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

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

Comitet compus din: 

 Julia Laffranque, președinte, 

 Paul Lemmens,  

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

și de Hasan Bakırcı, grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 27 august 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată : 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 40942/14) împotriva Republicii 

Moldova și Federației Ruse depusă de 18 cetățeni moldoveni 

(« reclamanții »), care au sesizat Curtea la 28 mai 2014 în temeiul Articolului 

34 din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (« Convenția »). 

2.  Reclamanții au fost reprezentați de către A. Postica, N. Hriplivîi, V. 

Vieru și I. Manole, avocați în Chișinău. Guvernele Republicii Moldova și 

Federației Ruse au fost reprezentate de către agenții săi respectivi. 

3.  La 20 octombrie 2015, cererea a fost comunicată guvernelor 

respondente. 

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

a examinat obiecția, Curtea a respins-o. 

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Lista reclamanților și detaliile relevante a cererilor sunt prezentate în 

cele trei anexe la prezenta hotărâre, organizate în funcție de plângerile 

formulate de reclamanții respectivi. 

6.  Faptele cazului au avut loc într-o zonă aflată sub controlul autorităților 

„Republicii Moldovenești Nistrene” („rmn”), autoproclamate ca atare. 

7.  Articolul 12 din constituția „rmn” prevede că limbile oficiale ale „rmn” 

sunt moldovenească, rusă și ucraineană. Conform Articolului 6 din Legea 

„rmn” privind limbile (adoptată la 8 septembrie 1992), în toate cazurile, limba 

moldovenească trebuie scrisă cu alfabetul chirilic. Această lege prevede, de 

asemenea, că utilizarea alfabetului latin poate constitui o infracțiune, și 

Articolul 200-3 (în prezent articolul 5.28) din codul de contravenții 

administrative al „rmn” prevede: 

« Orice încălcare a legislației „rmn” referitoare la utilizarea limbilor pe teritoriul 

„rmn” de către o persoană care ocupă un post în serviciul public sau care lucrează pentru 

executiv sau administrația publică, o asociație publică sau o altă organizație, indiferent 
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de statutul juridic și deținerea capitalului său sau a unei alte entități, situată pe teritoriul 

„rmn” (...) este pasibil de o amendă de până la echivalentul a 50 (cincizeci) de salarii 

minime. » 

8.  La 18 august 1994, autoritățile „rmn” au interzis utilizarea alfabetului 

latin în școli. La 21 mai 1999, „rmn” a decis ca orice școală aparținând unui 

„stat străin” și care își desfășoară activitatea pe teritoriul său trebuia să fie 

înregistrată la autoritățile „rmn”  altfel aceasta nu ar fi recunoscută și ar fi 

lipsită de drepturile sale. Această înregistrare a implicat urmarea unui 

program aprobat de „rmn”, utilizarea alfabetului chirilic și predarea istoriei 

în interpretarea autorităților „rmn”. 

9.  Mai multe detalii privind contextul general al cauzei sunt descrise în 

hotărârea Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 43370/04 

și altele 2, §§ 8-42, CEDH 2012 (extrase)). 

10.  Circumstanțele acestui caz privesc patru școli din regiunea 

transnistreană înregistrate la Ministerul Educației din Moldova, folosind 

alfabetul latin și urmând un program aprobat de acel minister. Potrivit 

reclamanților, în decursul anului școlar 2013-2014, autoritățile „rmn” au 

organizat o campanie de intimidare împotriva acestor școli. 

A. Școala Lucian Blaga din Tiraspol 

11.  Doisprezece reclamanți, inclusiv elevi la momentul depunerii cererii, 

părinții elevilor și membrii personalului (a se vedea cele trei anexe la prezenta 

hotărâre), au o legătură cu școala Lucian Blaga din Tiraspol. Aceasta se află 

în incinta unei clădiri ce o închiriază de la „rmn”. 

12.  La 14 noiembrie 2013, Procuratura „rmn” a dispus serviciilor 

competente să efectueze un șir de inspecții fiscale, de muncă și de sănătate la 

școala în cauză. 

13.  În urma inspecției de sănătate, administrația școlii a fost informată la 

2 decembrie 2013 că clădirile unității nu erau potrivite, întrucât erau lipsite în 

special de cantină și de sală de gimnastică. Autoritățile „rmn” au stabilit școlii 

un termen până la 15 martie 2014 pentru a elimina aceste deficiențe. 

Inspecțiile anterioare anuale de sănătate ar fi permis școlii să funcționeze. 

14.  La 3 decembrie 2013, autoritățile „rmn” au informat școala că i s-a dat 

un număr de identificare fiscală și că trebuie să furnizeze, printre altele, 

dovada înregistrării la „rmn”. La 8 ianuarie și 6 februarie 2014, administrația 

fiscală a „rmn” a notificat directorului unității că nu acesta nu a prezentat 

informațiile solicitate și și l-a prevenit că trebuie să le prezinte amenințându-

l cu inițierea unei proceduri legale de lichidare a școlii. 

15.  Între timp, conturile bancare ale școlii fuseseră înghețate la 9 ianuarie 

2014. 

16.  Pe 20 ianuarie 2014, doi procurori ai „rmn” au vizitat școala și au 

solicitat informații cu privire la plata salariilor. Administrația școlii a refuzat 

să coopereze pe motiv că depindea de autoritățile moldovenești. Ulterior, 
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directorul școlii și contabilul, care sunt respectiv primul reclamant și al doilea 

reclamant (a se vedea anexa 1), au fost amendați cu aproximativ 200 de euro 

(EUR) fiecare pentru nesupunere. 

17.  La 4 februarie 2014, autoritățile „rmn” au informat școala cu privire 

la majorarea plății de chirie a clădirilor ocupate. La scurt timp după aceasta, 

școala a fost informată că dacă nu va fi achitată chiria și nu va fi semnat noul 

contract de chirie, aceasta ar putea genera sistarea furnizării energiei electrice 

și gazelor naturale. Administrația școlii a informat furnizorii publici și 

administrația locală că din cauza blocării conturilor sale este în imposibilitate 

temporară de onorare a obligațiilor financiare. Apoi, încălzirea ar fi fost 

sistată timp de o lună. 

18.  La 5 februarie 2014, cei trei reclamanți menționați în anexa 1 la 

prezenta hotărâre au încercat să introducă în „rmn” lichidități care ar fi fost 

destinate pentru plata salariilor angajaților școlii ale căror conturi erau 

înghețate. Au fost arestați de autoritățile „rmn” și au fost efectuate percheziții. 

Au fost confiscate următoarele bunuri: bani în numerar echivalent cu 

aproximativ 6.100 EUR, vehiculul reclamanților, telefoanele mobile și 

ștampila școlii. 

19.  În aceeași zi, autoritățile „rmn” au întocmit un raport de infracțiune 

vamală împotriva celor trei reclamanți în cauză, acuzându-i că nu au declarat 

bunurile menționate mai sus. Procesul-verbal arată că reclamanții au fost 

arestați la prânz. Conform procesului-verbal al percheziției, aceasta a durat 

de la 13:00 până la 16:50. În timpul acestor evenimente, aproximativ șapte 

ore, acești reclamanți au rămas sub controlul autorităților „rmn”. 

20.  Prin decizia din 25 aprilie 2014, autoritatea vamală a „rmn” a declarat 

școala vinovată de nedeclararea mărfurilor în vamă și a emis un avertisment. 

Ea a decis să restituie mărfurile confiscate. 

21.  La o dată nespecificată, conturile bancare ale școlii au fost deblocate. 

22.  Administrația școlii a informat în mod regulat autoritățile 

moldovenești și misiunea OSCE despre evoluția evenimentelor descrise mai 

sus. 

23.  Între timp, la 12 februarie 2014, Procuratura Republicii Moldova a 

deschis o anchetă penală pentru privarea ilegală de libertate a reclamanților 

indicați în anexa 1 la prezenta hotărâre. 

B. Școala Ştefan cel Mare din Grigoriopol 

24.  Trei reclamanți se referă la școala Stefan cel Mare din Grigoriopol, și 

anume doi elevi ce frecventau această școala la momentul introducerii acestei 

cereri și mama lor (a se vedea anexa 2 la prezenta hotărâre). 

25.  În 2002, Ministerul Educației din Moldova a decis, ca reacție la 

ocuparea clădirii școlii de către poliția „rmn”, să transfere școala într-o clădire 

din Doroțcaia, un sat situat la aproximativ douăzeci de kilometri de 

Grigoriopol și controlat de Republica Moldova. Alte detalii referitoare la 
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această școală sunt descrise în Hotărârea Catan și alții (citată mai sus, §§ 60-

63). 

26.  Zilnic, cei doi elevi reclamanți menționați au fost duși la Doroțcaia în 

autobuzele furnizate de guvernul Republicii Moldova. Aceștia au fost supuși 

verificărilor de bagaje și de identitate de către funcționarii „rmn”. Potrivit 

reclamanților, controalele puteau dura între zece minute și două ore, iar elevii 

se întorceau deseori acasă noaptea târziu. Cei doi reclamanți au pretins că au  

fost, de asemenea, hărțuiți de alți copii pentru faptul că frecventau o școală 

moldovenească. 

27.  În 2014, mama acestor doi reclamanți - de asemenea reclamantă în 

acest caz - a fost informată de serviciile sociale ale „rmn” că alocația sa 

socială poate fi redusă dacă copiii ei continuă să frecventeze aceeași școală. 

C. Școala Mihai Eminescu din Dubăsari și colegiul din Corjova 

28.  Trei reclamanți se referă la școala Mihai Eminescu din Dubăsari și de 

colegiul din Corjova: directorul și directorul adjunct al școlii Mihai Eminescu 

din Dubăsari și directorul colegiului din Corjova (a se vedea anexa 3 la 

această hotărâre). Cele două unități sunt situate în Corjova, un sat controlat 

de Republica Moldova, care mărginește orașul Dubăsari controlat de „rmn”. 

29.  În 2013-2014, autoritățile „rmn” au solicitat administrației acestor 

școli, printre altele, să înregistreze unitățile în „rmn”, să plătească mai multe 

impozite, precum și să furnizeze serviciului de migrație al „rmn” informații 

cu privire la persoanele angajate. Furnizorii publici ai „rmn” de energie 

electrică și apă au solicitat, de asemenea, acestor școli dovada înregistrării la 

„RMN” sub pedeapsa neprelungirii contractelor de furnizare. 

30.  În ceea ce privește colegiul din Corjova, autoritățile „rmn” au solicitat 

și plata chirii pentru clădirile pe care această unitate le-a ocupat anterior 

gratuit și a căror renovare a fost finanțată de Republica Moldova. 

31.  La 24 martie 2014, agenții „rmn” ar fi oprit autobuzele școlare ale 

școlii Mihai Eminescu și au solicitat plata taxelor pentru circulația acestor 

vehicule sau înmatricularea lor în „rmn”. După câteva ore de negocieri 

autobuzele cu elevii din interior ar fi fost lăsate să plece. 

II. DREPTUL ȘI PRACTICA INTERNĂ PERTINENTĂ A REPUBLICII 

MOLDOVA ȘI ALTE ELEMENTE RELEVANTE 

32.  Rapoartele organizațiilor interguvernamentale și neguvernamentale, 

legislația internă și practicile relevante ale Republicii Moldova, precum și alte 

documente relevante sunt rezumate în hotărârile judecătorești Catan și alții 

(menționat mai sus, §§ 64-81) și Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC], 

nr. 11138/10, §§ 61-77, 23 februarie 2016). 

33.  În ceea ce privește executarea hotărârii Catan și alții, menționată mai 

sus, delegații Comitetului Miniștrilor au adoptat o decizie în cadrul reuniunii 



 HOTĂRÂRE IOVCEV ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 5 

 

lor din 12-14 martie 2019, în care au reamintit că „angajamentul autorităților 

ruse de a ajunge la un răspuns acceptabil” și „solicitarea Comitetului de a 

prezenta propunerile concrete pe această temă, până cel târziu la sfârșitul lunii 

februarie 2019”, și au remarcat că „explicațiile date de autoritățile ruse”, dar 

„ exprimă [...] regretul său că nu a fost prezentată nicio propunere”. 

ÎN DREPT 

34.  Invocând Articolul 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție, cei opt 

reclamanți menționați în anexa 2 la prezenta hotărâre, respectiv elevi în 

perioada care urmează să fie luată în considerare și părinții elevilor, se plâng 

de măsurile de hărțuire și intimidare din partea autorităților „rmn” din motiv 

că aceștia au ales să continue să fie educați sau să-și educe copiii, în școli care 

oferă educație în limba română/moldovenească. Dispoziția de mai sus are 

următorul cuprins: 

« Nimănui nu i se poate refuza dreptul la educație. Statul, în exercitarea funcțiilor sale 

în domeniul educației și predării, va respecta dreptul părinților de a oferi această 

educație și învățătură în conformitate cu convingerile lor religioase și filozofice.» 

35. Invocând Articolul 8 din Convenție, reclamanții menționați în anexele 

1 și 3 la prezenta hotărâre, respectiv profesorii și ceilalți membri ai 

personalului școlar, se plâng de măsurile de hărțuire pe care le-ar fi suferit 

din partea autorităților „rmn” din cauza alegerii lor de a utiliza limba 

română/moldovenească, ceea ce, potrivit lor, le-a încălcat dreptul la identitate 

culturală. Dispoziția de mai sus are următorul cuprins: 

« 1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale. 

2.  Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, 

o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 

economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a 

moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora. » 

36.  Invocând Articolul 5 § 1 din Convenție, cei trei reclamanți menționați 

în anexa 1 la prezenta hotărâre susțin că au fost privați ilegal de libertate de 

către autoritățile „rmn”. Pasajele relevante ale acestei dispoziții au conținutul 

următor : 

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

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

(...) 

c)  dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârșit 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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37.  Invocând Articolul 8 al Convenției, acești trei reclamanți susțin, de 

asemenea, că perchezițiile și confiscarea bunurilor lor, efectuate de 

autoritățile „rmn”, au fost ilegale. 

38.  Invocând Articolul 8 din convenție, reclamanții menționați în anexele 

1 și 3 la prezenta hotărâre, cu excepția reclamanților L. Chisin, E. Gumaniuc 

și E. Pisarenco, susțin că conversațiile lor telefonice și corespondența lor au 

fost interceptate de autoritățile „rmn”. 

39.  În sfârșit, toți reclamanții susțin că nu au avut niciun remediu efectiv, 

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

de Convenție. Articolul 13 din Convenție prevede după cum urmează: 

« Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de (...) 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. » 

I. JURISDICȚIA 

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

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

sensul Articolului 1 din Convenție. 

A. Tezele părților 

41.  Reclamanții susțin că faptele în cauză intră în competența celor două 

state respondente. 

42.  Guvernul Republicii Moldova ia aceeași poziție. 

43.  La rândul său, guvernul rus susține că faptele care au dat naștere 

plângerilor reclamanților nu intră în competența sa și, prin urmare, cererea 

trebuie declarată inadmisibilă ratione personae și ratione loci în ceea ce 

privește Federația Rusă. Așa cum a făcut și în cazul Mozer (menționat mai 

sus, §§ 92-94), guvernul rus consideră că abordarea Curții cu privire la 

problema jurisdicției în cauza Ilaşcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 

48787/99, 8 iulie 2004) a fost eronată și incompatibilă cu dreptul internațional 

public. 

B. Aprecierea Curții 

44.  Curtea reiterează că principiile generale referitoare la chestiunea 

competenței în sensul Articolului 1 din Convenție cu privire la acte și fapte 

care au avut loc în regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost 

stabilite în hotărârile judecătorești Ilaşcu și alții (menționat mai sus, 

§§ 311-319), Catan și alții (menționat mai sus, §§ 103-107), precum și mai 

recent, Mozer (menționat mai sus, §§ 97-98). 

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

Ilașcu, Catan și Mozer că deși Moldova nu avea un control efectiv asupra 
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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, punctul 333, Hotărârea Catan și alții, citată mai 

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

46.  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). 

47.  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, reclamanții s-au aflat sub 

jurisdicția statului dat în temeiul Articolului 1 din Convenție (Mozer, , §§ 

110-11). 

48.  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. 

49.  Rezultă că, în speță, reclamanții se aflau sub jurisdicția Federației 

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

obiecțiile ratione personae și ratione loci formulate de guvernul rus. 
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50.  În continuare, Curtea va stabili dacă a existat vreo încălcare a 

drepturilor reclamanților în temeiul Convenției, astfel încât să se implice 

responsabilitatea fiecărui stat reclamat (Mozer, § 112). 

II. ADMISIBILITATEA 

A. Cu privire la obiecția ridicată de guvernul rus 

51.  Guvernul rus invocă neepuizarea căilor de atac interne disponibile 

conform lui în « rmn » și în Federația Rusă. 

52.  Reclamanții contestă acest argument. 

53.  Curtea reamintește că a încheiat deja, în special în cauza Draci 

v. Republica Moldova și Rusia (no 5349/02, § 41, 17 octombrie 2017), că nu 

s-a demonstrat eficiența căilor de atac menționate de guvernul rus pentru a se 

plânge de încălcările Convenției comise de autoritățile „rmn” (a se vedea 

Mozer, §§ 211 și 218). Ea consideră că în cazul de față nimic nu îi permite să 

se abată de la această constatare. În consecință, respinge obiecția guvernului 

rus cu privire la neepuizarea căilor de atac interne. 

B. Plângerea privind o interceptare a conversațiilor telefonice și a 

corespondenței 

54.  Curtea a notat pornind de la informațiile de care aceasta dispune, 

Curtea nu poate conchide dacă reclamanții care au depus această plângere  (a 

se vedea punctul 38 de mai sus) au fost într-adevăr obiectul unor măsuri de 

supraveghere  aplicate de către autoritățile „rmn”. Având în vedere și 

conținutul afirmațiilor reclamanților, nu se poate stabili, cu un grad suficient 

de certitudine, că acestea ar putea fi obiectul unor astfel de măsuri (a se 

compara cu Roman Zakharov v. Rusia [MC], no 47143/06, §§ 171-172, 

CEDO 2015). Rezultă că această plângere trebuie respinsă ca fiind în mod 

vădit nefondată, în conformitate cu Articolele 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

C. Concluzia privind admisibilitatea 

55.  Observând că celelalte plângeri formulate de reclamanți nu sunt vădit 

nefondate sau inadmisibile în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din Convenție, 

Curtea le declară admisibile. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN PROTOCOLUL 

NO 1 LA CONVENȚIE 

A. În fond 

56.  Reclamanții numiți în anexa 2 la prezenta hotărâre susțin că dreptul 

lor la educație a fost încălcat de autoritățile „rmn”. Aceștia susțin că au fost 
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supuși unei campanii sistematice de hărțuire și intimidare din partea 

autorităților. Aceștia afirmă că plângerea lor nu se limitează numai la 

utilizarea unui anumit alfabet, ci se referă, de asemenea, la alegerea 

programului de studiu și la impactul acestei alegeri asupra viitoarei integrări 

sociale. Aceștia susțin că alternativa oferită de autoritățile „rmn” elevilor 

români/moldoveni ar fi fost să urmeze un program aprobat de autoritățile 

„rmn”, folosind materiale educaționale din epoca sovietică, fapt ce ar 

îngreuna integrarea copiilor în societatea moldovenească. 

57.  Guvernul Republicii Moldova admite că reclamanții în cauză au 

suferit o încălcare a drepturilor lor garantate de Articolul 2 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. Cu toate acestea, el susține că Republica Moldova și-a 

îndeplinit în acest caz obligațiile pozitive ce îi corespund. 

58.  Guvernul rus susține că dreptul de a învăța o anumită limbă sau de a 

folosi un anumit alfabet, inclusiv latina, în conformitate cu un curriculum 

specific, nu este garantat de Convenție. El susține că plângerea nu este 

întemeiată pe motiv că, în cazul de față, convingerile religioase și filozofice 

ale reclamanților nu au intrat în joc. Potrivit acestuia, cazul privește doar 

preferințele lingvistice (ortografice) ale părinților, care nu ar fi acoperit de 

garanțiile Articolului 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

59. Curtea se referă la principiile generale referitoare la Articolul 2 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, astfel cum sunt stabilite în hotărârea Catan și 

alții(§§ 136-140). 

60.  În cazul de față, Curtea a observat că guvernele respondente nu au 

contestat afirmațiile reclamanților referitoare la campania de hărțuire și 

intimidare orchestrată în 2013-2014 de către autoritățile „rmn”. Mai mult 

decât atât, principalele evenimente descrise de reclamanți au fost atestate de 

alți actori internaționali (a se vedea, Catan și alții, § 141). Având în vedere 

această constatare, nu observă practic nicio diferență între cazul de față și 

cazul Catan și alții (menționat mai sus). În ultimul caz, aceasta a statuat, în 

special, că închiderea forțată a școlilor, în baza legii „rmn”privind limbile, 

precum și măsurile de hărțuire ulterioare au încălcat dreptul de acces al 

elevilor reclamanți la unitățile de învățământ care au existat la un moment 

dat, precum și dreptul lor de a primi educație în limba lor națională și că aceste 

măsuri au reprezentat, de asemenea, o încălcare a dreptului părinților 

reclamanți de a le oferi copiilor lor educație și învățătură în conformitate cu 

convingerile lor filozofice (Catan și alții, § 143). Reamintind că Articolul 2 

din Protocolul nr. 1 trebuia coroborat în lectură cu Articolul 8 din Convenție, 

în plus, a considerat că părinții reclamanți au fost puși în situația nefericită de 

a trebui să aleagă între, pe de o parte, a-și trimite copiii la școli unde ar fi 

dezavantajați de faptul că trebuie să își finalizeze  învățământul secundar într-

o combinație limbă/alfabet pe care părinții reclamanți au considerat-o 

artificială, care nu a fost recunoscută nicăieri în altă parte a lumii și care a 

implicat utilizarea de materiale educaționale proiectate în epoca sovietică și, 

pe de altă parte, de a-și forța copiii să facă călătorii lungi sau să meargă în 
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spații, ceea ce nu corespunde normelor și să fie supuși hărțuirii și intimidării 

(ibidem). Având în vedere circumstanțele cauzei, pe care le consideră similare 

cu cele din cauza Catan și alții, Curtea a conchis că a existat o ingerință în 

drepturile elevilor și părinților reclamanți, garantate de Articolul 2 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

61.  Apoi, Curtea a amintit că a estimat, în hotărârea Catan și alții, că nu 

există nimic ce ar sugera că măsurile luate de autoritățile „rmn”împotriva 

școlilor de limbi românești/moldovenești urmăreau un scop legitim și că se 

pare că politica lingvistică a „rmn”, așa cum se aplică la aceste școli, avea 

drept scop rusificarea limbii și culturii comunității moldovenești din regiunea 

Transnistriei, în conformitate cu obiectivele politice generale urmărite de 

„rmn”, și anume atașamentul față de Rusia și secesiunea de  Republica 

Moldova (Catan și alții, § 144). 

62.  Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o concluzie diferită în cazul 

de față. În consecință, consideră că ingerința în drepturile reclamanților 

menționate în anexa 2 la prezenta hotărâre, garantată de Articolul 2 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, nu a urmărit niciun scop legitim și că, prin 

urmare, a existat o încălcare a acestei prevederi în cazul lor. 

B. Responsabilitatea statelor reclamate 

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

îndeplinit în speță obligația pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a garanta reclamanților drepturile care decurg din Articolul 2 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție (paragrafele 45-46 de mai sus). În cauza Mozer, 

acesta a spus că obligațiile pozitive care revin Republicii Moldova vizau atât 

măsurile necesare pentru restabilirea controlului său asupra teritoriului 

transnistrean, ca expresie a jurisdicției sale, cât și măsuri destinate să asigure 

respectarea drepturilor fiecărui reclamant(Mozer, § 151). 

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

respectiv restabilirea controlului său asupra teritoriului național, Curtea a 

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

iulie 2010, statul a luat toate măsurile care erau în puterea sa (Mozer, citat 

mai sus, § 152). În cazul de față, părțile nu au prezentat niciun argument care 

să indice că guvernul moldovean și-ar fi schimbat poziția asupra regiunii 

Transnistriei în perioada luată în considerare în prezenta cauză. Prin urmare, 

Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă concluzie (ibidem). 

65.  În ceea ce privește cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive ale 

Republicii Moldova, și anume asigurarea respectării drepturilor 

reclamanților, Curtea consideră că autoritățile de stat au depus eforturi 

considerabile în acest caz pentru a proteja interesele acestora. Într-adevăr, nu 

este contestat între părți că guvernul moldovean este cel care finanțează 

școlile de limba română/moldovenească din Transnistria, ceea ce le permite 

să continue să funcționeze iar copiilor să învețe. 



 HOTĂRÂRE IOVCEV ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 11 

 

66.  În lumina celor de mai sus, Curtea conchide că Republica Moldova nu 

și-a încălcat obligațiile pozitive față de reclamanți. Drept consecință, nu a fost 

încălcat Articolul 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție de către acest stat. 

67.  În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea a stabilit că acest stat a 

exercitat un control efectiv asupra „rmn” în perioada în cauză (paragrafele 

47-48 de mai sus). Având în vedere această constatare și în conformitate cu 

jurisprudența sa, nu este necesar să se stabilească dacă Rusia a exercitat un 

control precis asupra politicilor și actelor administrației locale subordonate 

(Mozer, § 157). Datorită sprijinului său militar, economic și politic continuu 

pentru „rmn”, fără de care aceasta nu ar fi putut supraviețui, responsabilitatea 

Rusiei este angajată în temeiul Convenției din cauza încălcării drepturilor 

reclamanților (ibidem). 

68.  Pe scurt, având în vedere concluzia că reclamanții menționați în anexa 

2 la prezenta hotărâre au suferit o încălcare a drepturilor lor garantate de 

Articolul 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție. (paragraful 62), Curtea 

consideră că există încălcarea acestei prevederi de către Federația Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE ÎN 

PRIVINȚA RECLAMANȚILOR ENUMERAȚI ÎN ANEXELE 1 ȘI 3 

69.  Reclamanții menționați în anexele 1 și 3 la prezenta hotărâre susțin că 

dreptul la respectarea vieții private și de familie garantată de Articolul 8 

include dreptul la recunoașterea limbii ca element al identității etnice sau 

culturale. Limbajul ar fi un mijloc esențial de interacțiune socială și de 

dezvoltare a identității personale. Acest lucru ar fi în special în cazul în care, 

ca în cazul de față, limba este caracteristica care definește și distinge un grup 

etnic sau cultural specific. Aceștia susțin că măsurile luate de autoritățile 

„rmn” pentru a le împiedica să folosească alfabetul corespunzător limbii 

proprii, un aspect esențial al identității lor lingvistice și culturale, ar fi 

constituit o încălcare directă a drepturilor lor rezultate din Articolul 8. Acest 

lucru ar fi deosebit de grav, deoarece impunerea alfabetului străin a avut ca 

scop intenționat să distrugă moștenirea lingvistică a populației moldovenești 

pe teritoriul „rmn” și să forțeze această populație să adopte o nouă identitate. 

Potrivit acestora, actele de hărțuire și intimidare suferite pentru că erau 

membri ai personalului școlilor care predau în limba română / moldovenească 

și pentru că aparțineau comunității românești/moldovenești din regiunea 

Transnistriei ar fi stârnit sentimente. umilință și frică și ar fi contrare 

cerințelor Articolului 8 din Convenție. 

70.  Guvernul Republicii Moldova s-a abținut să comenteze fondul acestei 

plângeri. 

71.  Guvernul rus susține că libertatea lingvistică ca atare nu este garantată 

de Articolul 8 din Convenție. El reamintește jurisprudența constantă a Curții 

potrivit căreia, cu excepția drepturilor specifice prevăzute la Articolele 5 § 2 

și 6 § 3 a) și e), Convenția nu garantează per se nici dreptul de a utiliza o 
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limbă specifică în relațiile cu autoritățile publice și nici dreptul de a primi 

informații într-o limbă la alegere. 

72.  Curtea a reiterat că noțiunea de „viață privată” în sensul Articolului 8 

din Convenție este un concept amplu, care nu face obiectul unei definiții 

exhaustive. Poate cuprinde mai multe aspecte ale identității fizice și sociale a 

individului (S. și Marper v. Regatul Unit [MC], nr. 30562/04 și 30566/04, § 

66, CEDO 2008, Magyar Helsinki Bizottság v. Ungaria [MC], nr. 18030/11, 

§ 191, 8 noiembrie 2016, Paradiso și Campanelli v. Italia [MC], nr. 

25358/12, § 159, 24 ianuarie 2017, și Denisov v. Ucraina [MC], nr. 76639/11, 

§ 95, 25 septembrie 2018). De asemenea, Curtea amintește că a admis în 

trecut că identitatea etnică a unei persoane trebuie considerată un element 

important al vieții sale private (S. și Marper, menționat mai sus, § 66, 

Ciubotaru v. Moldova, no 27138/04, § 49, 27 aprilie 2010, și Aksu v. Turcia 

[MC], nr. 4149/04 și 41029/04, § 58, CEDO 2012). De asemenea, ea 

reiterează că originea etnică provine din ideea că grupurile societale sunt 

marcate în special de o comunitate de naționalitate, credință religioasă, limbă, 

origine culturală și tradițională și mediul de viață (Sejdić și Finci v. Bosnia și 

Herțegovina [MC], nr. 27996/06 și 34836/06, § 43, CEDO 2009). În sfârșit, 

reamintește că, dintr-un anumit grad de înrădăcinare, orice stereotip negativ 

referitor la un grup poate acționa asupra sentimentului de identitate al acestui 

grup, precum și asupra sentimentelor de stimă de sine și de încredere în sine 

a membrilor săi. În acest sens, poate fi considerat ca afectând viața privată a 

membrilor grupului (Aksu, menționat, § 58). Această încălcare este a fortiori 

mai gravă atunci când autoritățile desfășoară o campanie de intimidare și 

hărțuire împotriva membrilor unui grup specific. 

73.  De asemenea, Curtea reiterează că conceptul de „viață privată” poate 

include activități profesionale, având în vedere faptul că, în contextul 

activității lor, majoritatea oamenilor au multe oportunități de a-și consolida 

legăturile cu lumea exterioară (Niemietz v. Germania, 16 decembrie 1992, 

§ 29,seria A no 251-B, și Bărbulescu v. România [MC], nr. 61496/08, § 71, 

5 septembrie 2017 (extrase), și Denisov, menționat mai sus, § 100). Atunci 

când se ia o măsură care afectează viața profesională a unei persoane, se poate 

pune o întrebare în temeiul Articolului 8, în special dacă această măsură a 

avut sau poate avea consecințe negative grave asupra vieții sale private 

(Denisov, menționat, § 107). 

74.  Revenind la circumstanțele cauzei, Curtea observă că reclamanții care 

au ridicat această plângere ocupă posturi în cadrul școlilor de limbă 

românească/moldovenească din Transnistria și că pretind că aparțin 

comunității românești/moldovenești din această regiune. Școlile în cauză au 

fost întotdeauna înregistrate la Ministerul Educației din Moldova și au oferit 

educație în prima limbă oficială a Republicii Moldova, care este și propria lor 

limbă maternă. Curtea a notat că acesta din urmă a considerat artificială 

combinația limbă/alfabet pe care autoritățile „rmn” le-au impus comunității 
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moldovenești din regiunea Transnistriei și că această combinație nu a fost 

recunoscută nicăieri în altă parte a lumii.. 

75.  Aceasta constată apoi că măsurile de hărțuire din partea „rmn” 

împotriva școlilor ai căror membri ai personalului erau reclamanții menționați 

mai sus, au condus la aceste sentimente fondate de frică și umilință. Ea adaugă 

că presiunile asupra școlilor în acest caz fac parte dintr-o campanie mai largă 

de intimidare împotriva școlilor de limbă română/moldovenească din 

regiunea transnistreană (Catan și alții, menționat mai sus, §§ 45-63) că acest 

lucru a afectat în mod necesar sentimentele de stimă față de sine și încrederea 

în sine a personalului acestor școli, inclusiv al reclamanților. Curtea a reiterat 

că a constatat deja că măsurile de hărțuire de către autoritățile „rmn” au 

încălcat drepturile elevilor și părinților reclamanți garantate de Articolul 2 din 

Protocolul nr. 1, care ar trebui coroborat în lectură cu Articolul 8 din 

Convenție (paragraful 60 de mai sus). Curtea consideră că aceste acte au 

afectat în mod evident, într-o măsură considerabilă, viața privată în sensul 

Articolului 8 din Convenție, a reclamanților indicați în anexele 1 și 3 în 

prezenta hotărâre cu privire la identitatea etnică și activitățile lor profesionale. 

76.  Rămâne de examinat dacă această ingerință a fost justificată în 

conformitate cu Articolul 8 alineatul (2) din Convenție, adică dacă era 

prevăzută de lege, corespundea unuia sau mai multor scopuri legitime și era 

necesară pentru realizarea obiectivelor urmărite. 

77.  Ca și în Articolul 2 din Protocolul nr 1 (paragrafele 61-62), Curtea a 

constatat că ingerința în drepturile de confidențialitate ale reclamanților nu a 

urmărit niciun scop legitim. Această observație face inutilă examinarea 

respectării celorlalte cerințe menționate la paragraful anterior. Drept 

consecință, în cazul dat a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție în 

ceea ce privește reclamanții numiți în anexele 1 și 3 la prezenta hotărâre. 

78.  Din aceleași motive ca cele formulate în legătură cu examinarea 

plângerii în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

(paragrafele 63-65), pentru aceleași motive pe care le-a oferit la examinarea 

plângerii în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție, Curtea a spus 

că nu a existat nicio încălcare a Articolul 8 din Convenție din partea 

Republicii Moldova. 

79.  Din aceleași motive ca cele expuse în același context (paragraful 67), 

Curtea constată încălcarea acestei dispoziții de către Federația Rusă. 
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V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 5 § 1 ȘI 8 DIN 

CONVENȚIE ÎN CAZUL RECLAMANȚILOR ENUMERAȚI IN 

ANEXA  1 

A. Conținutul plângerii în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție  

80.  Cei trei reclamanți menționați în anexa 1 la prezenta hotărâre susțin 

că, la 5 februarie 2014, au fost privați de libertate de către autoritățile „rmn” 

și că această privațiune de libertate a fost ilegală. 

81.  Guvernul Republicii Moldova nu se pronunță asupra fondului 

plângerii. El susține, însă, că Republica Moldova și-a îndeplinit în acest caz 

obligațiile pozitive care îi revin. 

82.  Guvernul rus susține că niciun reprezentant al Federației Ruse nu a 

fost implicat în incidentul din 5 februarie 2014 și, prin urmare, 

responsabilitatea statului respectiv nu poate fi invocată. 

83.  Curtea a observat că nu s-a contestat faptul că cei trei reclamanți în 

cauză au fost, timp de câteva ore, sub controlul autorităților „rmn”, care i-au 

arestat și apoi i-au supus perchezițiilor. Aceasta reamintește că existența unui 

element de constrângere în exercitarea puterilor poliției de arestare și 

percheziție reprezintă o privațiune de libertate în sensul Articolului 5 din 

Convenție, în pofida brevetului acestor măsuri (a se vedea, Gillan și Quinton 

v. Regatul Unit, no 4158/05, § 57, CEDO 2010 (extrase), Brega și alții v. 

Moldova, no 61485/08, § 43, 24 ianuarie 2012, și Ürün v. Turcia, no 36618/06, 

§ 45, 4 octombrie 2016). Prin urmare, consideră că, în cazul de față, cei trei 

reclamanți în cauză au fost lipsiți de libertatea lor, ceea ce nu este, de 

asemenea, contestat de guvernele reclamate. 

84.  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, § 134). 

85.  Curtea reamintește că în cauza Mozer a constatat că sistemul judiciar 

al „rmn” nu reflecta o tradiție judiciară compatibilă cu Convenția (Mozer, 

§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 (ibidem, § 150). 

86.  În absența informațiilor noi relevante care dovedesc contrariul, Curtea 

consideră că concluziile făcute în hotărârea Mozer rămân valabile în ceea ce 
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privește perioada la care se referă cazul de față. Drept consecință, consideră 

că în prezenta cauză a existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție în 

ceea ce privește cei trei reclamanți menționați în anexa  1 la prezenta hotărâre. 

B. Conținutul plângerii în temeiul Articolului 8 din Convenție 

87.  Cei trei reclamanți menționați mai sus susțin că perchezițiile la care 

au fost supuși la 5 februarie 2014, precum și confiscarea pe mai mult de două 

luni a proprietății lor personale, în special telefoanele mobile, nu aveau careva 

temei legal. 

88 Guvernul Republicii Moldova s-a abținut să comenteze fondul acestei 

plângeri. 

89.  Guvernul rus susține că reprezentanții Federației Ruse nu i-au 

percheziționat pe reclamanții în cauză și nu le-au confiscat proprietatea. Prin 

urmare, el susține că responsabilitatea statului respectiv nu poate fi invocată. 

90.  Curtea consideră că perchezițiile celor trei reclamanți menționați și 

confiscarea bunurilor lor personale constituie o ingerință în exercitarea 

dreptului lor la respectarea vieții private și a locuinței lor, astfel cum este 

garantat de Articolul 8 § 1 din Convenție (a se compara cu Gillan și Quinton, 

§ 65). De asemenea, subliniază că guvernele respondente nu contestă acest 

aspect. 

91.  Aceasta constată că în prezenta cauză nu există nimic care să-i permită 

să concluzioneze că ingerința în cauză a avut un temei juridic (a se compara 

cu Mozer, § 193, și Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, 

§ 85, 9 mai 2017). Această constatare face inutilă examinarea respectării 

celorlalte condiții prevăzute la Articolul 8 alineatul (2) din Convenție. 

92.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că, în cazul de față, 

a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție pentru cei trei reclamanți 

numiți în anexa 1 la prezenta hotărâre. 

C. Responsabilitatea statelor reclamate 

93.  Din aceleași motive ca cele formulate în legătură cu examinarea 

plângerii în temeiul Articolului 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea 

punctele 63-65 de mai sus) și, de asemenea, luând în considerare faptul că 

autoritățile moldovene au deschis o anchetă penală cu privire la evenimentele 

din 5 februarie 2014 (a se vedea punctul 23 de mai sus), Curtea consideră că 

Republica Moldova nu a omis, în ceea ce privește plângerile prezente, 

obligațiile pozitive care îi revin. Drept consecință, nu au fost încălcate 

Articolele 5 § 1 și 8 din Convenție de către acest stat. 

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

punctul 67 de mai sus), Curtea conchide că Federația Rusă a încălcat aceste 

dispoziții. 
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VI. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

95.  Reclamanții susțin că nu au la dispoziție niciun mijloc de a-și apăra 

drepturile împotriva actelor autorităților „rmn”. 

96.  Având în vedere constatarea unei încălcări la care a ajuns în 

conformitate cu Articolele 5 și 8 din Convenție și Articolul 2 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe separat  

asupra plângerilor temeiul Articolului 13 din Convenție (a se vedea, pentru o 

abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007, și 

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România 

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

VII. APLICAREA ARTICOLUL 41 DIN CONVENȚIE 

97.  Conform articolului 41 din Convenție, 

« 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. » 

98.  Cei trei reclamanți enumerați în anexa 1 la prezenta hotărâre solicită 

fiecare câte 12.000 de euro (EUR) pentru repararea pretinsului prejudiciu 

moral suferit. Ceilalți reclamanți au solicitat 8.000 EUR fiecare pentru 

prejudiciu moral. 

De asemenea, reclamanții au solicitat 21.840 EUR pentru costurile și 

cheltuielile de judecată efectuate în fața Curții. Aceștia prezintă copii ale 

contractelor încheiate cu reprezentanții care i-au apărat în fața Curții, precum 

și o declarație detaliată a orelor lucrate de aceștia pentru prezenta cauză (182 

de ore la un tarif de 120 EUR pe oră). 

99.  Guvernele reclamate contestă aceste sume. 

100.  Având în vedere încălcările sus-menționate ale drepturilor 

reclamanților de către Federația Rusă, Curtea consideră că în prezenta cauză 

este justificat acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat. În 

ceea ce privește cei trei reclamanți menționați în anexa 1, aceasta reamintește 

că a constatat o încălcare a Articolelor 5 și 8 din Convenție în ceea ce ii 

privește. Având în vedere acest aspect și pronunțându-se în mod echitabil, le 

acordă integral suma pe care o solicită pentru daune morale, respectiv 12.000 

EUR fiecare. Celorlalți reclamanți, care au suferit o încălcare a Articolului 2 

din Protocolul nr. 1 sau a Articolului 8 din Convenție, acesta acordă, 

pronunțându-se în echitate, fiecăruia dintre ei 6.000 EUR pentru daune 

morale. Aceste sume vor fi plătite de Federația Rusă. 

101.  În ceea ce privește cererea referitoare la costuri și cheltuieli, având 

în vedere documentele de care dispune, Curtea consideră rezonabil acordarea 

unei sume de 5.000 EUR pentru procedura în fața sa și o acordă în comun 
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reclamanților. Această sumă urmează, de asemenea, să fie plătită de către 

Federația Rusă. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea, cu referire la Republica Moldova, inadmisibilă în ceea 

ce privește plângerea în baza Articolului 8 din Convenție privind 

interceptarea convorbirilor telefonice și a corespondenței și admisibilă 

pentru restul; 

2. Declară cererea, ce vizează Federația Rusă, inadmisibilă în ceea ce 

privește plângerea în baza Articolului 8 din Convenție cu privire la 

interceptarea convorbirilor telefonice și a corespondenței și admisibilă 

pentru restul; 

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

nr. 1 la Convenție pentru reclamanții menționați în anexa 2 la prezenta 

hotărâre; 

4. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 2 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție pentru reclamanții menționați în anexa 2 la prezenta hotărâre; 

5. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 8 din Convenție 

în ceea ce privește reclamanții menționați în anexele 1 și 3 la prezenta 

hotărâre cu privire la hărțuirea suferită de aceștia din partea autorităților 

„rmn”; 

6. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 8 din Convenție pentru 

reclamanții menționați în anexele 1 și 3 la prezenta hotărâre din cauza 

hărțuirii suferite din partea autorităților „rmn” ; 

7. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 5 § 1 din 

Convenție în ceea ce privește reclamanții menționați în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre ; 

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

privire la reclamanții menționați în anexa 1 la prezenta hotărâre; 

9. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 8 din Convenție 

în ceea ce privește reclamanții menționați în anexa 1 la prezenta hotărâre 

din cauza perchezițiilor efectuate și a confiscării bunurilor acestora de 

către autoritățile „rmn”; 
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10. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 8 din Convenție în ceea 

ce privește reclamanții menționați în anexa 1 la prezenta hotărâre din 

cauza perchezițiilor suferite și a confiscării proprietății lor de către 

autoritățile „rmn”; 

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

plângerilor reclamanților în temeiul Articolului 13 din Convenție; 

12. Hotărăște 

a) că Federația Rusă trebuie să plătească următoarele sume în termen de 

trei luni: 

i. 12.000 EUR (douăsprezece mii de euro) pentru fiecare dintre 

reclamanții indicați în anexa 1 la prezenta hotărâre pentru daune 

morale, plus orice taxă care poate fi percepută pentru impozit; 

ii. 6.000 EUR (șase mii de euro) pentru fiecare dintre reclamanții 

menționați în anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre pentru daune 

morale, plus orice taxă care poate fi percepută pentru impozit; 

iii. 5.000 EUR (cinci mii de euro) în comun tuturor reclamanților 

pentru costuri și cheltuieli, plus orice taxă care poate fi plătită de 

către reclamanți cu titlu de impozit; 

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; 

13. 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 adjunct Președinte 

 

  



 HOTĂRÂRE IOVCEV ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 19 

 

ANEXA 1 

No Numele reclamantului 

Data nașterii 

Școala, funcția deținută 

1.  Dl. Ion Iovcev, născut la 

12/06/1951 și rezident în 

Caragaş 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

director 

2.  Dna. Tamara Muntean, 

născută la 15/05/1967 și 

rezidentă în Tiraspol 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

contabil 

3.  Dl. Valeriu Climov, născut la 

02/04/1952 și rezident în 

Slobozia 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

șofer 

 

ANEXA 2 

No Numele reclamantului 

Data nașterii 

Școala, elev/părintele elevului 

4.  Dl. Maxim Belan, născut la 

14/101996 și rezident în 

Fîrlădeni 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

elev 

5.  Dl. Vasile Buzuc, născut la 

02/01/1967 și rezident în 

Copanca 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

părintele elevului 

6.  Dl. Ion Buzuc, născut la 

02/09/1998 și rezident în 

Copanca 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

elev 

7.  Dna. Lilia Chisin, născută la 

01/11/1978 și rezidentă în 

Fîrlădeni 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

părintele elevului 

8.  Dl. Silvian Chisin, născut la 

17/05/2003 și rezident în 

Fîrlădeni 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

elev 

9.  Dna.Vera Vintilov, născută la 

23/03/1960 și rezidentă în 

Krasnaia Gorka 

Școala Ştefan cel Mare din 

Grigoriopol, părintele elevului 

10.  Dl. Vasile Șlemco, născut la 

07/09/1995 și rezident în 

Krasnaia Gorka 

Școala Ştefan cel Mare din 

Grigoriopol, elev 
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No Numele reclamantului 

Data nașterii 

Școala, elev/părintele elevului 

11.  Dl. Stanislav Șlemco, născut la 

10/07/1998 și rezident în 

Krasnaia Gorka 

Școala Ştefan cel Mare din 

Grigoriopol, elev 

 

ANEXA 3 

No Numele reclamantului 

Data nașterii 

Școala, funcția deținută 

12.  Dna. Tatiana Andrieș, 

născută la 04/03/1954 și 

rezidentă în Blijnii Hutor 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

director adjunct 

13.  Dna. Raisa Pădurean, 

născută la 26/03/1964 și 

rezidentă în Tiraspol 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

director adjunct 

14.  Dna. Ecaterina Gumaniuc, 

născută la 16/11/1956 și 

rezidentă în Tiraspol 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

profesoară 

15.  Dna. Elena Pisarenco, 

născută la 06/06/1963 și 

rezidentă în Tiraspol 

Școala Lucian Blaga din Tiraspol, 

profesoară 

16.  Dl. Ion Popșoi, născut la 

12/08/1943 și rezident în 

Cocieri 

Școala Mihai Eminescu din Dubăsari, 

director 

17.  Dl. Gheorghe Calestru, 

născut la 01/06/1947 și 

rezident în Dubăsari 

Școala Mihai Eminescu din Dubăsari, 

director adjunct 

18.  Dl. Constantin Sucitu, 

născut la 03/05/1942 și 

rezident în Corjova 

Colegiul din Corjova, director 

 


