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În cauza Beșleagă v. Republica Moldova și Russia, 

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

Comitet în următoarea componență: 

 Julia Laffranque, Președinte, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefierul secției, 

Deliberând la 11 iunie 2019 în Camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată. 

 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 48108/07) împotriva Republicii 

Moldova depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția") de 

către un cetățean al Republicii Moldova, dl. Valentin Beșleagă 

("reclamantul"), la 1 noiembrie 2007.  

2.  Reclamantul a fost reprezentat de dl A. Postică, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul său 

la acel moment, dl L. Apostol. Guvernul rus a fost reprezentat de agentul său 

în acel moment, domnul G. Matyushkin, reprezentantul Federației Ruse la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

3.  La 12 iulie 2010, plângerea a fost comunicată guvernelor reclamate. 

4.  Guvernul rus a contestat examinarea cererii de către un comitet. După 

ce a examinat obiecția Guvernului rus, Curtea a respins-o. 

ÎN FAPT 

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

5.  Reclamantul, care s-a născut în 1948, locuiește în Corjova, un sat aflat 

sub jurisdicția oficială a autorităților moldovenești, dar în care agenții 

autoproclamatei "Republici Moldovenești Nistrene" ("rmn"), a se vedea 

Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei [MC], nr. 48787/99, § 90, CEDO 

2004-VII pentru mai multe detalii) au intervenit frecvent în timpul 

evenimentelor în cauză, în special prin blocarea participării populației locale 

la alegerile din Moldova. 

6.  La 3 iunie 2007 au avut loc alegeri locale în Republica Moldova, 

inclusiv la Corjova. Reclamantul, care este șofer de ambulanță, și-a prezentat 

candidatura pentru funcția de primar al orașului Corjova. 

7.  La 1 iunie 2007, la ora 11.00, ambulanța reclamantului a fost oprită de 

poliția rutieră "rmn", iar documentele sale (buletinul de identitate și permisul 

de conducere) i-au fost luate fără explicații. 
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8.  La 2 iunie 2007, reclamantul s-a deplasat la secția miliției "rmn" din 

Dubăsari și a cerut să i se restituie documentele. Apoi acesta a fost arestat și 

plasat într-o celulă de detenție. Câteva ore mai târziu, o persoană a venit în 

celulă și, fără a se prezenta, i-a pus întrebări despre locul său de muncă cât și 

despre propaganda electorală. Reclamantul a aflat mai târziu că vizitatorul 

fusese judecător și că, în urma acestei discuții în celulă, judecătorul a adoptat 

o decizie prin care îl declară vinovat de infracțiunea administrativă a 

propagandei electorale ilegale, aplicându-i arest pentru 15 zile. 

9.  Reclamantul susține că nu i s-a permis să ia legătura cu rudele sale sau 

să-și găsească un avocat și nu i s-a remis o copie a hotărârii instanței, ceea ce 

împiedica orice posibilitate la un recurs efectiv împotriva deciziei din 2 iunie 

2007. 

10.  În timpul detenției sale, reclamantul a fost plasat într-o celulă care, 

potrivit lui, era umedă și rece. Alimentele au fost administrate o dată pe zi. 

Când rudele reclamantului, îngrijorate de absența sa, au contactat autoritățile 

locale pentru a afla despre soarta sa, acestea au fost informate despre detenția 

reclamantului. Cu toate acestea, solicitările lor de a transmite alimente 

reclamantului au fost respinse. 

11.  La 17 iunie 2007, reclamantul a fost eliberat din detenție și i s-a emis 

o copie a deciziei din 2 iunie 2007. Termenul pentru depunerea cererii de apel 

s-a scurs deja până la acea dată. La eliberare, se pretinde că  reclamantul tușea 

și a fost diagnosticat cu bronșită acută cronică. El susține, de asemenea, că 

vederea lui s-a înrăutățit considerabil. 

12.  Între timp, la 6 iunie 2007, reclamantul a adresat o plângere 

Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu privire la detenția sa ilegală. 

În baza acestei plângeri, la 12 iunie 2007 a fost inițiată o cauză penală, 

reclamantul și martorii fiind ulterior audiați. Trei ofițeri de rang înalt "rmn" 

au fost acuzați și au fost declarați persoane căutate. Cu toate acestea, la 4 

august 2010 ancheta a fost suspendată din motiv că cei trei inculpați se 

ascundeau în "rmn". 

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

13.  Guvernul rus a susținut că reclamantul nu se afla sub jurisdicția sa. 

Prin urmare, cererea ar trebui declarată inadmisibilă ratione personae și 

ratione loci în ceea ce privește Federația Rusă. La rândul său, Guvernul 

Republicii Moldova nu a contestat faptul că Republica Moldova a păstrat 

jurisdicția asupra teritoriului controlat de "rmn". 

14.  Curtea notează că, în speță, părțile mențin o poziție similară în materie 

de jurisdicție ca și cea exprimată în cauza Catan și alții împotriva Republicii 

Moldova și a Rusiei ([MC], nr. 43370/04, nr. 8252 / 05 și 18454/06, §§ 83-

101, CED 2012 și în Mozer v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 
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11138/10, §§ 81-95, CEDO 2016. Mai exact, reclamantul și Guvernul 

Republicii Moldova au afirmat că ambele guverne reclamate au fost 

competente, în timp ce Guvernul rus a afirmat că reclamantul nu se afla sub 

jurisdicția. Guvernul rus consideră că abordarea Curții în materie de 

jurisdicție în cauza Ilașcu și alții (citată mai sus), Ivanțoc și alții c. Moldovei 

și Rusiei (nr. 23687/05, 15 noiembrie 2011) și Catan și alții (citată mai sus) 

a fost eronată și contrară dreptului internațional public. 

15.  Curtea observă că principiile generale privind chestiunea competenței 

în temeiul Articolului 1 al Convenției cu privire la faptele întreprinse și 

faptele care apar în regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost 

expuse în Hotărârea Ilașcu și alții (citată mai sus, §§ 311-19) Catan și alții 

(citată mai sus, §§ 103-07) și, mai recent, Mozer (citată mai sus, §§ 97-98). 

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

Catan și Mozer s-a constatat că, deși Moldova nu dispunea de un control 

efectiv asupra regiunii transnistrene, rezultă din faptul că Republica Moldova 

era statul teritorial, că persoanele din acest teritoriu intră sub jurisdicția sa. 

Cu toate acestea, obligația sa, în temeiul Articolului 1 din Convenție, de a 

asigura tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile 

definite în Convenție, se limitează la luarea măsurilor diplomatice, 

economice, judiciare și de altă natură, în conformitate cu dreptul internațional 

(a se vedea Hotărârea Ilașcu și alții, citată anterior, § 333, Catan și alții, citată 

mai sus, § 109, și Mozer, citată mai sus, § 100). Obligațiile Republicii 

Moldova în temeiul 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 nici un motiv pentru care aceasta ar distinge prezenta 

cauză de cazurile menționate mai sus. Pe de altă parte, notează că Guvernul 

Republicii Moldova nu se opune aplicării unei abordări similare în cazul de 

față. Prin urmare, constată că Republica Moldova este competentă în sensul 

Articolului 1 al Convenției, însă responsabilitatea acesteia cu privire la 

faptele contestate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate 

mai sus (a se vedea Ilașcu și alții, citată mai sus, § 335). 

18. În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea notează că în cazul Ilașcu și 

alții s-a constatat deja 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" a reușit să-și continue existența și să reziste eforturilor 

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

și statul de drept în regiune, doar datorită sprijinului 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 Mozer că gradul ridicat de dependență a  "rmn" de 

sprijinul rusesc reprezintă un indiciu puternic că Federația Rusă a continuat 
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să exercite un control efectiv și o influență decisivă asupra autorităților 

transnistrene și că, prin urmare, reclamantul se află sub jurisdicția acestui Stat 

în temeiul Articolului 1 din Convenție (Mozer, citată mai sus, §§ 110-11). 

19.  Curtea nu vede niciun motiv pentru care să ia o poziție diferită decât 

în cauzele Ilașcu și alții, de Ivantoc și alții, de Catan și alții și de Mozer (toți 

citați mai sus). 

20.  Rezultă că reclamantul, în speță, se afla sub jurisdicția Federației Ruse 

în temeiul Articolului 1 din Convenție. Prin urmare, Curtea respinge 

obiecțiile Guvernului rus ratione personae și ratione loci. 

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

drepturilor reclamantului garantate de Convenție, ce ar implica 

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

112). 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

22.  Reclamantul s-a plâns că a fost deținut în condiții de detenție 

degradante. El invocă Articolul 3 din Convenție, care are următorul conținut: 

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

degradante”. 

A. Admisibilitatea 

23.  Constatând că plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție nu 

este vădit nefondată sau inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din 

Convenție, Curtea a declarat-o admisibilă. 

B. În fond 

24.  Reclamantul a descris care au fost condițiile de detenție timp de 15 

zile în "rmn", în special o celulă umedă și rece, cu produse alimentare 

furnizate o dată pe zi. Guvernele reclamate nu au contestat această descriere, 

nici afirmația reclamantului că încercările rudelor sale de a-i aduce alimente 

nu s-au soldat cu succes (a se vedea paragraful 10 de mai sus). 

25.  Guvernul Republicii Moldova a declarat că nu a putut verifica 

veridicitatea faptelor cauzei și, drept urmare, nu a putut formula observații cu 

privire la plângerea prevăzută la Articolul 3. Guvernul rus a susținut că 

întrebările cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție pe 

teritoriul Republicii Moldova, ce include și "rmn" pot fi adresate exclusiv 

Republicii Moldova. 

26.  Curtea reiterează faptul că Articolul 3 al Convenției consacră una 

dintre cele mai fundamentale valori ale societății democratice. Se interzice, 

în termeni absoluți, tortura sau tratamentul sau pedeapsa inumană sau 

degradantă, indiferent de împrejurări și comportamentul victimei (a se vedea, 
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de exemplu, Labita împotriva Italiei [MC], nr. 26772/95, § 119, CEDO 2000-

IV) . Maltratarea trebuie, totuși, să atingă un nivel minim de severitate pentru 

a intra în domeniul de aplicare al Articolului 3. Evaluarea acestui minim este 

relativă: depinde de toate circumstanțele cauzei, cum ar fi durata 

tratamentului , efectele sale fizice și psihice și, în unele cazuri, sexul, vârsta 

și starea de sănătate a victimei (a se vedea, printre alte autorități, Kudła 

împotriva Poloniei [MC], nr.30210 / 96, § 91, CEDO 2000- XI, Enea 

împotriva Italiei [MC], nr. 74912/01, § 55, CEDO 2009 și Bouyid împotriva 

Belgiei [GC], nr 23380/09, § 86, CEDO 2015 și Mozer, citate mai sus § 177). 

27.  Statul trebuie să se asigure că o persoană este reținută în condiții 

compatibile cu respectarea demnității umane, că modul și metoda de 

executare a măsurii privării de libertate nu o supune stresului sau greutăților 

cu o intensitate care depășește nivelul inevitabil (a se vedea Kudła, citată mai 

sus, § 94, Svinarenko și Slyadnev contra Rusiei [MC], nr. 32541/08 și 

43441/08, § 116, CEDO 2014 (extrase), Ananyev și alții împotriva Rusiei , 

nr. 42525/07 și 60800/08, § 141, 10 ianuarie 2012 și Muršić împotriva 

Croației [MC], nr.7334 / 13, § 99, 20 octombrie 2016). 

28.  În cazul de față, Curtea notează că reclamantul a prezentat acuzații 

specifice privind condițiile de detenție (a se vedea paragraful 10 de mai sus). 

De asemenea, observă că niciunul dintre guvernele reclamate nu s-a opus 

acestei descrieri. În cele din urmă, Curtea observă că condițiile de detenție 

care există în diferitele închisori "rmn" s-au dovedit a fi deja sub standardele 

minime necesare (a se vedea, de exemplu, Mozer, citat mai sus §§ 180 și 181, 

Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, 42224/11, § 57, 9 mai 2017, 

Apcov împotriva Republicii Moldova și a Rusiei, nr.113463 / 07, § 43, 30 mai 

2017, Draci v. Republica Moldova și Rusia, nr.5349 / 02, § 58, 17 octombrie 

2017 și Braga contra Republicii Moldova și Rusiei, nr. 76957/01, § 37, 17 

octombrie 2017). 

29.  Curtea reamintește, în special, că insuficiența clară a alimentelor 

acordate unui deținut în sine ridică o problemă în temeiul Articolului 3 din 

Convenție (a se vedea Hotărârea Stepuleac împotriva Moldovei, nr. 8207/06, 

§ 55, 6 noiembrie 2007 și Kadiķis v. Letonia nr.2), nr.62393 / 00, § 55, 4 mai 

2006). În cauza de față, reclamantul a primit hrana o dată pe zi și i s-a refuzat 

accesul la alimentele aduse de rudele sale. 

30.  Pe baza materialelor care i-au fost prezentate și în absența oricărui 

material care contravine afirmațiilor reclamantului, Curtea a stabilit că 

condițiile de detenție ale reclamantului au reprezentat un tratament inuman și 

degradant în sensul Articolului 3. 

31.  Drept consecință, a fost încălcat Articolul 3 al Convenției cu privire 

la condițiile de detenție ale reclamantului. 
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C. Responsabilitatea statelor reclamate 

1. Republica Moldova 

32.  Ulterior, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova și-a 

îndeplinit obligațiile pozitive de a lua măsuri adecvate și suficiente pentru a 

asigura drepturile reclamantului în temeiul Articolului 3 al Convenției (a se 

vedea paragraful 16 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). 

33.  În ceea ce privește primul aspect al obligației Moldovei de a restabili 

controlul, Curtea a constatat în Mozer că, de la declanșarea ostilităților din 

1991 și 1992 până în iulie 2010, Moldova a luat toate măsurile în puterea sa 

(Mozer, citată mai sus , § 152). Evenimentele reclamate în prezenta cerere au 

avut loc înainte de anul 2010. Prin urmare, Curtea nu vede niciun motiv 

pentru a ajunge la o concluzie diferită de cea în cauza Mozer (§ 152). 

34. În ceea ce privește cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive, și 

anume asigurarea respectării drepturilor reclamantului, Curtea a constatat în 

cauza Ilașcu și alții (citat mai sus, §§ 348-52) că Republica Moldova nu și-a 

respectat în totalitate obligația pozitivă deoarece din luna mai 2001 aceasta 

nu a luat măsurile necesare în negocierile cu „rmn” și autoritățile rusești de a 

pune capăt încălcării drepturilor reclamanților. În speță, reclamantul susține 

că Republica Moldova nu și-a respectat obligația din moment ce multiple 

autorități naționale nu puteau acționa pe teritoriul aflat sub controlul de facto 

al „RMN”. Mai mult decât atât, spre deosebire de cauza Mozer, Republica 

Moldova nu s-a adresat organizațiilor internaționale, ambasadelor pentru a 

cere ajutor în ceea ce privește reclamantul. În timp ce o anchetă penală a fost 

inițiată de către autoritățile moldovenești cu privire la detenția ilegală a 

reclamantului de către autoritățile din „rmn”, aceasta a fost suspendată din 

motivul lipsei de cooperare cu autoritățile locale. 

35.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu au avut mijloace reale 

de îmbunătățire a condițiilor de detenție în închisorile "rmn", nici nu ar fi 

putut asigura eliberarea reclamantului sau transferul acestuia într-o altă 

închisoare (a se vedea, a contrario, Pocasovschi și Mihaila v. Republica 

Moldova și Rusia, nr. 1089/09, § 46, 29 mai 2018). 

36.  În astfel de circumstanțe, Curtea nu se poate expune dacă Republica 

Moldova și-a îndeplinit obligațiile pozitive față de reclamant (a se vedea 

Mozer, citată mai sus, § 154). 

37. Prin urmare, Republica Moldova nu a încălcat Articolul 3 al 

Convenției. 
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2. Federația Rusă 

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

că Rusia a exercitat un control efectiv asupra "rmn" pe durata detenției 

reclamantului (a se vedea paragrafele 18-20 de mai sus). În lumina acestei 

concluzii și în conformitate cu jurisprudența sa, nu este necesar să se 

stabilească dacă Rusia exercită 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", fără care aceasta nu putea supraviețui, responsabilitatea Rusiei în 

cadrul Convenției este angajată în ceea ce privește încălcarea drepturilor 

reclamantului (ibidem) 

39. În concluzie, după ce Curtea a constatat că reclamantul a fost deținut 

în condiții inumane în sensul Articolului 3 din Convenție (a se vedea 

paragraful 31 de mai sus), Curtea consideră că Federația Rusă a încălcat 

această dispoziție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 5 § 1 ȘI 6 §§ 2 ȘI 3 DIN 

CONVENȚIE 

40.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție, 

din cauza reținerii sale pe baza unei decizii a unei instanțe „rmn”, care a fost 

creată ilegal. De asemenea, el s-a plâns de încălcările Articolului 6 §§ 2 și 3 

din Convenție. Curtea observă că, deși reclamantul a descris diversele 

încălcări ale drepturilor sale, acesta a remarcat, printre altele, că cauza sa nu 

a fost examinată de un judecător autorizat să adopte o decizie legală. Curtea, 

consideră că plângerile prevăzute la Articolele 6 § 2 și 3 trebuie să fie 

examinate în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenție. Astfel, aceasta constată 

că, coroborate în lectură, plângerile din Articolele 5 și 6 priveau legalitatea 

deciziei adoptate de o instanță „rmn” care îl condamna la 15 zile de detenție. 

Guvernele reclamate au fost invitate să comenteze aceste afirmații, iar în 

observațiile sale, reclamantul a susținut că instanțele „rmn” nu au fost 

constituite în mod legal. 

41.  Pasajele relevante ale Articolelor 5 și 6 sunt următoarele: 

Articolul 5 

“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:  

a. dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal 

competent;  

... 

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

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o 

infracţiune sau când există motive temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să 

săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia;  
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...” 

Articolul 6 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil ... de către o 

instanță independentă și imparțială, instituită de lege ... care va hotărî asupra temeiniciei 

oricărei acuzații în materie penală îndreptate  împotriva sa..." 

A. Admisibilitatea 

42.  Constatând că plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție nu 

este vădit nefondată sau inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din 

Convenție, Curtea a declarat-o admisibilă. 

B. În fond 

43.  Reclamantul a susținut că a fost reținut și condamnat printr-o decizie 

adoptată de un judecător neautorizat în temeiul legislației moldovenești de a-

l priva de libertate. El a susținut, de asemenea, că nu a încălcat nicio lege din 

Moldova privind propaganda electorală și că detenția sa bazată exclusiv pe 

faptul că a făcut o astfel de propagandă era contrară Articolului 5 § 1. Mai 

mult, el a fost „judecat” direct într-o celulă a închisorii de către un judecător 

a cărui identitate i-a fost necunoscută la vremea respectivă și în timpul unei 

vizite al cărei scop era, de asemenea, necunoscut și fără acces la un avocat. 

44.  Guvernul Republicii Moldova a considerat că a existat o încălcare a 

Articolului 5 § 1 în ceea ce privește reclamantul, care a fost privat de libertate 

în urma unei decizii luate de o instanță „rmn” creată ilegal. Cu privire la 

celelalte plângeri, Guvernul Republicii Moldova nu a făcut nicio declarație.  

45.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică. 

46.  Curtea reiterează că în jurisprudența sa referitoare la Articolul 5 § 1, 

orice privare de libertate nu trebuie să se bazeze numai pe una dintre 

excepțiile enumerate la subpunctele (a) - (f), ci trebuie să fie „ legală“. În 

cazul în care este pusă în discuție „legalitatea” reținerii, inclusiv întrebarea 

dacă a fost respectată „o procedură prevăzută de lege”, Convenția face 

referință esențial la dreptul intern și stabilește obligația de a se conforma 

regulilor de fond și de procedură ale dreptului intern. Acest lucru necesită în 

primul rând ca orice arest sau detenție să aibă o bază legală în dreptul intern; 

aceasta se referă, de asemenea, la calitatea dreptului, impunând-o să fie 

compatibilă cu statul de drept, concept inerent tuturor articolelor Convenției 

(a se vedea, de exemplu, Del Río Prada c. Spania [MC), nr. 42750 / 09, § 

125, CEDO 2013; și Mozer, citată mai sus, § 134). 



 CAUZA BEȘLEAGĂ v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 9 

 

47.  Curtea reamintește că în cauza Mozer, aceasta a reținut că sistemul 

judiciar al „rmn” nu era un sistem care reflectă o tradiție judiciară compatibilă 

cu Convenția (a se vedea Mozer, citată mai sus, §§ 148-49). Din acest motiv, 

a considerat că instanțele „rmn” și, implicit, orice altă autoritate „rmn”, nu au 

putut dispune arestarea sau reținerea „legală” a reclamantului, în sensul 

Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea Mozer, citat mai sus, § 150). 

48.  În absența unor informații noi pertinente care dovedesc contrariul, 

Curtea consideră că concluzia sa în cauza Mozer este valabilă și în cazul de 

față. Mai mult, în lumina constatărilor de mai sus prezentate în Mozer, Curtea 

consideră că instanțele „rmn” nu doar nu dispun reținerea legală a 

reclamantului în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție, dar, de asemenea, ar 

putea, să nu se califice drept „tribunal independent instituit prin lege” în 

sensul Articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea Vardanean c. Republica 

Moldova și Rusia, nr. 22200/10, § 39, 30 mai 2017). Prin urmare, Curtea 

consideră că în prezenta cauză a existat o încălcare a Articolelor 5 § 1 și 6 § 

1 din Convenție. 

49.  Ulterior, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova și-a 

îndeplinit obligația pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente pentru a 

asigura drepturile reclamantului. Acesta constată că autoritățile moldovenești 

au început, dar nu au putut încheia în mod corespunzător ancheta privind 

acuzația de detenție ilegală din cauza lipsei de cooperare din partea 

autorităților „rmn” (a se vedea paragraful 12 de mai sus). De asemenea, 

subliniază că Curtea Supremă de Justiție din Moldova a dezvoltat practica 

anulării condamnărilor de către instanțele „rmn”, la solicitarea persoanei în 

cauză (a se vedea Mozer, citată mai sus, §§ 26 și 73). Curtea constată, din 

aceleași motive precum cele menționate la punctele 33-36 de mai sus, că 

Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile pozitive în temeiul Articolelor 

5 § 1 și 6 § 1 din Convenție. Drept consecință, Republica Moldova nu a 

încălcat aceste dispoziții. 

50.  În ceea ce privește Federația Rusă, pentru aceleași motive ca și cele 

menționate la punctul 37 de mai sus, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă pentru încălcarea Articolelor 5 § 1 și 6 § 1 din Convenție. 

51.  În lumina constatărilor de mai sus, Curtea consideră că nu este 

necesară examinarea separată a plângerilor reclamantului cu privire la 

încălcările specifice ale Articolului 5 §§ 2, 3 și 4, precum și ale Articolelor 6 

§§ 2 și 3 din Convenție. 

IV. PRETINSA ĂNCĂLCARE A ARTICOLULUI 10 DIN CONVENȚIE 

52.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 10 din Convenție, care 

prevede următoarele: 

“1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea 

de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul 

autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică 
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Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui 

regim de autorizare.  

2.  Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 

supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-

o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, 

integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 

a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti”. 

A. Admisibilitatea 

53.  Constatând că plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție nu 

este vădit nefondată sau inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din 

Convenție, Curtea a declarat-o admisibilă. 

B. În fond 

54.  Reclamantul a susținut că a fost reținut doar din cauza faptului că și-a 

exprimat opiniile politice înainte de alegerile locale din Moldova. Materialele 

sale electorale care promovează candidatura sa la funcția de primar al satului 

său au fost confiscate în proces. El a susținut că nu a încălcat nicio lege 

moldovenească, în timp ce „legile” adoptate de autoritățile „rmn” nu erau 

valabile în Republica Moldova. 

55.  Niciunul dintre guvernele reclamate nu a prezentat observații 

specifice. 

56.  Curtea consideră că, în promovarea candidaturii sale pentru funcția de 

primar al satului său și în afișarea materialului electoral în locuri publice, 

solicitantul și-a exercitat, fără îndoială, libertatea de exprimare, protejată de 

Articolul 10 din Convenție. De asemenea, constată că arestându-l din cauza 

exprimării opiniilor sale politice și confiscarea materialelor sale electorale a 

afectat în mod clar exercitarea libertății sale de exprimare. O astfel de 

ingerință va încălca Articolul 10, cu excepția cazului în care este în 

conformitate cu cerințele celui de-al doilea paragraf din această dispoziție. 

57.  Curtea reiterează că expresia „prevăzută de lege” în al doilea paragraf 

al Articolului 10 impune ca măsura contestată să aibă un fundament juridic 

în legea internă, dar de asemenea face referință la calitatea legii, care trebuie 

să fie accesibilă persoanei în cauză și previzibilă în ceea ce privește efectele 

acesteia (a se vedea, pentru moment, Delfi AS v. Estonia [MC], n. 64569/09, 

§ 120, 16 iunie 2015). Una dintre cerințele care decurge din expresia 

„prevăzută de lege” este previzibilitatea. Astfel, o normă nu poate fi 

considerată o „lege” în sensul Articolului 10 § 2, decât dacă este formulată 

cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își regleze conduita; el 

trebuie să poată, dacă este necesar, cu sfaturi adecvate - să prevadă, într-o 

măsură rezonabilă în circumstanțe, consecințele pe care o acțiune dată le 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2264569/09%22]}
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poate implica. Aceste consecințe nu trebuie să fie previzibile cu certitudine 

absolută. Deși certitudinea este foarte recomandată, aceasta poate aduce cu 

sine o rigiditate excesivă, iar legea trebuie să poată ține pasul cu 

circumstanțele în schimbare. Drept consecință, multe legi sunt inevitabil 

aplicate în termeni care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt vagi și a 

căror interpretare și aplicare sunt întrebări de practică (a se vedea, de 

exemplu, Lindon, Otchakovsky-Laurens și July v. Franța [MC), nr. 21279/02 

și 36448/02, § 41, CEDO 2007 - IV, Centro Europa 7 Srl și Di Stefano 

împotriva Italiei [MC], nr. 38433/09, § 141, CEDO 201 și Delfi, citate mai 

sus, § 121). 

58.  În speță, Curtea constată că reclamantul se afla pe teritoriul Republicii 

Moldova, într-un sat sub controlul Republicii Moldova. Niciun partid nu a 

contestat faptul că legea moldovenească nu a interzis propaganda electorală 

înainte de ziua alegerilor. Prin urmare, condamnarea reclamantului bazată pe 

legile „rmn” nu doar nu era previzibilă, dar îi lipsește și baza legală în 

legislația moldovenească. Astfel, Curtea conchide că ingerința în libertatea 

de exprimare a reclamantului nu a fost „prevăzută de lege” în sensul 

Articolului 10 din Convenție. 

Drept consecință, a existat o încălcare a acestei dispoziții în cazul de față. 

59.  Ulterior, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova și-a 

îndeplinit obligația pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente pentru a 

asigura drepturile reclamantului. Pentru aceleași motive menționate la 

punctele 33-36 de mai sus, Curtea constată că Moldova a îndeplinit obligațiile 

pozitive în temeiul Articolului 10 din Convenție. Drept consecință, Republica 

Moldova nu a încălcat aceste dispoziții. 

60.  În ceea ce privește Federația Rusă, pentru aceleași motive ca cele 

menționate la paragraful 37 de mai sus, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă pentru încălcarea Articolului 10 din Convenție. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN PROTOCOLUL 

NR. 4 AL CONVENȚIEI 

61.  În plus, reclamantul s-a plâns că acesta este limitat în libertatea sa de 

circulație din cauza confiscării cărții de identitate. Acesta invocă Articolul 2 

din Protocolul nr. 4 al Convenției, care prevede următoarele: 

“1. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui Stat are dreptul să circule în mod 

liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa.  

2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa. 

3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru 

securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor 

penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor 

altora. 
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4. În anumite zone determinate drepturile recunoscute în paragraful 1 pot face obiectul 

unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o 

societate democratică”. 

62.  Niciunul dintre guvernele reclamate nu a prezentat observații 

specifice. 

63.  Curtea reamintește că o măsură prin care i s-a refuzat unei persoane 

să folosească un document care, dacă ar fi dorit acest lucru, i-ar fi permis să 

părăsească țara, constituie o ingerință în sensul Articolului 2 din Protocolul 

nr. 4 și trebuie să îndeplinească cerințele alineatului 3 din acel articol (a se 

vedea, de exemplu, Napijalo împotriva Croației, nr. 66485/01, § 69, 13 

noiembrie 2003 și Vlasov și Benyash împotriva Rusiei, nr. 51279/09 și 32098, 

§§ 27-28, 20 septembrie 2016). 

64.  Curtea trebuie să verifice dacă, în circumstanțele particulare ale 

prezentei cauze, confiscarea cărții de identitate a reclamantului a dus la 

incapacitatea acestuia de a se deplasa liber în Republica Moldova sau de a 

părăsi țara respectivă. Acesta notează că reclamantul nu a fost lipsit de 

pașaport, ci doar buletinul de identitate, care nu era un document care să 

permită călătoriile internaționale. Drept consecință, reclamantul putea pleca 

liber din țară folosind pașaportul său. În ceea ce privește posibilitatea de a 

circula în Republica Moldova, nu există niciun impediment pentru libera 

circulație a persoanelor care nu dețin buletin de identitate. Din nou, 

solicitantul s-ar putea identifica cu pașaportul său în cazul în care apare 

nevoia. În plus, așa cum reiese din faptele prezentei cauze, solicitantul putea 

călători liber pe teritoriul controlat de autoritățile „rmn” fără buletin de 

identitate, întrucât a putut ajunge la Dubăsari, întru solicitarea buletinului său 

de identitate și a permisului de conducere (a se vedea paragraful 8 de mai 

sus). 

65.  În lumina celor de mai sus, Curtea conchide că nu a existat nicio 

ingerință în drepturile reclamantului protejate de Articolul 2 din Protocolul 

nr. 4 al Convenției. 

Rezultă, prin urmare, că această plângere trebuie declarată inadmisibilă în 

conformitate cu articolul 35 §§ 3 litera (a) și 4 din Convenție. 

VI. PRETINSA ÎNCĂLCAREA A ARTICOLULUI 3 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 AL CONVENȚIEI 

66.  În plus, reclamantul s-a plâns că dreptul său de a vota și de a se 

prezenta la alegeri a fost încălcat prin arestarea și reținerea sa. Acesta invocă 

Articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care prevede următoarele: 

“Înaltele părți contractante se angajează să organizeze alegeri libere la intervale 

rezonabile prin vot secret, în condiții care să asigure libera exprimare a opiniei 

oamenilor în alegerea legislativului”. 

67.  Guvernele reclamate nu au prezentat nicio declarație. 
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68.  Curtea reamintește că Articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție se 

aplică numai alegerilor unei „legislaturi” sau a cel puțin uneia dintre camerele 

sale dacă are două sau mai multe (a se vedea, de exemplu, Sejdić și Finci c. 

Bosnia și Herțegovina [MC], nr. 27996/06 și 34836/06, § 40, CEDO 2009). 

Acesta constată că reclamantul intenționa să participe la alegerile locale (a se 

vedea paragraful 6 de mai sus). Prin urmare, conchide că Articolul 3 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție nu era aplicabil ratione materiae la alegerile în 

cauză (a se vedea Yavaș împotriva Turciei, nr. 16576/15, §§ 20 și 21, 30 

august 2016). 

Rezultă, prin urmare, că această plângere trebuie declarată inadmisibilă în 

conformitate cu articolul 35 §§ 3 litera (a) și 4 din Convenție. 

VII. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

69.  În plus, reclamantul s-a plâns că nu are nicio remediu efectiv în ceea 

ce privește plângerile formulate în temeiul Articolelor 3, 5, 6 și 10 din 

Convenție. Acesta invocă Articolul 13 din Convenție, care prevede 

următoarele: 

“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

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

oficiale”. 

A. Admisibilitatea 

70.  Curtea constată că plângerea formulată în temeiul Articolului 13, 

coroborat în lectură cu Articolele 3, 5, 6 și 10, nu este vădit nefondată sau 

inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție, Curtea a 

declarat-o admisibilă. 

B. În fond 

71.  Reclamantul a susținut că nu a avut niciun mijloc de a-și afirma 

drepturile cu privire la acțiunile autorităților „rmn”. În special, niciunul dintre 

guvernele reclamate nu a creat vreun remediu eficient pentru protejarea 

drepturilor garantate de Convenție cu privire la actele comise de autoritățile 

„rmn”. Ancheta penală inițiată de organele de urmărire penală din Moldova 

a fost iluzorie în domeniul său de aplicare și a perspectivelor de succes. 

72.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamantul ar putea 

depune plângeri la instanțele moldovenești cu privire la încălcarea drepturilor 

sale de către autoritățile „rmn”. Cu toate acestea, justiția nu a putut fi făcută 

în mod corespunzător din cauza imposibilității evidente de a pune în aplicare 

orice hotărâri pe care instanțele le-ar fi putut adopta pe teritoriul controlat de 

„rmn”. 

73.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică. 
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74.  Curtea reiterează că scopul Articolului 13 este de a impune existența 

unui remediu intern care să permită autorității naționale competente atât să se 

ocupe de esența plângerii convenționale relevante, cât și să acorde o asistență 

adecvată, deși statelor contractante li se oferă o anumită discreție în ceea ce 

privește modul în care își îndeplinesc obligațiile în temeiul acestei dispoziții 

(a se vedea Chahal împotriva Regatului Unit, 15 noiembrie 1996, § 145, 

Rapoarte 1996 - V). Remediul cerut de Articolul 13 trebuie să fie „eficient”, 

atât în practică, cât și în drept. Cu toate acestea, un astfel de remediu este 

necesar numai pentru reclamațiile care pot fi considerate „discutabile” în 

temeiul Convenției (a se vedea De Souza Ribeiro c. Franța [MC), nr. 

22689/07, § 78, CEDO 2012, Centrul pentru resurse juridice privind în 

numele Valentin Câmpeanu împotriva României [MC], nr. 47848/08, § 148, 

CEDO 2014, și Mozer, citată mai sus, § 207). 

75.  Curtea observă că plângerile reclamantului în temeiul Articolelor 3, 5, 

6 și 10 din convenție erau discutabile. Cu toate acestea, în ceea ce privește 

plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1, Curtea observă că Articolul 5 § 4, pe 

care Curtea nu a considerat necesar să îl examineze separat în circumstanțele 

cauzei (a se vedea punctul 49 de mai sus), reprezintă lex specialis în legătură 

cu Articolul 13. 

76.  Prin urmare, reclamantul avea dreptul la un remediu intern efectiv în 

sensul Articolului 13 în ceea ce privește plângerile sale prevăzute la 

Articolele 3, 6 și 10 din Convenție. 

77.  Curtea a constatat în Mozer (citată mai sus, § 210-212) că nu există 

nicio cale de atac eficientă nici în Republica Moldova, nici în Federația Rusă 

cu privire la plângeri similare în temeiul Articolelor 3 și 8 din Convenție. În 

absența unor informații noi pertinente, în speță, nu vede niciun motiv de 

abatere de la această concluzie. Drept consecință, Curtea trebuie să decidă 

dacă orice încălcare a Articolului 13 poate fi atribuită oricăruia dintre statele 

respondente. 

C. Responsabilitatea statelor reclamate 

78.  Curtea observă că, în Mozer (citată mai sus, §§ 213-216), a constatat 

că Moldova a pus la dispoziția reclamanților proceduri proporționale cu 

capacitatea sa limitată de a-și proteja drepturile. Astfel, și-a îndeplinit 

obligațiile pozitive și Curtea a constatat că nu a fost încălcat Articolul 13 din 

Convenție de către acest stat. Având în vedere asemănarea plângerilor 

formulate și coincidența intervalului de timp al evenimentelor din prezenta 

cauză cu cele din Mozer, Curtea nu vede motive pentru a se îndepărta de 

această concluzie în cauzele de față. Drept consecință, Curtea constată că 

Republica Moldova nu a încălcat Articolul 13 din Convenție. 

79.  La fel ca și în cauza Mozer (citată mai sus, §§ 217-218), în absența 

prezentării unui remediu efectiv de care dispune reclamantul de către 
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Guvernul Federației Ruse, Curtea conchide că a fost încălcat Articolul 13 

coroborat în lectură cu Articolele 3, 5 § 1, 6 § 1 și 10 de către Federația Rusă. 

 

 

 

VIII. APLICAREA ARTICOLUL 41 DIN CONVENȚIE 

80.  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 decât o înlăturare 

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

o satisfacție echitabilă”. 

81.  Curtea notează că nu a constatat încălcarea niciunei prevederi din 

Convenție din partea Republicii Moldova. Drept consecință, acesta nu va face 

nicio atribuire la plată acestui stat reclamat. 

A. Prejudiciu 

82.  Reclamantul a solicitat 15.000 de euro (EUR) pentru repararea 

prejudiciului moral. El face referință la problemele de sănătate psihologică și 

fizică pe care le-a avut drept urmare a detenției sale ilegale în „rmn”. 

83.  Guvernul rus a nuanțat faptul că reclamantul nu a prezentat nicio 

dovadă a problemelor sale de sănătate psihologică sau fizică. Aceștia au 

considerat că afirmațiile nu au fost fundamentate, excesive și ghidate de 

preferințe politice. 

84.  Curtea consideră că reclamantul a suferit un anumit nivel de stres drept 

urmare a condamnării sale ilegale și a reținerii în condiții inumane. Având în 

vedere circumstanțele cauzei și pronunțându-se în echitate, Curtea atribuie 

Federației Ruse plata a 9.750 EUR, pentru daune morale. 

B. Costuri și cheltuieli 

85.  De asemenea, reclamantul a solicitat 4.320 EUR pentru cheltuielile de 

judecată și cheltuielile efectuate în fața Curții. Reclamatul a prezentat 

contractul cu avocatul său și o listă detaliată a orelor petrecute pentru a lucra 

la această cauză. 

86.  Guvernul rus a susținut că nu a fost necesar ca reclamantul să fie 

reprezentat de trei avocați și că suma solicitată este excesivă și nefondată. 

87.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, 

Curtea consideră că este rezonabil să acorde suma de 1.500 EUR pentru toate 

cheltuielile de judecată în cadrul procedurii în fața Curții. 
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C. Dobânda de întârziere 

88.  Curtea consideră că este necesar ca rata dobânzii implicite să fie cea 

de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu 

trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară inadmisibile plângerile prevăzute la Articolul 3 din Protocolul nr. 

1 la Convenție și la Articolul 2 din Protocolul nr. 4, iar restul cererii este 

admisibilă; 

2. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 3 din Convenție; 

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

4. Consideră că Republica Moldova nu a încălcat Articolele 5 § 1 și 6 § 1 

din Convenție; 

5. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolele 5 § 1 și 6 § 1 din 

Convenție; 

6. Consideră că nu este necesară examinarea separată a plângerilor în baza 

Articolului 5 §§ 2, 3, 4 și Articolului 6 §§ 2 și 3 din Convenție; 

7. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 10 din 

Convenție; 

8. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 10 din Convenție; 

9. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 13 din 

Convenție; 

10. Consideră că Federația Rusă a încălcat Articolul 13 din Convenție; 

11. Hotărăște 

(a) că Federația Rusă va plăti reclamantului, în termen de trei luni, 

următoarele sume: 

(i) 9.750 EUR (nouă mii șapte sute cincizeci de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută pentru daune morale; 

(ii) 1.500 EUR (o mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută pentru 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 
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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 engleză și comunicată în scris la 2 iulie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı                                                           Julia Laffranque 

 Grefier                                                               Președinte 

 

 


