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

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 Secției, 

Deliberând în privat la 11 Iunie 2019, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată : 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află 3 cereri (nr. 315/10, 1153/10 și 1158/10) 

versus Republica Moldova, depuse la Curte în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 

(“Convenția”) de către șase cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni 

(“reclamanții”), la 23 Decembrie 2009. 

2.  Reclamanții au fost reprezentați de către dl A. Zubco, avocat în 

Chișinău. Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentat de Agentul său, dl 

V. Grosu, reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. Guvernul rus a fost reprezentat de agentul lor, dl G. 

Matyushkin, reprezentant al Federației Ruse la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. 

3.  La 3 mai 2010, cererile au fost comunicate guvernelor respondente. 

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

Examinând obiecția guvernului rus, Curtea o respinge. 

 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZELOR 

A. Cererea nr. 315/10 de Evghenii și Iryna Antonov 

5.  Primul reclamant, dl Evghenii Antonov, este un cetățean rus care s-a 

născut în 1979 și locuiește la Tiraspol. Cea de-a doua reclamantă, doamna 

Iryna Antonova, este o națională ucraineană, care s-a născut în 1954 și 

locuiește la Tiraspol. 

6.  Faptele cauzei, prezentate de reclamanți, pot fi rezumate după cum 

urmează. 

7.  Primul reclamant a fost arestat la Tiraspol în august 2009 și acuzat că 

avuse în posesia lui un cuțit de vânătoare și un pachet de marijuana. El a fost 

deținut inițial în centrul de detenție preventivă al Ministerului Afacerilor 

Interne „rmn” („IVS Tiraspol”), iar la 30 octombrie 2009 a fost transferat la 

închisoarea Hlinaia din Grigoriopol. 
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8.  La câteva zile de la arest, primul reclamant l-a sunat pe al doilea 

reclamant și l-a rugat să-i aducă produse alimentare și haine calde. El i-a spus 

că a fost ținut într-o celulă întunecată și umedă, fără igienă de bază. 

9.  Celui de-al doilea reclamant nu i s-a permis să îl vadă pe primul 

reclamant, iar OSCE i s-a refuzat accesul la IVS Tiraspol la 19 octombrie 

2009, unde aproximativ 90 de deținuți, inclusiv primul reclamant, se aflau în 

grevă de foame pentru a protesta împotriva relelor tratamente și condițiilor 

inumane de detenție. Alte plângeri adresate autorităților moldovenești, ruse 

și „rmn” au rama sfară răspuns. 

10.  La 9 decembrie 2009, cel de-al doilea reclamant a putut să-l vadă pe 

primul reclamant în timpul unui proces judiciar; ea a subliniat că acesta arăta 

obosit și slab. 

11.  La 9 noiembrie 2010, tribunalul orășenesc din Tiraspol l-a găsit pe 

primul reclamant vinovat de pregătirea comiterii unui furt, purtare ilegală de 

armă și posesia unei substanțe narcotice. La momentul ultimelor sesizări la 

Curte, cazul era pe rolul Curții Supreme „rmn”. 

B. Cererea nr. 1153/10 de Alexandru și Tamara Băluţă 

12.  Primul reclamant, domnul Alexandru Băluță, este cetățean moldovean 

care s-a născut în 1984 și locuiește în Lunga. Cea de-a doua reclamantă, 

doamna Tamara Băluță, este o cetățeană a Republicii Moldova, care s-a 

născut în 1954 și locuiește în Lunga. 

13.  Primul reclamant a fost arestat la Tiraspol în decembrie 2004 și acuzat 

de omor și incendiere. Se presupune că fusese puternic bătut. El a fost eliberat 

în 2007 cu un angajament de a nu părăsi orașul fără permisiune. Cu toate 

acestea, a plecat la muncă în străinătate și a fost arestat din nou la 13 

septembrie 2009, când s-a întors acasă. 

14.  El a fost deținut inițial în centrul de detenție preventivă al Ministerului 

Afacerilor Interne „rmn” („IVS Tiraspol”), apoi a fost transferat la 

închisoarea Hlinaia din Grigoriopol. 

15.  Se presupune că primul reclamant a fost ținut în condiții inumane de 

detenție, și anume într-o celulă întunecată, umedă, fără igienă de bază și fără 

facilități pentru o plimbare zilnică. Potrivit celui de-al doilea reclamant, 

mâncarea și alte obiecte pe care încerca să le trimită primului reclamant nu 

ajungeau la el (cu excepția pâinii) și toate cererile ei de a-l vedea au fost 

refuzate. 

16.  La 13 octombrie 2009, cel de-al doilea reclamant a aflat că mulți dintre 

deținuții din IVS Tiraspol au fost în greva foamei pentru a protesta împotriva 

abuzurilor și a condițiilor inumane de detenție. Ea a susținut că, la 16 

octombrie 2009, o forță specială de poliție a intrat în celulă și i-a bătut pe 

deținuți. 

17.  Accesul OSCE la IVS Tiraspol la 19 octombrie 2009  fusese refuzat. 

Alte plângeri adresate autorităților moldovenești, ruse și „rmn” nu au avut 

succes. În special, la 27 octombrie 2009, cel de-al doilea reclamant s-a adresat 
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cu o plângere la Ambasada Rusiei în Moldova, care a promis că va contacta 

oficial procuratura „rmn” în legătură cu cazul dat. 

18.  Ca răspuns la scrisoarea celui de-al doilea reclamant din 12 octombrie 

2009, solicitând permisiunea de a vedea primul reclamant, la 29 octombrie 

2009, Procuratura „rmn” a răspuns că „în conformitate cu [legislația 

aplicabilă], anchetatorul nu are obligația de a autoriza întâlnirea deținuților 

cu rudele lor. În cazul dumneavoastră, astfel de întâlniri au fost refuzate. " Nu 

au fost date alte motive. 

19.  La o dată necunoscută, reclamantul a fost transferat într-o altă 

închisoare din Grigoriopol, sub controlul autorităților „rmn”. 

C. Cererea nr. 1158/10 de Oleksandr Bezrodnii și 

Liudmila Bezrodnyaya 

20.  Primul reclamant, dl Oleksandr Bezrodnii, este un cetățean ucrainean, 

născut în 1986, care locuiește la Tiraspol. Cea de-a doua reclamantă, doamna 

Liudmila Bezrodnyaya, este de naționalitate rusă care s-a născut în 1967 și 

locuiește la Tiraspol. 

21.  Primul reclamant este liderul organizației neguvernamentale „Lumea 

tineretului”. El a fost arestat la Tiraspol la 23 iulie 2009 și acuzat că a furat 

trandafiri dintr-un parc public, precum și că a pus în pericol viața a trei ofițeri 

a „miliției” și agenți de securitate privată.. El a fost deținut inițial în centrul 

de detenție preventivă al Ministerului Afacerilor Interne „rmn” („IVS 

Tiraspol”), apoi a fost mutat la închisoarea Hlinaia din Grigoriopol. 

22.  La 29 iulie 2009, celui de-al doilea reclamant i s-a spus de un avocat 

desemnat de instanța „rmn” că primul reclamant a fost adus la acea instanță 

pentru o audiere. Când cea de-a doua reclamantă l-a văzut pe primul 

reclamant, acesta ar fi avut sânge și o substanță verde pe cap, care, precum 

susține ea, masca efectele unei lovituri puternice la nivelul capului. De 

asemenea, a văzut vânătăi pe corpul primului reclamant. Se presupune că 

primul reclamant a putut spune celui de-al doilea reclamant că a fost maltratat 

cu scopul de a extrage din el declarații de auto-incriminare. 

23.  Tot la 29 iulie 2009, „tribunalul orășenesc Tiraspol” a dispus reținerea 

primului reclamant în curs de judecată pentru o perioadă nedeterminată.. 

Acesta a reiterat acuzațiile împotriva primului reclamant și a afirmat că  

“... instanța are în vedere faptul că [primul reclamant] este acuzat de o 

infracțiune gravă pentru care legea prevede o pedeapsă îndelungată cu 

închisoare, că nu este bine privit de societate, că este șomer și a fost deja 

condamnat pentru o infracțiune în trecut, că nu-și recunoaște vinovăția, ceea 

ce oferă instanței motive pentru a crede că, dacă este eliberat, poate să 

abuzeze sau să reproșeze. Dosarul conține suficiente dovezi pentru a susține 

solicitarea anchetatorului.” 

24.  La o dată necunoscută din septembrie 2009, primul reclamant a 

participat la o ședință de judecată și a putut avea o scurtă conversație cu cel 

de-al doilea reclamant, în cursul căruia i-a spus că a fost maltratat și intimidat. 
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El a descris condițiile de detenție în felul următor: el a fost ținut într-o celulă 

din subsolul centrului de detenție, fără a avea acces la lumina zilei; el a fost 

deținut cu persoane cu boli infecțioase, cum ar fi HIV și tuberculoza; erau 

insuficiente paturi (sub formă de platforme dure, fără saltele sau lenjerie de 

pat), forțând deținuții să se rânduiască pentru a dormi; i se permitea doar un 

dus pe luna; toaleta era în celulă și era foarte rar curățată; celula era umedă și 

nu avea un sistem de ventilație funcțional; celula era plină de insecte parazite 

și în rarele ocazii când s-au efectuat dezinfectări, deținuții erau prezenți în 

celulă; aproape că nu existau produse de igienă; mâncarea era necomestibilă, 

plină de mucegai și insecte; și nu i-a fost acordată asistență medicală în ciuda 

rănilor sale. 

25.  Cel de-al doilea reclamant a susținut că toate produsele alimentare și 

alte produse pe care încercase să le trimită primului reclamant au fost respinse 

de administrația închisorii sau distruse. La 13 octombrie 2009, personalul 

penitenciarului a declarat celui de-al doilea reclamant că nu au fost necesare 

alimente pentru deținuți, deoarece erau în greva foamei. Ea a fost avertizată 

că, în cazul în care greva va continua, va fi chemată poliția. 

26.  La 15 octombrie 2009, dl V. Ursu, membru al Comitetului Consultativ 

pentru Prevenirea Torturii din Moldova, a raportat că, la 14 octombrie 2009, 

a fost informat de rudele mai multor persoane reținute în centrul de detenție 

al Ministerului Afacerilor Interne a „rmn” că mulți deținuți din acel centru se 

aflau în grevă foamei și că erau supuși unor rele tratamente. 

27.  La 16 octombrie 2009, cel de-al doilea reclamant a aflat că poliția a 

intrat în închisoare. Nu a putut afla ce i s-a întâmplat primului reclamant. 

28.  Reclamanții au prezentat mai multe rapoarte de presă privind greva 

foamei la centrul de detenție menționat mai sus și presupusa maltratare a 

deținuților. De asemenea, au trimis copii ale rapoartelor de presă ale mass-

media „rmn”, potrivit cărora, la 22 octombrie 2009, ministrul justiției „rmn” 

a declarat că centrele de detenție preventivă erau supraaglomerate. 

29.  A fost refuzat accesul OSCE la IVS Tiraspol la 19 octombrie 2009. 

Alte reclamații adresate autorităților moldovenești, ruse și „rmn” nu au avut 

succes. În special, la 27 octombrie 2009, al doilea reclamant a făcut plângere 

la Ambasada Rusiei în Moldova, care a promis că va contacta oficial 

procuratura „rmn” în legătură cu cazul dat. În scrisorile către Consiliul 

Europei și către Centrul pentru Drepturile Omului, a doua reclamantă a 

menționat că l-a văzut pe primul reclamant murdar de sânge și cu vânătăi pe 

cap. 

30.  Într-o scrisoare adresată instanței orașului Tiraspol, din 3 februarie 

2010, primul reclamant s-a plâns că a fost bătut puternic de miliția „rmn” la 

23 iulie 2009, când fusese arestat. El a menționat că a avut numeroase vânătăi 

și hematome pe corp și membre, că a suferit multe lovituri la cap și că piciorul 

era atât de umflat și învinețit încât a fost dus la o unitate medicală („Oraș 

medical” - лечебный городок), care ar fi trebuit să înregistreze tratamentul 

care i-a fost administrat. 
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31.  La 28 iulie 2010, primul reclamant a fost găsit vinovat de instanța din 

Tiraspol și condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru trei ani. 

Această sentință a fost anulată de Curtea Supremă „RMN” la 31 august 2010 

și trimisă spre reexaminare către instanța din Tiraspol. Cazul era pendinte în 

fața acelei instanțe la momentul ultimelor plângeri adresate Curții. 

II.  MATERIALE RELEVANTE 

32.  Materialele relevante au fost rezumate în Mozer v. Republica Moldova 

și Rusia [MC] (nr. 11138/10, §§ 61-77, CEDO 2016). 

ÎN DREPT 

I.  CONEXAREA CERERILOR 

33.  Având în vedere situația lor de fapt și de drept similară, Curtea decide 

că cele trei cereri ar trebui conexate în conformitate cu Articolul 42 § 1 din 

Regulamentul Curții. 

II.  JURISDICȚIA 

34.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu se află sub jurisdicția lui. În 

consecință, cererile ar trebui declarate inadmisibile ratione personae și 

ratione loci pentru Federația Rusă. La rândul său, Guvernul Republicii 

Moldova nu a contestat faptul că Republica Moldova și-a păstrat competența 

pe teritoriul controlat de „rmn”. 

35.  Curtea constată că părțile din prezenta cauză au poziții în materie de 

jurisdicție care sunt similare cu cele exprimate de părți în Catan și Alții v. 

Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06, §§ 

83-101, CEDO 2012 și în Mozer (§§ 81-95). Mai exact, reclamanții și 

Guvernul moldovean au susținut că ambele guverne respondente aveau 

jurisdicție, în timp ce guvernul rus a susținut că nu avea jurisdicție în cazul 

dat. Guvernul rus a exprimat opinia că abordarea problemei jurisdicției luată 

de Curte în 2007 în Ilaşcu și Alții v. Moldova și Rusia [MC] (nr. 48787/99, 

CEDO 2004 VII a fost eronată și nu respecta dreptul internațional public. 

36. Curtea observă că principiile generale referitoare la problema 

competenței în temeiul Articolului 1 din Convenție cu privire la actele 

întreprinse și faptele care apar în regiunea transnistreană a Moldovei au fost 

stabilite în Ilaşcu și Alții (§§ 311-19), Catan și Alții (§§ 103-07) și, mai recent, 

Mozer ( §§ 97-98). 

37.  În ceea ce privește Republica Moldova, Curtea constată că în Ilaşcu, 

Catan și Mozer a constatat că, deși Moldova nu deținea un control efectiv 

asupra regiunii transnistrene, totuși Moldova a fost statul teritorial în 

jurisdicția căruia se aflau persoanele din regiunea respectivă. Cu toate 

acestea, obligația sa, în temeiul articolului 1 al Convenției, de a asigura 
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tuturor persoanelor aflate în jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în 

convenție, s-a limitat la aceea de a lua măsurile diplomatice, economice, 

judiciare și de altă natură care erau atât în puterea sa, cît și în conformitate cu 

dreptul internațional (Ilaşcu și Alții, § 333; Catan și Alții, § 109; și Mozer, § 

100). S-a constatat că obligațiile Moldovei în temeiul articolului 1 din 

Convenție sunt obligații pozitive (Ilaşcu și Alții, §§ 322 și 330-31; Catan și 

Alții, §§ 109-10; și Mozer, § 99). 

38.  Curtea nu vede niciun motiv pentru a distinge cazul dat de cauzele 

menționate mai sus. De altfel, observă că Guvernul Republicii Moldova nu 

se opune aplicării unei abordări similare în cazul de față. Prin urmare, 

constată că Moldova avea competență în sensul articolului 1 din Convenție, 

dar responsabilitatea sa pentru actele reclamate trebuie să fie evaluată în 

lumina obligațiilor pozitive menționate mai sus. (Ilaşcu și Alții, § 335). 

39.  În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea constată că în Ilașcu și Alții 

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

crearea unui regim separatist în regiunea Transnistriei în 1991-1992 (Ilaşcu 

și Alții, § 382). În cazurile ulterioare referitoare la regiunea transnistreană, a 

considerat în continuare că, până în iulie 2010, „rmn” ar putea continua să 

existe - rezistând eforturilor depuse de Republica Moldova și de actorii 

internaționali pentru soluționarea conflictului și restabilirea democrației și a 

statului de drept în regiune - numai datorită sprijinului militar, economic și 

politic din partea Rusiei (Ivanţoc și Alții, §§ 116-20; Catan și Alții, §§ 121-

22; și Mozer, §§ 108 și 110). Curtea a concluzionat în Mozer că gradul ridicat 

de dependență al „RMN” de sprijinul rus constituia o bază solidă pentru a 

considera că Federația Rusă a continuat să exercite un control efectiv și o 

influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, prin urmare, 

reclamanții intrau în competența acestui stat în sensul Articolului 1 din 

Convenție (Mozer, §§ 110-11). 

40.  Curtea nu vede niciun motiv pentru a distinge cazul dat față de Ilașcu 

și Alții, Ivanţoc și Alții, Catan și Alții, și Mozer (menționate mai sus). 

41.  Rezultă că, în speță, reclamanții au intrat sub jurisdicția Federației 

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

obiecțiile ratione personae și ratione loci formulate de guvernul rus. 

42.  În continuare, Curtea va stabili dacă reclamanții au suferit o încălcare 

a drepturilor lor protejate prin Convenție, ceea ce ar putea duce la răspunderea 

oricăruia dintre statele respondente (Mozer, § 112). 

III.  PRETINSA ÎNĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

43.  Primii reclamanți din cele trei cereri s-au plâns că au fost reținuți în 

condiții inumane de detenție, contrar cerințelor Articolului 3 din Convenție, 

care are următorul cuprins: 

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

degradante.” 



 CAUZA ANTONOV ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 7 

A. Cu privire la admisibilitate 

44.  Curtea constată că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că nu este 

inadmisibilă pentru alte motive. Prin urmare, trebuie să fie declarată 

admisibilă. 

B. În fond 

1. Condiții de detenție 

45.  Reclamanții s-au plâns de condițiile inumane în care au fost ținuti în 

unitățile de detenție „rmn”. Fiecare dintre ei a descris aceste condiții în detalii 

(paragrafele 8, 10, 15-17 și 24-26 de mai sus). 

46.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că nu au putut să evalueze 

dacă plângerile reclamanților au fost întemeiate, din cauza lipsei de control 

asupra teritoriului pe care au fost reținuți reclamanții. 

47.  Guvernul rus a susținut că, din moment ce „rmn” a făcut parte din 

teritoriul Moldovei și în absența unui control din partea Rusiei asupra 

evenimentelor de pe teritoriul respectiv, numai Guvernul Republicii Moldova 

a putut prezenta orice comentarii cu privire la fondul prezentelor cereri. 

48.  Curtea reiterează că articolul 3 din Convenție consacră una dintre cele 

mai fundamentale valori ale societății democratice. Acesta interzice în 

termeni absolut tortura sau tratamentul inuman sau degradant sau pedeapsa 

necorespunzătoare circumstanțelor și comportamentului victimei (a se vedea 

Labita v. Italia [MC], nr. 26772/95, § 119, CEDO 2000-IV). Relele 

tratamente trebuie, totuși, să atingă un nivel minim de gravitate pentru a se 

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

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

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

și starea de sănătate a victimei (vezi, printre alte autorități, Kudła v. Polonia 

[MC], nr. 30210/96, § 91, CEDO 2000-XI; Enea v. Italia [MC], nr. 74912/01, 

§ 55, CEDO 2009; și Bouyid v. Belgia [MC], nr. 23380/09, § 86, CEDO 2015, 

și Mozer, § 177). 

49.  Statul trebuie să se asigure că o persoană este deținută în condiții 

compatibile cu respectarea demnității umane, astfel încât modul și metoda de 

executare a măsurii privării de libertate să nu-l supună la suferință sau 

dificultăți cu o intensitate care să depășească nivelul inevitabil suferinței 

inerente detenției (Kudła, § 94, Ananyev și Alții v. Rusia, nr. 42525/07 și 

60800/08, § 141, 10 Ianuarie 2012, și Muršić v. Croația [MC], nr. 7334/13, 

§ 99, 20 Octombrie 2016). 

50.  În speță, Curtea constată că reclamanții au făcut descrieri similare ale 

condițiilor lor de detenție. Tendințele obișnuite par să fie celule întunecate, 

umede, fără igienă de bază, în timp ce unele nu aveau de asemenea suficiente 

paturi pentru deținuți și erau infestate cu insecte parazite (a se vedea 

paragraful 45 de mai sus). De asemenea, observă că niciunul dintre guvernele 
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respondente nu s-a opus acestei descrieri. Mai mult, în perioada în care 

reclamanții au fost reținuți, aproximativ 90 de deținuți, printre care domnii 

Evghenii Antonov, Alexandru Băluță și Oleksandr Bezrodnii, au participat la 

greva foamei ca formă de protest împotriva abuzurilor și a condițiilor 

inumane de detenție (paragrafele 9, 16 și 25 de mai sus). În timpul acestor 

proteste, OSCE nu putea avea acces la deținuți, ceea ce face și mai dificilă 

verificarea independentă a condițiilor din închisorile relevante. 

51.  În cele din urmă, Curtea constată că condițiile de detenție care 

predominau în aceleași închisori în care reclamanții au fost reținuți în „rmn” 

au fost deja considerate ca fiind nesatisfăcătoare (a se vedea, Mozer, §§ 180 

și 181; Braga v. Republica Moldova și Rusia; nr. 76957/01, § 37, 

17 Octombrie 2017; Eriomenco v.  Republica  Moldova și Rusia, nr. 

42224/11, § 57, 9 Mai 2017; Apcov v. Republica Moldova și Rusia, nr. 

13463/07, § 43, 30 Mai 2017; Draci v. Republica Moldova și Rusia, nr. 

5349/02, § 58, 17 Octombrie 2017). 

52.  În baza documentelor anterioare și în absența vreunui material care să 

contrazică susținerile reclamantului, Curtea a constatat că condițiile de 

detenție ale reclamanților se ridicau la un tratament inuman și degradant în 

sensul Articolului 3. 

53.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție cu 

privire la condițiile de detenție ale dlui Evghenii Antonov, Alexandru Băluță 

și domnului Oleksandr Bezrodnii. 

2. Presupusele rele tratamente și eșecul de a oferi asistență medicală 

54.  De asemenea, domnul Oleksandr Bezrodnii s-a plâns că a fost 

maltratat în detenție pentru a fi obligat să facă o mărturisire. Ulterior nu a fost 

tratat pentru rănile sale. 

55.  Guvernele respondente nu au făcut comentarii specifice. 

56.  Curtea constată că domnul Bezrodnii s-a plâns instanței orașului 

Tiraspol pentru maltratarea sa și a făcut referire la posibila existență a unor 

probe medicale ale acesteia (a se vedea paragraful 30 de mai sus). Se pare că 

autoritățile „RMN” nu au făcut nimic ca răspuns la această plângere și nici 

guvernele pârâte nu au făcut nicio declarație relevantă. Mai mult, în 

plângerile contemporane către diverse alte organizații (paragraful 29 de mai 

sus) Mama reclamantului Bezrodnii s-a plâns că l-a văzut acoperit cu sânge 

și cu vânătăi la cap. 

57.  Curtea reamintește că, în situația în care o persoană este luată în 

custodia poliției în stare de sănătate bună, dar se constată că este rănită în 

momentul eliberării, este de datoria statului să furnizeze o explicație 

plauzibilă cu privire la cauza vătămării, în lipsa ei, problema apare în temeiul 

articolului 3 din Convenție (Aksoy v. Turcia, 18 Decembrie 1996, § 61, 

Rapoarte 1996-VI, și Selmouni v. Franța [MC], nr. 25803/94, § 87, 

CEDO 1999-V). 

58.  În lipsa vreunei explicații despre originea vânătăilor sale (a se vedea 

paragraful precedent), se prezumă că le-a obținut în închisoare. 
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59.  Este, de asemenea, evident că, în ciuda unei reclamații clare către 

autoritățile „rmn”, medicul a fost văzut de reclamant doar pentru a-și trata 

piciorul umflat. Guvernele respondente nu au depus dovezi că reclamantul a 

fost ulterior tratat pentru rănile sale, remarcate de mama sa (paragrafele 22 și 

29 de mai sus). 

60.  Pe baza materialelor prezentate anterior și în lipsa oricăror observații 

din partea guvernelor pârâte care contrazic afirmațiile reclamantului, Curtea 

nu poate decât să concluzioneze că dl Bezrodnii a fost supus unor rele 

tratamente în timpul detenției în „rmn” și ulterior nu i s-a acordat asistența 

medicală necesară în starea lui. 

61.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție în 

ceea ce privește relele tratamente și insuficiența asistenței medicale a 

domnului Oleksandr Bezrodnii. 

C. Responsabilitatea statelor respondente 

1. Republica Moldova 

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

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

asigura drepturile reclamanților în temeiul articolului 3 din Convenție (a se 

vedea paragraful 37 de mai sus). În 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 măsurile pentru a asigura respectarea drepturilor individuale ale 

reclamanților (Mozer, § 151). 

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

controlul, Curtea a constatat în Mozer că, de la debutul ostilităților din 1991 

și 1992 până în iulie 2010, Moldova a luat toate măsurile pe care le-a avut. 

(Mozer, § 152). Întrucât evenimentele reclamate în cazul de față au avut loc 

înainte de această dată, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă 

concluzie (ibidem). 

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

anume de a asigura respectarea drepturilor individuale ale reclamantului, 

Curtea a constatat în  Ilaşcu și Alții (§§ 348-52) a constatat că Republica 

Moldova nu și-a respectat pe deplin obligațiile pozitive, în măsura în care din 

mai 2001 nu a reușit să ia toate măsurile de care dispune în cadrul negocierilor 

cu „rmn” și autoritățile ruse pentru a pune capăt încălcării drepturilor 

reclamanților. În cazul de față, reclamanții au susținut că Republica Moldova 

nu și-a îndeplinit obligațiile pozitive, din moment ce diferite autorități ale 

statului au răspuns că nu pot acționa pe teritoriu aflat de facto sub controlul 

„rmn”. 
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65.  Curtea consideră că autoritățile moldovene nu aveau nicio modalitate 

reală de a îmbunătăți condițiile de detenție în închisorile „rmn”. De asemenea, 

nu ar putea să investigheze în mod corespunzător acuzațiile de maltratare sau 

tratament medical insuficient de către miliția „rmn”, în absența niciunei 

cooperări din partea autorităților „rmn”, care nu permiteau accesul nici măcar 

organizațiilor independente precum OSCE (paragraful 9 de mai sus). În 

același timp, reclamanții au prezentat dovezi conform cărora cel puțin în ceea 

ce privește domnul Bezrodnii, procurorul moldovean din Bender a inițiat o 

anchetă penală pentru privarea sa ilegală de libertate. 

66.  În astfel de circumstanțe, Curtea nu poate concluziona că Republica 

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

(Mozer, § 154). 

67.  Prin urmare, nu a fost încălcat Articolul 3 din Convenție de către 

Republica Moldova. 

2. Federația Rusă 

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

că Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” în perioada de detenție a 

reclamantului (paragrafele 39-41 de mai sus). Având în vedere această 

concluzie 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). 

69.  În concluzie și după ce au constatat că reținerea domnului Evghenii 

Antonov, a domnului Alexandru Băluță și a domnului Oleksandr Bezrodnii 

însemna un tratament inuman și degradant în sensul articolului 3 din 

Convenție (paragraful 53 de mai sus), precum și constatarea că domnul 

Oleksandr Bezrodnii a fost supus relelor tratamente și lipsit de asistența 

medicală necesară în detenție (paragraful 60 de mai sus), Curtea consideră că 

Federația Rusă a încălcat această dispoziție. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

70.  Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție, 

din cauza reținerii lor pe baza deciziilor autorităților „rmn”, care au fost emise 

ilegal. 

71.  Părțile relevante din Articolul 5 sunt: 

“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)  reținerea legală a unei persoane după condamnarea de către o instanță competentă; 

... 
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(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; 

...” 

A. Cu privire la admisibilitate 

72.  Curtea constată că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că nu este 

inadmisibilă pentru alte motive. Prin urmare, trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

73.  Reclamanții au susținut că au fost reținuți de persoane private care nu 

aveau autoritatea potrivit legislației moldovenești de a le priva de libertate. 

74.  Guvernele respondente nu au prezentat careva observații specifice. 

75.  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 literele (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 se referă esențial 

la dreptul intern și stabilește obligația de a se conforma regulilor de fond și 

de procedură ale dreptului național. Acest lucru necesită în primul rând ca 

orice arestare sau reținere 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, Del 

Río Prada v. Spania [MC], nr. 42750/09, § 125, CEDO 2013; și Mozer, § 

134). 

76.  Curtea reamintește că în Mozer a reținut că sistemul judiciar al „rmn” 

nu era un sistem care reflectă o tradiție judiciară compatibilă cu Convenția 

(Mozer, §§ 148-49). Din acest motiv, a statuat 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. (Mozer, § 

150). 

77.  În absența unor informații noi și pertinente care dovedesc contrariul, 

Curtea consideră că concluzia la Mozer este valabilă și în cazul de față. 

În consecință, a existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

78.  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 în conformitate cu Articolul 5 din Convenție. 

Pentru aceleași motive ca cele menționate la paragrafele 62-67 de mai sus, 

Curtea constată că Republica Moldova nu a omis să-și îndeplinească 

obligațiile pozitive în baza Articolului 5 din Convenție. În consecință, 

Republica Moldova nu a încălcat această dispoziție. 
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79.  În ceea ce privește Federația Rusă, din aceleași motive ca cele 

menționate la paragrafele 68 și 69 de mai sus, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă pentru încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție cu privire la dl 

Evghenii Antonov, Alexandru Băluță și dl Oleksandr Bezrodnii. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ 3 ȘI 4 DIN 

CONVENȚIE 

80.  Reclamanții s-au plâns de încălcările Articolului 5 § 4 din cauza 

incapacității lor de a face apel împotriva deciziilor de ordonare a reținerii lor 

fără asistența unui avocat numit în instanță, care în cazurile lor au refuzat să-

i ajute să depună astfel de recursuri. De asemenea, dl Antonov și Bezrdonîi 

s-au plâns în baza Articolului 5 § 3 că instanțele care au dispus arestarea lor 

nu s-au bazat pe „motive relevante și suficiente”. 

81.  Articolul 5 § 3 din Convenție prevede după cum urmează: 

“Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din 

prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat 

împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată 

într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi 

subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.” 

Articolul 5 § 4 din Convenție prevede după cum urmează: 

“Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să 

introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 

asupra legalităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.” 

82.  Curtea constată că plângerile depuse în temeiul Articolelor 5 §§ 3 și 4 

din Convenție nu sunt vădit nefondate în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) 

din Convenție. De asemenea, se observă că nu sunt inadmisibile din alte 

motive. Prin urmare, acestea trebuie declarate admisibile. Cu toate acestea, 

având în vedere constatarea faptului că reținerea dlui Evghenii Antonov, a 

dlui Alexandru Băluță și a dlui Oleksandr Bezrodnii a fost, în ansamblu, 

contrară Articolului 5 § 1 al Convenției (a se vedea paragraful 77 de mai sus), 

Curtea consideră că nu este necesară examinarea separată a plângerilor în 

temeiul Aarticolului 5 §§ 3 și 4 ( Mozer, § 163). 

VI. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

83.  De asemenea, reclamanții s-au plâns de faptul că, în detenție, nu li s-

a permis vizita rudelelor sale (al doilea reclamant de fiecare dată). Ei s-au 

bazat pe articolul 8 din Convenție, care are următorul conținut: 

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

moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

84.  Guvernele respondente nu au prezentat observații specifice. 

A. Cu privire la admisibilitate 

85.  Curtea constată că plângerea depusă în baza Articolului 8 din 

Convenție nu este vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din 

Convenție. În plus, aceasta constată că nu este inadmisibilă pentru alte 

motive. Prin urmare, trebuie să fie declarată admisibilă. 

B. În fond 

86.  Reclamanții au susținut că, pentru o perioadă considerabilă de timp în 

cursul anchetei, nu au putut să se vadă (primul și al doilea reclamant în fiecare 

caz), cu excepția rarelor ocazii din timpul ședințelor. (paragrafele 10, 18 și 24 

de mai sus). 

87.  Curtea reiterează că detenția, ca orice altă măsură care privează o 

persoană de libertatea sa, implică limitări inerente asupra vieții sale private și 

de familie. Cu toate acestea, o parte esențială a dreptului la respectare vieții 

de familie este ca autoritățile să-i permită, sau dacă este nevoie, să-l ajute să 

mențină contactul cu familia sa apropiată (a se vedea, Messina v. Italia (nr. 2), 

nr. 25498/94, §§ 61-62, CEDO 2000-X; Lavents v. Latvia, nr. 58442/00, § 

139, 28 Noiembrie 2002; Khoroshenko v. Rusia [MC], nr. 41418/04, § 106, 

CEDO 2015; și Mozer, § 190). În același timp, Curtea recunoaște că este 

necesară o anumită măsură de control asupra contactului deținuților cu lumea 

exterioară și nu este în sine incompatibilă cu Convenția (Khoroshenko, § 

123). 

88.  În cazul de față, reclamanții au susținut că le-au fost refuzate vizite în 

timpul reținerii în așteptarea procesului și s-au putut vedea reciproc doar în 

timpul audierilor. Curtea consideră că o astfel de limitare a vizitelor constituie 

în mod clar interferența cu drepturile reclamanților garantate de Articol 8 din 

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

baza Articolului 8 paragraful al doilea. 

89.  Curtea reiterează că Articolul 8 § 2 impune ca orice ingerință să fie 

„în conformitate cu legea”. Aceasta notează că reclamanții nu au susținut că 

ingerința în drepturile lor în temeiul articolului 8 a fost ilegală deoarece a fost 

efectuată în conformitate cu deciziile instanțelor constituite ilegal sau ale altor 

autorități. În orice caz, Curtea observă că guvernele respondente nu au 

prezentat nicio informație, în timp ce materialul limitat disponibil de la 

reclamant este insuficient pentru a înțelege clar legile „rmn” aplicabile. Prin 

urmare, Curtea nu este în măsură să evalueze dacă ingerința reclamată a fost 

„în conformitate cu legea” și dacă a fost bazată pe criterii clare. Cu toate 

acestea, observă că din documentele din dosar nu rezultă motivele pentru 

refuzul reuniunilor de familie. 
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90.  Guvernele respondente nu au prezentat nicio explicație cu privire la 

motivul pentru care fusese necesară separarea reclamantului de familia sa. În 

plus, cel puțin în cazul dlui Băluță, autoritățile „rmn” au răspuns că, în 

conformitate cu legislația aplicabilă, anchetatorul nu avea obligația de a 

autoriza întâlnirea deținuților cu rudele lor și că, în cazul său, aceste vizite au 

fost refuzate. Nu au fost date motivele refuzului. Curtea concluzionează că 

acordarea acestor vizite a fost la latitudinea anchetatorului și că nu a necesitat 

motivare. În astfel de circumstanțe, nu s-a demonstrat că ingerința a urmărit 

un scop legitim sau a fost proporțională cu acest obiectiv, așa cum este 

prevăzut la Articolul 8 § 2 din Convenție. 

C. Responsabilitatea statelor respondente 

91.  Pentru aceleași motive invocate în baza Articolului 3 din Convenție, 

Curtea constată că (paragrafele 62-67 de mai sus), Republica Moldova nu a 

încălcat Articolul 8 din Convenție. 

92.  Pentru aceleași motive ca mai sus (a se vedea paragrafele 68 și 69), 

Curtea constată că a fost încălcat Articolul 8 din Convenție de către Federația 

Rusă. 

VII. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

93.  De asemenea, reclamanții s-au plâns că nu au nicio soluție eficientă în 

ceea ce privește plângerile formulate în baza Articolelor 3, 5 și 8 din 

Convenție. Ei s-au bazat pe Articolul 13 din Convenție, care are următorul 

conținut: 

“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. Cu privire la admisibilitate 

94.  Curtea constată că plângerea formulată în conformitate cu Articolul 

13, coroborat cu Articolele 3, 5 și 8 nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție. n plus, aceasta constată că nu este 

inadmisibilă pentru alte motive. Prin urmare, trebuie să fie declarată 

admisibilă. 

B. În fond 

95.  Reclamanții au susținut că nu au avut niciun mijloc de a-și afirma 

drepturile față de acțiunile autorităților „rmn”. 

96.  Guvernele respondente nu au prezentat observații specifice. 

97.  Curtea reiterează că efectul articolului 13 este de a solicita furnizarea 

unui remediu intern care să permită autorității naționale competente atât să se 
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ocupe de substanța plângerii relevante Convenției, cât și să acorde o 

compensare corespunzătoare, deși statelor contractante li se acordă o oarecare 

discreție cu privire la modul în care își îndeplinesc obligațiile care le revin în 

baza acestei dispoziții (Chahal v. Marea Britanie, 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 (De Souza Ribeiro v. Franța [MC], nr. 22689/07, § 78, 

CEDO 2012, Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu 

v. România [MC], nr. 47848/08, § 148, CEDO 2014, și Mozer, § 207). 

98.  Curtea observă că a constatat că plângerea reclamanților în baza 

Articolelor 3, 5 și 8 din Convenție era discutabilă. Cu toate acestea, în ceea 

ce privește plângerea reclamantului în baza Articolului 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 paragraful 82), este lex specialis 

în raport cu Articolul 13 

99.  Prin urmare, reclamanții aveau dreptul la un remediu intern efectiv în 

sensul Articolului 13 pentru plângerile formulate în baza aAticolelor 3 și 8 

din Convenție. 

100.  Curtea a constatat în Mozer (§§ 210-212) că nu există nici un remediu 

efectiv nici în Republica Moldova, nici în Federația Rusă cu privire la 

plângeri similare în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție. În absența 

informațiilor noi pertinente, în cazul de față nu vede niciun motiv de abatere 

de la această concluzie. În consecință, Curtea trebuie să decidă dacă vreo 

încălcare a Articolului 13 poate fi atribuită unuia dintre statele respondente. 

C. Responsabilitatea statelor respondente 

101.  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, iar 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 cauzele de 

față cu cele din Mozer, Curtea nu vede motive să se abată de la această 

concluzie în cauzele de față. În consecință, Curtea constată că Republica 

Moldova nu a încălcat Articolul 13 din Convenție. 

102.  La fel ca în Mozer (citată mai sus, §§ 217-218), în absența niciunei 

prezentări de către Guvernul rus cu privire la eventualele remedii disponibile 

pentru reclamant, Curtea concluzionează că Federația Rusă a încălcat 

Articolul 13 coroborat cu Articolele 3 și 8. 

VIII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

103.  Articolul 41 din Convenție prevede: 
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“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.” 

104.  Curtea notează că nu a constatat nicio încălcare a prevederilor 

Convenției de către Republicii Moldova. În consecință, nu se impune nici o 

obligație de plată acestui stat respondent. 

A. Prejudiciul 

105.  Evghenii Antonov și domnul Alexandru Băluță au pretins fiecare 

60.000 de euro (EUR), iar Oleksandr Bezrodnii a solicitat 40.000 de euro 

pentru prejudiciu moral. Ei s-au referit la problemele îndelungate de sănătate 

psihologică și fizică cauzate de detenția lor ilegală, amenințările și presiunea 

de a mărturisi realizate de către autoritățile „rmn”. 

106.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că sumele solicitate sunt 

excesive în circumstanțele specifice din prezentele cauze. 

107.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu au prezentat explicații 

detaliate, probe medicale sau alt tip de probă în sprijinul revendicărilor lor, 

care erau excesive și nefondate. 

108.  Curtea consideră că reclamanții au suferit un anumit nivel de stres în 

urma detenției ilegale în condiții inumane. Având în vedere circumstanțele 

cauzei și făcând o evaluare echitabilă, Curtea acordă domnului Evghenii 

Antonov, domnului Alexandru Băluță și domnului Oleksandr Bezrodnii, cu 

titlu de prejudiciu motral pentru fiecare, suma de 9.750 EUR, care trebuie 

plătită de Federația Rusă. 

B. Costuri și cheltuieli 

109.  De asemenea, reclamanții au solicitat 11.600 EUR pentru costurile 

și cheltuielile suportate în fața Curții. 

110.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că suma solicitată a fost 

excesivă, în special în ceea ce privește numărul de ore lucrate în acest caz. În 

special, triplarea numărului de ore pentru a scrie observații asupra unor cazuri 

similare și care au fost prezentate într-un singur document a fost 

nejustificabilă. Mai mult, nu a fost prezentată nicio dovadă care să confirme 

plata sumelor către avocați. 

111.  Guvernul rus a susținut că, în conformitate cu jurisprudența Curții, 

pentru a fi acordate costurile și cheltuielile, era necesar să se stabilească 

autenticitatea, proporționalitatea, validitatea și caracterul rezonabil al mărimii 

acestora.. 

112.  În ceea ce privește documentele aflate în posesia acesteia și în 

jurisprudența sa, Curtea consideră că este rezonabil să acorde, în comun, 

suma de 1.500 EUR, acoperind cheltuielile de judecată pentru toate 

procedurile în fața Curții. 
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C. Dobânda de întârziere 

113.  Curtea consideră că este necesar ca rata dobânzii de întârziere să se 

bazeze pe rata de creditare marginală a Băncii Centrale Europene, la care ar 

trebui adăugate trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide să conexeze cererile. 

2. Declară cererile admisibile; 

3. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolul 3 din Convenție de către 

Republica Moldova; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 3 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

5. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolul 5 § 1 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

6. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 5 § 1 din Convenție de 

către Federația Rusă; 

7. Hotărăște că nu este necesară examinarea separată a plângerilor în 

temeiul Articolelor 5 §§ 3 și 4 din Convenție; 

8. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

9. Hotărăște că a avut loc o încălcare Articolului 8 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

10. Hotărăște că nu a avut loc încălcarea Articolul 13 din Convenție de către 

Republica Moldova; 

11. Hotărăște că a avut loc încălcarea Articolul 13 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

12. Hotărăște 

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

următoarele sume: 

(i) 9750 EUR (nouă mii șapte sute cincizeci de euro) fiecare, plus 

orice impozit care poate fi perceput pentru prejudiciu moral; 
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(ii) 1500 EUR (o mie cinci sute de euro) în comun, la care se adaugă 

orice impozit care poate fi perceput reclamanților 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 

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 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 Adjunct Președinte 

 

 

 


