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În cauza Grama și Dîrul v. Republica Moldova și Russia, 

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

Comitet compus din: 

 Julia Laffranque, Președinte, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secțiunii, 

Deliberând la 24 septembrie 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află două cereri (nr. 28432/06 și 5665/07) 

împotriva Republicii Moldova și a Rusiei depuse la Curte în baza Articolului 

34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) de către doi cetățeni moldoveni, dl Ion Grama și 

dl Mihai Dîrul („reclamanții”), la 28 iunie 2006 și, respectiv, la 16 ianuarie 

2007. 

    2.  Reclamanții au fost reprezentați de dnii A. Postică și I. Manole, avocați 

în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

agentul său, dl O. Rotari, iar guvernul rus a fost reprezentat de agentul său, 

dl. G. Matyushkin. 

    3.  La 2 iulie 2018, plângerile în baza Articolului 13 și Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție au fost comunicate guvernelor reclamate, iar 

restul cererilor au fost declarate inadmisibile. 

4.  Guvernul rus s-a opus examinării cererii de către un comitet. 

Examinând obiecția, Curtea o respinge. 

 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

      5.  Reclamanții s-au născut în 1955 și, respectiv, în 1944 și locuiesc în 

Corjova și Lunga, teritoriul autoproclamatei republici moldovenești nistrene 

(„rmn”). 

     6.  Ei aveau autoturismele înmatriculate la autoritățile Republicii Moldova 

și aveau pe ele plăcuțe de înmatriculare din Republica Moldova. 

     7. La 17 noiembrie 2005 și 21 decembrie 2006, serviciul vamal al 

autoproclamatei „Republica Moldova Transnistria” („rmn”) a oprit 

reclamanții și le-a confiscat automobilele din motivul că aveau plăcuțe de 

înmatriculare moldovenești și nu fuseseră înregistrate la autoritățile vamale 

„rmn”și nu au fost plătite taxe vamale pentru utilizarea lor temporară pe 

teritoriul „rmn”. Reclamanții au fost obligați să achite amenzi de aproximativ 
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18 dolari americani („USD”) și respectiv 9 euro („EUR”) pentru a-și recupera 

automobilele. 

     8.  Reclamanții și-au recuperat mașinile la 16 decembrie 2005 și, respectiv, 

la 27 decembrie 2006, după ce au achitat amenzile. 

9.  Potrivit reclamanților, aceștia s-au plâns autorităților din Moldova, care 

nu au întreprins nicio acțiune. 

10.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că doar al doilea reclamant a 

informat autoritățile moldovenești despre confiscarea automobilului său. 

Drept urmare, Guvernul a informat Organizația pentru Securitate și 

Cooperare din Europa și a fost inițiată o anchetă penală de către Procuratura 

raionului Dubăsari cu privire la plângerile reclamantului. 

 

II. MATERIAL RELEVANT SUPLIMENTAR 

11.  Rapoartele organizațiilor interguvernamentale și non-guvernamentale, 

legislația și practicile interne relevante ale Republicii Moldova și alte 

documente pertinente au fost rezumate în cauza Mozer v. Republica Moldova 

și Rusia (MC), nr. 11138/10, §§ 61-77, 23 februarie 2016). 

 

ÎN DREPT 

I.  JONCȚIUNEA CERERILOR 

12.  Curtea constată că obiectul cererilor (nr. 28432/06 și 5665/07) este 

similar. Prin urmare, este oportun de a le examina într-o hotărâre unică, în 

aplicarea Articolului 42 din Regulamentul Curții. 

II. JURISDICȚIA 

13.  În primul rând, Curtea trebuie să stabilească dacă, în circumstanțele 

invocate, reclamantul s-a aflat sub jurisdicția statelor reclamate, în sensul 

Articolului 1 din Convenție. 

A. Argumentele părților 

14.  Reclamanții și guvernul moldovean au susținut că ambele guverne 

respondente au avut competență. 

15.  La rândul său, guvernul rus susține că faptele care stau la baza 

plângerilor formulate de către reclamant nu țin de jurisdicția sa și, drept 

consecință, cererea trebuie declarată inadmisibilă ratione personae și ratione 

loci în adresa Federației Ruse. Ca în cauza Mozer v. Republica Moldova și 

Rusia (MC), nr. 11138/10, §§ 92-94, 23 februarie 2016), guvernul rus 
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consideră că abordarea Curții cu privire la problema jurisdicției în cauzele 

Ilașcu și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, 8 iulie 

2004), Ivanțoc și alții v. Republica Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 

noiembrie 2011) și Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 

43370/04 și altele 2, 19 octombrie 2012) a fost eronată și incompatibilă cu 

dreptul internațional public. 

B. Constatările Curții 

16.  Curtea reamintește că principiile generale cu referire la problema 

jurisdicției în sensul Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și faptele 

petrecute în regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost stabilite în 

hotărârile Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 311-319), Catan și alții (pre-citată, §§ 

103-107) și, mai recent, Mozer (pre-citată, §§ 97-98) 

17.  Cu referire la Republica Moldova, în cauzele Ilașcu și alții, Catan și 

alții și Mozer, Curtea a considerat că, deși acest stat nu a exercitat nici un 

control asupra regiunii transnistrene, Republica Moldova este statul teritorial, 

iar persoanele din această zonă se aflau sub jurisdicția sa. Obligația Republicii 

Moldova, în baza Articolului 1 din Convenție, de a garanta tuturor 

persoanelor aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile prevăzute de către 

Convenție, s-a limitat totuși la întreprinderea măsurilor posibile, fie 

diplomatice, economice, judiciare sau de altă natură, în conformitate cu 

dreptul internațional (Ilașcu și alții, pre-citată, § 333, Catan și alții, pre-citată, 

§ 109, și Mozer, pre-citată, § 100). Obligațiile Republicii Moldova în baza 

Articolului 1 din Convenție au fost descrise drept obligații pozitive (Ilașcu și 

alții, precitată, §§ 322 și 330-331, Catan și alții, pre-citată, §§ 109-110, și 

Mozer, precitată, § 99). 

18.  Curtea nu vede vreun motiv să distingă prezenta cauză de cele 

menționate supra. În plus, ea observă că Guvernul Republicii Moldova nu are 

nicio obiecție cu privire la adoptarea unei abordări similare în prezenta cauză. 

Prin urmare, Curtea conchide că reclamantul în prezenta cauză se afla sub 

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

responsabilitatea statului respectiv în raport cu faptele invocate trebuie să fie 

stabilită în funcție de obligațiile pozitive menționate supra (Ilașcu și alții, pre-

citată, § 335). 

19.   Cu referire la Federația Rusă, Curtea amintește că, în cauza Ilașcu și 

alții, ea a constatat că Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic, la 

crearea unui regim separatist în regiunea transnistreană în anii 1991 - 1992 

(Ilașcu și alții, pre-citată, § 382). În cauzele ulterioare cu privire la regiunea 

transnistreană, ea a considerat, de asemenea, că până în iulie 2010, „rmn” nu 

putea continua să existe – opunând rezistență eforturilor Republicii Moldova 

și ale actorilor internaționali pentru soluționarea conflictului și restabilirea 

democrației și a statului de drept în regiune – fără sprijinul militar, economic 

și politic al Rusiei (Ivanțoc și alții, pre-citată, §§ 116-120, Catan și alții, pre-
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citată, §§ 121-122 și Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). În cauza Mozer, Curtea 

a concluzionat că gradul sporit de dependență a „rmn” de sprijinul rus a 

reprezentat un element esențial în stabilirea faptului că Federația Rusă a 

continuat să exercite un control efectiv și o influență decisivă asupra 

structurilor transnistrene și că, prin urmare, reclamantul se afla sub jurisdicția 

statului respectiv în sensul Articolului 1 din Convenție (Mozer, pre-citată, § 

110-111). 

20.  Curtea nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauză de Ilașcu 

și alții, Ivanțoc și alții, Catan și alții și Mozer (toate citate mai sus). 

21.  Rezultă că reclamanții în prezentele cauze s-au aflat sub jurisdicția 

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

respinge excepțiile ratione personae și ratione loci ale guvernului rus. 

22.  În continuare, Curtea va stabili dacă reclamanților le-a fost încălcat 

vreun drept garantat de Convenție de către vreunul dintre statele reclamate 

(Mozer, pre-citată, § 112). 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR.1 AL CONVENȚIEI  

23.  Reclamanții s-au plâns că confiscarea mașinilor și aplicarea amenzilor 

a constituit o ingerință ilegală în dreptul lor de proprietate, care este garantat 

prin Articolul 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției. Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 prevede următoarele: 

 

Articolul 1 din Protocolul Nr. 1 

“Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi 

lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica si în condițiile prevăzute de lege si 

de principiile generale ale dreptului internațional. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera 

necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata 

impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 

A. Admisibilitatea 

24.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamanții nu au epuizat 

căile de atac disponibile în Moldova. Drept consecință, aceștia au susținut că 

părțile cererilor cu referire la Moldova ar trebui declarate inadmisibile pentru 

neepuizarea căilor de atac interne în Moldova. 

25. Curtea observă că aceeași obiecție a fost ridicată de Guvernul 

Republicii Moldova și respinsă de Curte în Mozer (citată mai sus, § 115-121). 

Nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauză de Mozer (citată mai 

sus) și respinge obiecția Guvernului Republicii Moldova de neepuizare a 

căilor de atac interne pentru aceleași motive ca în cazul respectiv. 
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26.  Guvernul rus a susținut că cererile ar trebui respinse pentru 

neepuizarea căilor de atac în fața instanțelor „rmn”, instanțelor moldovenești 

sau instanțelor rusești. Curtea reamintește că a examinat și respins deja o 

obiecție similară în cauzele Vardanean împotriva Republicii Moldova și 

Rusia (nr. 22200/10, § 27 și 31, 30 mai 2017) și Bobeico și alții împotriva v. 

Republica Moldova și Rusia (nr. 30003/04, § 39, 23 octombrie 2018). Din 

moment ce nu s-au adus argumente noi de către guvernul rus, Curtea nu vede 

niciun motiv să ajungă la o concluzie diferită în acest caz. Rezultă că obiecția 

guvernului rus de neepuizare a căilor de atac interne trebuie de asemenea 

respinsă. 

27. Constatând că această plângere nu este vădit nefondată sau 

inadmisibilă din alt motiv menționat la Articolul 35 § 3 litera (a) din 

Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

28.  Reclamanții s-au plâns că confiscarea autoturismelor și aplicarea unor 

amenzi le-a încălcat dreptul la respectarea bunurilor lor în temeiul Articolului 

1 din Protocolul Nr. 1 la Convenție. 

29.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că ingerința în drepturile 

reclamanților nu a fost legală, deoarece nu a fost prevăzută de legile interne 

ale Republicii Moldova. 

30.  Guvernul rus nu a prezentat observații specifice în acest sens. Poziția 

lor era că nu aveau „competență” pe teritoriul „rmn” și, prin urmare, nu erau 

în măsură să facă observații cu privire la fondul cauzei. 

31.  Curtea constată că părțile nu au contestat faptul că autoturismele 

reclamanților constituiau proprietățile acestora în sensul Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. De asemenea, Curtea subliniază faptul că este 

incontestabil faptul că autoturismele au fost confiscate de autoritățile „rmn” 

și că reclamanții au fost obligați să plătească amenzi pentru a le recupera. În 

aceste condiții, Curtea constată că a existat o ingerință clară în dreptul 

reclamanților la respectarea bunurilor lor în sensul Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Conform jurisprudenței Curții (a se vedea, 

printre alte autorități, Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

împotriva Irlandei [MC), nr. 45036/98, § 142, CEDO 2005 VI), o astfel de 

ingerință constituie o măsură de control la utilizarea bunurilor care urmează 

să fie examinată în conformitate cu al doilea paragraf al articolului respectiv. 

Pentru ca o măsură care constituie controlul utilizării bunurilor să fie 

justificată, aceasta trebuie să fie legală (a se vedea Katsaros c. Greciei, nr. 

51473/99, § 43, 6 iunie 2002; Herrmann v. Germaniei [MC), nr. 9300/07, § 

74, 26 iunie 2012; Centro Europa 7 SRL și Di Stefano v. Italiei [MC], nr. 

38433/09, § 187, CEDO 2012) și „în conformitate cu interesul general”. 

Măsura trebuie să fie, de asemenea, proporțională cu obiectivul urmărit; cu 
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toate acestea, proporționalitatea unei ingerințe se examinează numai după ce 

legalitatea sa a fost stabilită (a se vedea Katsaros, citată mai sus, § 43). 

32.  În ceea ce privește legalitatea ingerinței, niciun element în cazul de 

față nu permite Curții să considere că există o bază legală pentru ingerința în 

drepturile reclamanților garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție ( a se vedea Turturica și Casian c. Republica Moldova și Rusia, 

nr. 28648/06 și 18832/07, § 49, 30 august 2016 și Pădureț c. Republica 

Moldova și Rusia, nr. 26626/11, § 29, 9 mai 2017). 

33.  În aceste condiții, Curtea concluzionează că ingerința nu a fost legală 

în conformitate cu dreptul intern. Drept consecință, a existat o încălcare a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

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

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

asigura drepturile reclamanților (a se vedea punctul 17 de mai sus). În cauza 

Mozer, Curtea a apreciat că obligațiile pozitive ale Moldovei se referă atât la 

măsurile necesare pentru restabilirea controlului său asupra teritoriului 

transnistrean, ca expresie a competenței sale, cât și la măsuri pentru a asigura 

respectarea drepturilor individuale ale reclamanților (a se vedea Mozer, citată 

mai sus, § 151). 

35.  Cu referire la primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, ce ține 

de restabilirea controlului său pe teritoriul său național, Curtea a menționat în 

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

Statul a luat toate măsurile disponibile (Mozer, pre-citată, § 152). În prezenta 

cauză, părțile nu au prezentat niciun argument, potrivit căruia Guvernul 

Republicii Moldova și-ar fi schimbat poziția asupra regiunii transnistrene în 

perioada de referință în prezenta cauză. Prin urmare, Curtea nu vede niciun 

motiv să ajungă la o altă concluzie (ibidem). 

36.  În ceea ce ține de a doua parte a obligațiilor pozitive, și anume la 

asigurarea respectării drepturilor reclamanților, Curtea constată că primul 

reclamant nu a furnizat nicio dovadă că ar fi informat autoritățile 

moldovenești despre problema sa. În astfel de circumstanțe, neimplicarea 

autorităților moldovenești în cazul reclamantului nu poate fi reținută 

împotriva acestora. În ceea ce privește cel de-al doilea reclamant, Curtea 

observă că autoritățile moldovenești au depus eforturi pentru a-i asigura 

drepturile, și anume a fost inițiată o anchetă penală cu privire la confiscarea 

mașinii sale, iar OSCE a fost informată cu privire la acest aspect. 

37.  În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că Republica 

Moldova și-a îndeplinit obligațiile pozitive în ceea ce privește reclamanții. 

Prin urmare, nu a fost încălcat Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

de către Republica Moldova. 

38.  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 punctele 19-20 de mai sus). În lumina acestei constatări și în 

conformitate cu jurisprudența sa, Curții nu îi este necesar să se stabilească 



 CAUZA GRAMA ȘI DÎRUL v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIĂ 7 

 

dacă Rusia a exercitat sau nu 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 de care ultima nu ar fi putut supraviețui, responsabilitatea Rusiei în 

temeiul Convenției este angajată în ceea ce privește încălcarea drepturilor 

reclamanților. 

39.  În concluzie și după ce s-a constatat că drepturile reclamanților 

garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție au fost încălcate (a 

se vedea paragraful 33 de mai sus), Curtea consideră că a avut loc o încălcare 

a acestei dispoziții de către Federația Rusă. 

 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

COROBORAT ÎN LECTURĂ CU ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOLUL 

NR.1 LA CONVENȚIE 

40.  De asemenea, reclamanții s-au plâns că nu au beneficiat de niciun 

remediu eficient în ceea ce privește plângerea lor în baza Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Reclamanții s-au bazat pe Articolul 13 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

 

“Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

41.  Curtea constată că plângerea în baza Articolului 13 din Convenție, 

coroborat cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, nu este vădit 

neîntemeiată în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție. În plus, 

observă că, în lumina constatărilor sale de mai sus (a se vedea paragrafele 24-

26), nu este inadmisibilă pentru niciun alt motiv. Prin urmare, trebuie să fie 

declarată admisibilă. 

B. În fond 

42.  Reclamanții au susținut că nu au avut niciun remediu pentru a-și 

afirma drepturile în fața acțiunilor autorităților „rmn”. 

43.  Guvernele respondente nu au făcut nicio declarație cu privire la fondul 

acestei plângeri. 

     44.  Curtea reiterează că Articolul 13 din Convenție garantează accesul la 

nivel național la o cale de atac prin care să se plângă de o încălcare a 

drepturilor și libertăților Convenției. Prin urmare, deși statelor contractante li 

se acordă o oarecare discreție în ceea ce privește modul în care se 
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conformează obligațiilor care le revin în temeiul acestei dispoziții, trebuie să 

existe un remediu intern care să permită autorității naționale competente atât 

să se ocupe de esența plângerii în baza Convenției, cât și de acordarea unui 

ajutor adecvat. Domeniul de aplicare al obligației în temeiul Articolului 13 al 

Convenției variază în funcție de natura plângerii reclamantului în temeiul 

Convenției, dar remedierea trebuie să fie, în orice caz, „eficientă” în practică, 

precum și în drept, în special în sensul că executarea acestei obligații nu 

trebuie împiedicată în mod nejustificat de actele sau omisiunile autorităților 

statului (Mozer, citată mai sus, § 207; și Khlaifia și alții împotriva Italiei 

[CG), nr. 16483/12, § 268, 15 decembrie 2016; și De Tommaso c. Italia [MC], 

nr. 43395/09, § 179, 23 februarie 2017). Cu toate acestea, Articolul 13 din 

Convenție prevede ca un remediu să fie disponibil în dreptul intern numai 

pentru nemulțumirile care pot fi considerate „discutabile” în termenii 

Convenției (Mozer, citată mai sus, § 207; și De Tommaso, citată mai sus, § 

180). 

45.  Curtea observă că plângerea reclamanților în baza Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție era discutabilă. 

46.  În măsura în care reclamanții s-au plâns împotriva Moldovei, Curtea 

observă că Guvernul Republicii Moldova nu a indicat existența vreunui 

remediu eficient în temeiul legislației interne moldovenești. 

47.  În măsura în care reclamanții s-au plâns împotriva Rusiei, Curtea 

observă, de asemenea, că nu există nicio indicație în dosar, iar Guvernul rus 

nu a susținut că reclamanții din „rmn” au avut căi de atac efective pentru 

plângerile menționate. 

48.  Prin urmare, Curtea conchide că reclamanții nu au beneficiat de un 

remediu efectiv în privința plângerii lor în baza Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție. În consecință, Curtea trebuie să decidă dacă orice încălcare 

a Articolului 13 din Convenție poate fi atribuită oricăruia dintre statele 

respondente. 

49.  În ceea ce privește responsabilitatea Moldovei, Curtea reamintește că 

a constatat că „remediile” pe care acest stat trebuie să le ofere reclamanților 

constau în a le permite să informeze autoritățile moldovenești despre detaliile 

situației lor și să fie informați despre diferitele mijloace juridice și 

diplomatice întreprinse de aceste autorități (Mozer, citată mai sus, § 214). În 

Mozer, a concluzionat, printre altele, că Moldova a pus la dispoziția 

reclamantului proceduri proporționale cu capacitatea sa limitată de a proteja 

drepturile reclamantului și că și-a îndeplinit astfel obligațiile pozitive (ibidem, 

§ 216). În cazul de față, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă 

concluzie (a se vedea Mangîr și alții împotriva Republicii Moldova și Rusia, 

nr. 50157/06, § 71, 17 iulie 2018). În consecință, constată că nu a existat nicio 

încălcare a Articolului 13 din Convenție de către Republica Moldova. 

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

motive ca cele date cu privire la plângerea prevăzută la Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție și în absența vreunei comunicări din partea 
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Guvernului rus cu privire la oricare din căile de atac disponibile pentru 

reclamanți, Curtea conchide că a fost încălcat Articolul 13 din Convenție, 

coroborat în lectură cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție de către 

Federația Rusă (a se vedea Mozer, citată mai sus, § 218; și Mangîr și alții, 

citată mai sus, § 72). 

 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

51.  Conform Articolului 41 din Convenție: 

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă ” 

A. Prejudiciu material 

52.  Reclamanții au pretins 5 și 8 euro (EUR), cu titlu de prejudiciu 

material, reprezentând amenda plătită autorităților „rmn”, calculată după rata 

de conversie la data creanței. 

53.  Guvernele au solicitat Curții să respingă pretențiile reclamanților. 

54.  Curtea nu a constatat nicio încălcare a Convenției de către Moldova 

în cazul de față. În consecință, nu se acordă nicio compensație în ceea ce 

privește acest stat reclamat. 

55.  În plus, Curtea constată că guvernul rus nu a contestat valoarea 

amenzilor plătite de reclamanți. Prin urmare, Curtea consideră că este 

rezonabil să atribuie despăgubirea integrală a prejudiciului ce rezultă din 

cererea reclamanților. 

B. Prejudiciu moral  

56.  De asemenea, reclamanții au pretins 6.000 EUR fiecare cu titlu de 

reparație a prejudiciului moral suportat. 

57.  Guvernele au considerat că aceste pretenții sunt excesive și au solicitat 

Curții să le respingă. 

58.  Din motivele expuse mai sus (a se vedea paragraful 54), nu se va 

acorda nicio contribuție din partea Republicii Moldova. 

59.  Având în vedere constatarea încălcării drepturilor reclamanților de 

către Federația Rusă, Curtea consideră că existența unui prejudiciul moral 

este justificat în acest caz. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă cîte 

3.000 EUR fiecărui reclamant. 
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C. Costuri și cheltuieli  

60.  De asemenea, reclamanții au solicitat 1.800 EUR fiecare pentru costuri 

și cheltuieli. 

61.  Guvernele respondente au considerat că sumele solicitate sunt 

excesive și au cerut Curții să le respingă. 

62.  Din motivele expuse mai sus (a se vedea paragraful 54), nu se va 

acorda nicio atribuire Republicii Moldova. 

63.  Curtea reiterează că pentru ca costurile și cheltuielile să fie incluse 

într-o sumă atribuită în baza Articolului 41 din Convenție, trebuie să se 

stabilească faptul că acestea au fost efectiv și neapărat suportate și rezonabile 

cu privire la cuantum (a se vedea, de exemplu, Mozer, citată mai sus, § 240). 

Având în vedere toți factorii relevanți și Articolul 60 § 2 din Regulamentul 

Curții, Curtea acordă sumele solicitate în totalitate. 

D. Dobânzi de întârziere  

64.  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. Decide conexarea cererilor; 

2. Declară admisibile plângerile în privința Republicii Moldova; 

3. Declară admisibile plângerile în privința Federației Ruse; 

4. Hotărăște că nu a avut loc încălcarea Articolului 1 din Protocolul Nr. 1 la 

Convenție de către Republica Moldova;  

5. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 1 din Protocolul Nr. 1 la 

Convenție de către Federația Rusă; 

6. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolul 13 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

7. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 13 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

8. Hotărăște 

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

următoarele sume: 
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(b)  
(i) 5 EUR (cinci euro), plus orice taxă care poate fi percepută pentru 

prejudiciul material primului reclamant; 

(ii) 8 EUR (opt euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 

prejudiciul material, celui de-al doilea reclamant; 

(iii) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciu moral, primului reclamant; 

(iv) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciu moral, celui de-al doilea reclamant; 

(v) 1.800 EUR (o mie opt sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută primului reclamant, pentru costuri și cheltuieli; 

(vi) 1.800 EUR (o mie opt sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută celui de-al doilea reclamant, cu privire la costuri și 

cheltuieli. 

. 

(c) 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; 

9. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 15 octombrie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı  Julia Laffranque 

 Grefier adjunct Președinte 


