la datele la care reclamanții au fost 

condamnați la pedepse cu închisoarea de către instanțele „rmn” și, prin 

urmare, termenul depunerii plângerilor prevăzute la Articolul 5 § 1 din 

Convenție a expirat. 

26.  Curtea constată că, în lipsa vreunui remediu efectiv în Federația Rusă, 

termenul de șase luni pentru plângerile împotriva acelui stat în legătură cu 
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faptele care au avut loc pe teritoriul controlat de „rmn” începe de la data la 

care s-a produs presupusa încălcare sau de la data încetării încălcării. 

27.  În speță, se observă că, la momentul depunerii cererilor, ambii 

reclamanți au fost reținuți în regiunea transnistreană. Aceasta consideră că 

privațiunea de libertate a reclamanților, care se pretinde ilegală, constituie o 

situație continuă care a durat toată detenția, inclusiv la momentul depunerii 

cererilor lor (Draci, citată mai sus, § 74). În consecință, Curtea respinge, de 

asemenea, excepția inadmisibilității Guvernului rus, întemeiată pe 

nerespectarea termenului de șase luni. 

2. Concluzii privind admisibilitatea 

28.  Constatând că plângerile prevăzute la Articolul 5 § 1 din Convenție 

nu sunt vădit nefondate sau inadmisibile în sensul Articolului 35 § 3 litera a) 

din Convenție, Curtea le declară admisibile. 

B. În fond 

29.  Curtea reiterează că, în jurisprudența sa, cu privire la Articolul 5 § 1 

din Convenție, orice privațiune de libertate nu trebuie doar să se încadreze în 

una dintre excepțiile prevăzute la literele (a) - (f), ci trebuie să fie " legală ". 

În ceea ce privește „legalitatea” detenției, inclusiv respectarea „căilor legale”, 

Convenția se referă în esență la legislația națională și stabilește obligația de a 

respecta atât standardele de fond, cât și cele de procedură. Această sintagmă 

impune ca orice arest sau detenție să aibă o bază legală în dreptul intern ; se 

referă, de asemenea, la calitatea dreptului, care trebuie să fie compatibil cu 

statul de drept, concept inerent tuturor articolelor Convenției (a se vedea, de 

exemplu, Del Río Prada v. Spania [MC), nr. 42750/09, § 125, CEDO 2013, 

și Mozer, citate mai sus, § 134).  

30.  În cauza Mozer, Curtea a reținut că în regiunea transnistreană nu există 

niciun sistem care să reflecte o tradiție judiciară în conformitate cu Convenția 

(Mozer, citată mai sus, § 148). Prin urmare, nici instanțele „rmn”, implicit, 

nicio altă autoritate a „rmn” nu ar putea dispune ca reclamantul în această 

cauză să fie „arestat și reținut [legal]” în sensul Articolului 5 § 1 (c) din 

Convenție (ibid., § 150). 

31.  În lipsa unor informații noi relevante care ar demonstra contrariul, 

Curtea consideră că concluziile din cauza Mozer rămân valabile în ceea ce 

privește perioadele la care se referă această cauză. În consecință, Curtea 

consideră că a existat o încălcare în speță a Articolului 5 § 1 din Convenție.  

C. Responsabilitatea statelor reclamate 

32.  Curtea urmeză să stabilească dacă Republica Moldova a respectat în 

această cauză obligația sa pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a garanta reclamanților drepturile ce reies din Articolul 5 § 1 din 
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Convenție (a se vedea paragraful 17 de mai sus). În hotărârea Mozer, Curtea 

a constatat că obligațiile pozitive ale Republicii Moldova vizau atât măsurile 

necesare pentru restabilirea controlului său asupra teritoriului transnistrean, 

ca expresie a jurisdicției sale, cât și măsurile pentru asigurarea respectării 

drepturilor reclamanților individuali (Mozer, citată mai sus, § 151). 

33.  În ceea ce privește primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, 

și anume restabilirea controlului său pe teritoriul național, Curtea a reținut în 

cauza Mozer că, de la începutul ostilităților din 1991-1992 până în iulie 2010, 

Statul a luat toate măsurile ce erau în puterea sa (Mozer, citat mai sus, § 152). 

În prezenta cauză, părțile nu au prezentat niciun argument potrivit căruia 

Guvernul Republicii Moldova și-ar fi schimbat poziția asupra regiunii 

transnistrene în perioadele care vor fi luate în considerare în această cauză. 

Prin urmare, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă concluzie 

(ibidem). 

34.  În ceea ce privește al doilea aspect al obligațiilor pozitive ale 

Republicii Moldova, și anume asigurarea respectării drepturilor 

reclamanților, Curtea consideră că autoritățile statului au depus eforturi în 

această cauză pentru a proteja interesele reclamanților. În special, Procuratura 

Moldovei a inițiat, în urma plângerilor depuse de reclamanți sau rude, 

proceduri penale privind acuzațiile de arestare forțată și / sau privațiune 

ilegală de libertate. În unele cazuri, Curtea Supremă de Justiție a Republicii 

Moldova a chiar și anulat hotărârile de condamnare pronunțate de instanțele 

„rmn” (a se vedea paragraful 8 de mai sus).  

35.  În lumina celor de mai sus, Curtea conchie că Republica Moldova și-

a îndeplinit obligațiile pozitive față de reclamanți. Drept consecință, nu a fost 

încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție de către acest stat. 

36.  În ceea ce privește responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit 

că Rusia a exercitat un control efectiv asupra "rmn" în perioada în cauză (a se 

vedea paragrafele 18-19 de mai sus). În lumina acestei concluzii și în 

conformitate cu jurisprudența sa, nu este necesar să se stabilească dacă Rusia 

exercita un control detaliat asupra politicilor și acțiunilor administrației locale 

subordonate (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 157). În virtutea sprijinului 

său militar, economic și politic continuu pentru "rmn", care altfel nu putea 

supraviețui, responsabilitatea Rusiei în cadrul Convenției este angajată în 

ceea ce privește încălcarea drepturilor reclamantului (ibidem). 

37.  În concluzie, având în vedere constatarea faptului că reclamanții au 

suferit o încălcare a drepturilor lor în baza Articolului 5 § 1 din Convenție (a 

se vedea paragraul 31 de mai sus), Curtea consideră că a avut loc o încălcare 

a acestor dispoziții de către Federația Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

38.  În cererile nr. 16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 

3020/13 și 45464/13, reclamanții se plâng și de condițiile detenției lor (a se 
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vedea tabelul din anexa). În cererile nr. 16281/11, 64075/11 și 32528/12, 

aceștia se plâng și de lipsa asistenței medicale necesare stării lor de sănătate. 

Ei invocă articolul 3 din Convenție, care prevede :  

« Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante » 

A. Admisibilitatea  

1. 1. Excepțiile invocate de Guvernul rus cu privire la anumite cereri  

39.  În ceea ce privește cererea nr. 45464/13, Guvernul rus pledează pentru 

neepuizarea căilor de atac interne în Federația Rusă.  

40.  Pentru aceleași motive ca cele menționate mai sus cu privire la 

plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție (a se vedea paragraful 

24 de mai sus), Curtea respinge această obiecție.  

41.  În ceea ce privește cererile nr. 16281/11 și 45464/13, Guvernul rus se 

opune nerespectării de către reclamanți a termenului de șase luni. Aceasta 

consideră că plângerile privind condițiile de detenție în perioada anterioară 

condamnării persoanelor în cauză de instanțele „rmn” au fost aduse tardiv în 

fața Curții. 

42.  Curtea constată că, la momentul depunerii celor două cereri 

menționate mai sus, reclamanții erau deținuți în condițiile de care s-au plâns 

ca fiind incompatibile cu Articolul 3 din Convenție. Prin urmare, aceasta 

consideră că plângerile reclamanților din acest articol se referă la o situație 

continuă (Draci, citată mai sus, § 46). Rezultă că obiecția Guvernului rus, 

întemeiată pe nerespectarea termenului de șase luni din cererile nr. 16281/11 

și 45464/13, trebuie respinsă. 

43.  În sfârșit, în ceea ce privește cererea nr. 33694/12, Guvernul rus ridică 

o excepție, de asemenea, bazată pe nerespectarea perioadei de șase luni. 

Acesta afirmă că, înainte de depunerea plângerii sale, reclamantul a fost 

deținut succesiv în trei locuri diferite de detenție. Aceasta subliniază că 

reținerea reclamantului în primele două locuri de detenție s-a încheiat la 12 

mai 2010 și consideră că plângerea este, prin urmare, depusă tardiv.  

44.  Curtea reamintește că, în cazul în care condițiile de detenție reclamate 

privesc mai multe locuri de închisoare, presupusa încălcare poate fi analizată 

ca o „situație continuă” dacă principalele condiții de detenție în perioadele  

examinate sunt în esență aceleași (a se vedea, de exemplu, Koval v. Ucraina 

(dec.), nr. 65550/01, 30 martie 2004, ID v. Moldova, nr. 47203/06, §§ 27-30, 

30 noiembrie 2010, Ananyev și alții împotriva Rusiei, nr. 42525/07 și 60800 

/ 08, §§ 75-79, 10 ianuarie 2012 și Segheti împotriva Republicii Moldova, nr. 

39584/07, § 25, 15 octombrie 2013). 

45.  În speță, Curtea observă că reclamantul se plânge de condițiile 

materiale ale detenției sale și că principalele condiții ale diferitelor perioade 

de încarcerare sunt similare, și anume insalubritatea în celule, lipsa ventilației 

și lumina zilei, umiditate ridicată, lipsă de apă curentă, produse de igienă și 
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lenjerii de pat, precum și o calitate slabă a alimentelor (a se vedea tabelul din 

anexă). 

46.  Drept urmare, Curtea respinge, de asemenea, obiecția Guvernului rus 

formulată în cererea nr. 33694/12. 

2. Concluzii privind admisibilitatea 

47.  Constatând că plângerile referitoare la condițiile de detenție (a se 

vedea tabelul din anexa) nu sunt vădit nefondate sau inadmisibile în sensul 

Articolului 35 § 3 litera a) din Convenție, Curtea le declară admisibile. 

B. În fond 

48.  Curtea a avut deja ocazia să analizeze condițiile materiale de detenție 

în „rmn” (a se vedea, printre altele, Mozer, citată mai sus, §§ 180-182, 

Eriomenco împotriva Republicii Moldova și Rusia, nr. 42224 / 11, §§ 55-56, 

9 mai 2017 și Apcov împotriva Republicii Moldova și Rusia, nr. 13463/07, § 

42, 30 mai 2017) și a constatat o încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

49.  După ce a examinat probele prezentate și în absența vreunui material 

care ar contrazice afirmațiile reclamanților (a se vedea tabelul anexat), Curtea 

a stabilit că condițiile de detenție ale reclamanților în cazurile menționate la 

paragraful 38 de mai sus reprezintă un tratament inuman și degradant, contrar 

cerințelor Articolului 3 din Convenție. Având în vedere această concluzie, 

Curtea nu consideră necesar să se pronunțe în cererile nr. 16281/11, 64075/11 

și 32528/12 privind pretinsa absență de îngrijire în detenție. 

50.  Pentru aceleași motive pe care le-a invocat în contextul examinării 

plângerii în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea paragrafele 

32-35 de mai sus), Curtea a considerat că nu există nicio încălcare a 

Articolului 3 din Convenție de către Republica Moldova. 

51.  Pentru aceleași motive ca cele expuse în același context (a se vedea 

paragraful 36-37 de mai sus), Curtea constată că Federația Rusă a încălcat 

această dispoziție.  

V.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 COROBORAT CU 

ARTICOLUL 3 DIN CONVENȚIE 

52.  În toate cererile care invocă condițiile precare de detenție (a se vedea 

paragraful 38 de mai sus), reclamanții susțin că nu au avut un remediu efectiv, 

în sensul Articolului 13 din Convenție, pentru a-și afirma drepturile în temeiul 

Articolului 3 din Convenție.  

Articolul 13 din convenție prevede următoarele: 

« Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au 

fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale ». 
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A. Admisibilitatea 

53.  Observând că aceste plângeri nu sunt vădit nefondate sau inadmisibile 

în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din Convenție, Curtea le declară 

admisibile. 

B. În fond 

54.  Curtea reamintește că a constatat deja că nu a existat un remediu 

efectiv disponibil pentru persoanele care să se plângă de încălcările 

Convenției comise de autoritățile „rmn” (a se vedea, de exemplu, Mozer, 

citată mai sus, § 210-212 și Eriomenco, citată mai sus, § 96). Aceasta 

consideră că, în prezenta cauză, nimic nu permite să se abată de la această 

constatare. Prin urmare, trebuie să decidă dacă o posibilă încălcare a 

Articolului 13 poate fi atribuită unuia sau altuia dintre statele reclamate.  

55.  În ceea ce privește responsabilitatea Republicii Moldova, Curtea a 

constatat că „căile de atac” pe care acest stat trebuia să le pună la dispoziția 

reclamanților constau în a le oferi posibilitatea de a furniza autorităților 

moldovenești informații detaliate despre situația lor și ulterior să fie informați 

cu privire la diferitele măsuri legale și diplomatice întreprinse de aceste 

autorități (Mozer, citată mai sus, § 214).  În cauza Mozer menționată mai sus, 

Curtea a conchis, printre altele, că Republica Moldova a pus la dispoziția 

reclamantului niște proceduri proporționale cu capacitatea sa limitată de a 

proteja drepturile persoanei în cauză și și-a îndeplinit astfel obligațiile 

pozitive. (ibidem, § 216). În prezenta cauză, Curtea nu vede niciun motiv să 

ajungă la o concluzie diferită (Mangir și alții împotriva Republicii Moldova 

și Rusia, nr. 50157/06, § 71, 17 iulie 2018). Prin urmare, aceasta conchide că 

Republica Moldova nu a încălcat Articolul 13 din Convenție.  

56.  În ceea ce privește responsabilitatea Federației Ruse, din aceleași 

motive ca cele formulate în contextul examinării plângerii în temeiul 

Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea pararafele 36-37 de mai sus) și în 

în absența oricăror observații din partea Guvernului rus cu privire la acest 

aspect, Curtea conchide, în ceea ce privește cererile menționate la paragraful 

38 de mai sus, încălcarea de către Federația Rusă a Articolului 13 din 

Convenție coroborat în lectură cu Articolul 3 din Convenție (Hotărârea 

Mozer, citată mai sus, § 218, și Mangir și altele, citată mai sus, § 72). 

VI. ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI 

57.  De asemenea, reclamanții au depus plângeri invocând alte articole din 

Convenție (a se vedea tabelul din anexă). 

58.  Având în vedere constatarea unei încălcări în baza Articolului 5 § 1 

din Convenție și, în anumite cazuri, în conformitate cu Articolele 3 și 13 din 

Convenție și având în vedere faptele cauzei și argumentele părților, Curtea 
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consideră că nu este necesar să se pronunțe separat cu privire la celelalte 

plângeri formulate de reclamanți (a se vedea, pentru o abordare similară, 

Kamil Uzun împotriva Turciei, nr. 37410 / 97, § 64, 10 mai 2007 și Centrul 

de resurse juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României 

[MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014). 

VII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

59.  Articolul 41 din Convenție prevede : 

« Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decît o înlăturare 

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

o reparaţie echitabilă ». 

60.  Având în vedere documentele de care dispune și jurisprudența sa (a se 

vedea Mozer, citată mai sus, §§ 225-240, și Eriomenco, citată mai sus, §§ 

110-124), Curtea consideră rezonabile sumele indicate în tabelul anexat și le 

acordă reclamanților. Acestea urmează să fie plătite de Federația Rusă.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide examinarea comună a cererilor ; 

2. Declră plângerile în baza Articolului 5 § 1 din Convenție, precum și 

plângerile în baza Articolelor 3 și 13 din Convenție în cererile nr. 

16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 3020/13 și 45464/13 

admisibile pentru Republica Moldova ; 

3. Declră plângerile în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție, precum și 

plângerile în temeiul Articolelor 3 și 13 din Convenție în cererile nr. 

16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 3020/13 și 45464/13 

admisibile pentru Federația Rusă ; 

4. Hotărăște că nu a existat o încălcare a Articolul 5 § 1 din Convenție de 

către Republica Moldova ; 

5. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție ; 

6. Hotărăște că nu a existat o încălcare a Articolul 3 din Convenție de către 

Republica Moldova ; 

7. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 3 din Convenție ; 

8. Hotărăște nu au fost încălcate Articolul 13 coroborat cu Articolul 3 din 

Convenție de către Republica Moldova ; 
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9. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 13  coroborat cu Articolul 

3 din Convenție ; 

10. Hotărăște că nu este necesară examinarea admisibilității și a fondului 

celorlalte plângeri formulate de reclamanți ; 

11. Hotărăște 

a) că Federația Rusă trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, sumele indicate în tabelul atașat ; 

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 ; 

12. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 17 septembrie 2019, 

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

 Hasan Bakırcı Julia Laffranque 

 Grefier  Președinte 
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ANEXĂ 

No Numărul 

cererii și 

data 

depunerii 

acesteia în 

fața Curții  

Numele 

reclamantului/

reclamantei  

Cetățenia  

Data nașterii  

Numele 

reprezentantului

/ reprezentantei 

și localitaeta 

Motivul și 

perioada 

detenției 

Instanțele 

« rmn » care 

au pronunțat 

condamnarea/ 

ordonat 

detenția 

Centre de detenție  

Plângeri suplimentare cu privire la condițiile 

de detenție  

 

Alte 

plângeri 

invocate  

Sumele solicitate pentru 

satisfacția echitabilă  

Sumele alocate de 

Curte (în euro) 

plătite de Federația 

Rusă 

1.  56618/08 

22/11/2008 
Ștefan Berzan 

Moldovean 

Născut la data 
de 25/12/1982 

P. Postica 

Chișinău 

Arest 

preventiv din 

22/05/2008 
până la 

11/08/2008 

Judecătoria 

Grigoriopol, 

24/05/2008 

 Art. 5 §§ 3, 

4 și 5 

Art. 6 § 3 
Art. 13 

1) 30 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 

2) 4 875 EUR pentru costuri și 
cheltuieli (contratul de 

reprezentare cu indicarea detaliată 

a orelor de lucru) 

1) 18 000 pentru 

daunele morale  

2) 1 500 pentru 
costuri și cheltuieli  

2.  46367/10 
02/08/2010 

Anatoli 

Cebotar 

Moldovean și 

ucrainean 
Născut la data 

de 24/10/1968 

A. Zubco, 
N. Hriplivîi și 

A. Postica 

Chișinău 

Pedeapsă cu 
închisoarea 

din 

15/05/2008 
până la 

01/08/2012 

Judecătoria 
Rîbnița, 

21/10/2009 

Curtea supremă 
a 

autoproclamatei 

« rmn », 
02/02/2010 

 Art. 6 § 1 1) 60 000 EUR pentru repararea 
pretinsului prejudiciu moral 

2) 7 440 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 
reprezentare cu indicarea detaliată 

a orelor de lucru) 

1) 20 000 pentru 
daunele morale 

2) 1 500 pentru 

costuri și cheltuieli 

3.  16281/11 
10/03/2011 

Ostap 

Popovskiy 

Ucrainean  

Născut la data 
de 18/09/1985 

P. Postica, 
N. Hriplivîi, 

A. Postica și 

L. Potîng 
Chișinău 

Pedeapsă cu 
închisoarea 

din 

29/06/2009 
până la 

31/07/2012 

Judecătoria 
Tiraspol, 

29/07/2010 

Curtea supremă 
a 

autoproclamatei 

« rmn », 

07/09/2010 

Comisariatul din Tiraspol, centrul medical 
pentru deținuți, penitenciarul no2 din Tiraspol 

– insalubritate, fum de țigară, umiditate, 

mucegai, insecte, lipsă de apă potabilă și de 
somn, surpopularea, lumină și ventilație 

insuficente, absența îngrijirii medicale 

Art. 6 § 1 
Art. 7 

Art. 13 

Art. 34 
Art. 1 din 

Protocolul  

no 1 

1) 300 EUR pentru repararea 
prejudiciului material (cu 

adevărat confiscat)  

2) 40 000 EUR pentru repararea 
pretinsului prejudiciu moral 

3) 6 360 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 

reprezentare cu indicarea detaliată 

a orelor de lucru) 

1) 26 000 pentru 
daunele morale 

2) 1 800 pentru 

costuri și cheltuieli 

4.  33446/11 

19/04/2011 
Valeriu Mițul 

Moldovean 
Născut la data 

de 09/03/1961 

P. Postica, 

N. Hriplivîi, 
A. Postica și 

L. Potîng 

Detenție 

administrativă 
din 

02/03/2011 

Judecătoria 

Dubăsari, 
02/03/2011 

Comisariatul din Dubăsari – celula situată în 

subsol, lumină și ventilare insuficiente, somnul 
pe blocuri de beton, odoare puternică și 

persistentă de excremente și clor 

Art. 11 

Art. 13 

1) 18 000 EUR fiecăruia pentru 

repararea pretinsului prejudiciu 
moral 

 

1) 9 000 fiecăruia 

pentru daunele 
morale 2) 1 800 



 CAUZA BERZAN ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI FEDERAȚIA RUSĂ 13 

 

 

Iurie Coțofan 

Moldovean  
Născut la data 

de 13/07/1961 

Chișinău până la 

05/03/2011 

Curtea supremă 

a 

autoproclamatei 
« rmn », 

15/03/2011 

2) 2 160 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 

reprezentare cu indicarea detaliată 
a orelor de lucru) 

pentru costuri și 

cheltuieli 

5.  64075/11 

10/07/2011 

Eduard 

Yeltsov 

Moldovean  

Născut la data 

de 17/07/1946 

P. Postica, 

N. Hriplivîi, 
A. Postica și 

L. Potîng 

Chișinău 

Pedeapsă cu 

închisoarea 
din 

23/08/2008 

până la 
22/08/2015 

Judecătoria 

Tiraspol, 
31/08/2011 

Curtea supremă 

a 
autoproclamatei 

« rmn », 

04/10/2011 

Comisariatele din Slobozia și Tiraspol, centrul 

medical pentru deținuți – umiditate, lumina 
zilei și ventilare insuficente, absența apei de 

robinet și a încălzirii, insecte, rozătoare, 

surpopulare, mâncare de foarte proastă calitate, 
lipsa îngrijirii medicale 

 

 

Art. 2 

Art. 5 § 3 
Art. 8 

Art. 13 

1) 1 600 EUR pentru repararea 

prejudiciului material (facturi 
pentru produsele de igienă, 

mâncare și medicamente aduse de 

către soția reclamantului la 
pușcărie, justificativ al costurilor 

de transport a soției în 

Transnistria) 
2) 60 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 

3) 5 980 EUR pentru costuri și 
cheltuieli (chitanțele pentru taxele 

poștale și reprezentare la nivel 

național, contratul de reprezentare 

cu indicarea detaliată a orelor de 

lucru a reprezentantului în fața 

Curții) 

1) 1 600 pentru 

repararea 
prejudiciului 

material  

2) 26 000 pentru 
daunele morale 

3) 1 800 pentru 

costuri și cheltuieli 

6.  32528/12 

25/05/2012 
Oxana Ionova 

Moldoveancă, 
ucraineancă și 

rusoaică   
Născută la data 

de 03/06/1966 

V. Țurcan 

Chișinău 

Arest 

preventiv 
începând cu 

21/03/2012 

Judecătoria 

Tiraspol, 
10/09/2012 

Comisariatului din Tiraspol, penitenciarul no 3 

din Tiraspol – toaleta în cadrul celulei, 
insalubriate, lipsa produselor de igientă și 

lenjerie de pat, temperaturi extreme, ventilare 
și lumina insuficiente, apă de robinet 

nepotabilă, insecte, plimbări foarte scurte în 

exteriorul celulei, calitatea foarte proastă a 
mâncării, lipsa îngrijirii medicale 

 

Art. 6 §§ 1 

și 3 c) 
Art. 8 

Art. 13 

1) 100 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 
2) 526 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (copia facturii în 
numele reprezentantului)  

1) 26 000 pentru 

daunele morale 
2) Nimic pentru 

costuri și chelutieli 
întrucât reclamanta 

a beneficiat de o 

asistență judiciară 
în mărime de 850 

euro din partea 

Curții 

7.  33694/12 

16/05/2012 
Andrei 

Rezanov 

Moldovean  
Născut la data 

de 12/07/1986 

A. Postica, 

A. Zubco, 

N. Hriplivîi și 
P. Postica 

Chișinău 

Pedeapsă cu 

închisoarea 

din 
11/04/2009 

până la o data 

Judecătoria 

Bender, 

12/05/2010 
Curtea supremă 

a 

1)  Comisariatul din Bender, penitenciarul no 3 

din Tiraspol – insalubritate, ventilare și lumină 

insuficiente, mucegai, umiditate, fum de țigară, 
toalete murare în celulă, lipsa produselor de 

Art. 7 

Art. 13 

1) 60 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 

2) 3 120 EUR pentru costuri și 
cheltuieli (contratul de 

1) 26 000 pentru 

daunele morale 

2) 1 800 pentru 
costuri și cheltuieli 
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nespecificată 

în anul 2015  

autoproclamatei 

« rmn », 

06/07/2010 

igienă și a lenjeriei de pat, lipsa apei potabile 

și calitatea proastă a mâncării ; 

2)  După 12/05/2010, penitenciarul no 1 din 
Hlinaia – insalubritate, ventilare și lumină 

insuficiente, lipsa încălzirii și a apei potabile, 

temperaturi extreme, lipsa produselor de igienă 

și a lengeriei de pat, umiditate, rozătoare, 

calitatea proastă a mâncării  

reprezentare cu indicarea detaliată 

a orelor de lucru) 

8.  75813/12 

16/11/2012 
Denis Schidu 

Moldovean  
Născut la data 

de 19/03/1978 

A. Postica, 

A. Zubco, 
P. Postica 

Chișinău 

Pedeapsă cu 

închisoarea 
din 

08/06/2010 

până la 
18/05/2012 

Judecătoria 

Grigoriopol, 
03/08/2011 

Curtea supremă 

a 
autoproclamatei 

« rmn », 

27/09/2011 și 
18/05/2012 

 Art. 13 1) 40 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 
2) 5 760 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 

reprezentare cu indicarea detaliată 
a orelor de lucru) 

1) 20 000 pentru 

daunele morale 
2) 1 500 pentru 

costuri și cheltuieli 

9.  3020/13 
24/12/2012 

Vadim 

Pogorletskiy 

Cetățean rus  

Născut la data 
de 10/12/1968 

A. Postica, 
A. Zubco, 

N. Hriplivîi și 

P. Postica 
Chișinău 

Pedeapsă cu 
închisoarea 

din 

03/05/2010 
până la 

28/07/2015 

Judecătoria 
Tiraspol, 

03/04/2012 

Curtea supremă 
a 

autoproclamatei 

« rmn », 
26/06/2012 

Comisariatul din Tiraspol, penitenciarul no 3 
din Tiraspol, penitenciarul no 1 din Hlinaia – 

ventilare și lumină insuficiente, fum de țigară, 

lipsa produselor de igienă și a lengeriei de pat, 
temperaturi extreme, lipsa încălziri și a apei 

potabile, calitatea proastă a mâncării  

Art. 13 1) 60 000 EUR pentru repararea 
pretinsului prejudiciu moral 

2) 7 680 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 
reprezentare cu indicarea detaliată 

a orelor de lucru) 

1) 26 000 pentru 
daunele morale 

2) 1 800 pentru 

costuri și cheltuieli 

10.  45464/13 

14/06/2013 
Dmytro 

Shkvarchenko 

Cetățean 

ucrainean 

Născut la data 
de 25/05/1978 

A. Postica, 

A. Zubco, 
N. Hriplivîi și 

P. Postica 

Chișinău 

Pedeapsă cu 

închisoarea 
începând cu 

data de 

26/06/2009 

Cour suprême 

de la « rmn », 
15/12/2010 et 

11/02/2011 

Comisariatul din Tiraspol, penitenciarele no 2 

și 3 din Tiraspol – surpopulare, fum de țigară, 
ventiare și lumină insuficiente, umiditate, 

insecte, insalubritate  

Art. 13 1) 60 000 EUR pentru repararea 

pretinsului prejudiciu moral 
2) 3 360 EUR pentru costuri și 

cheltuieli (contratul de 

reprezentare cu indicarea detaliată 
a orelor de lucru) 

1) 26 000 pentru 

daunele morale 
2) 1 800 pentru 

costuri și cheltuieli 


