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În cauza Veronica Ciobanu v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon FridrikKjølbro, Președinte, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Carlo Ranzoni, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 69829/11) depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către o cetățeană moldoveană, dna Veronica Ciobanu 

(„reclamanta”) la 25 octombrie 2011, 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernului”) 

plângerile cu privire la Articolele 2 și 13 din Convenție, și de a declara restul 

cererii inadmisibil, 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 12 ianuarie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cererea se referă la înecul fiului reclamantei în timpul aflării lui într-o 

tabără de odihnă. Ea ridică întrebări, în special, în baza Articolului 2 din 

Convenție. 

ÎN FAPT 

2. Reclamanta s-a născut în anul 1974 și locuiește în Strășeni. Ea a fost 

reprezentată de către dna L. Munteanu. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol. 

I. CONTEXTUL CAUZEI 

4. În rezultatul unui acord între Guvernul României și Ministerul 

Tineretului și Sportului al Republicii Moldova (în continuare „ministerul”), 

o sută optzeci de tineri moldoveni, printre care și fiul reclamantei, au fost 

cazați între 5 și 12 iulie 2010 într-o tabără de odihnă situată în Sulina 

(România), pe litoralul Mării Negre. Conform deciziei ministrului tineretului 

și sportului din 1 iulie 2010, grupul de tineri era condus de către trei angajate 

ale ministerului, care au fost desemnate ca fiind responsabile de grup. 
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5. La momentul desfășurării evenimentelor fiul reclamantei avea 

cincisprezece ani. 

6. La 9 iulie 2010, în jurul orei 15:00, fiul reclamantei împreună cu alți 

patru tineri, dintre care trei deja majori, s-au îndepărtat de plaja special 

amenajată pentru scăldat și au intrat în apă în locul în care un canal legat de 

Dunăre se revărsa în mare. Cu părere de rău, fiul reclamantei a fost luat de 

curenți și s-a înecat. Corpul lui nu a fost găsit. 

II. INVESTIGAȚIA EFECTUATĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE 

REPUBLICII MOLDOVA 

7. La 15 septembrie 2010 procuratura a pornit o urmărire penală pentru 

neglijență în serviciu care a provocat decesul unei persoane (articolul 329 

alin. (2) lit. a) din Codul penal). 

8. La 6 decembrie 2010 procurorul responsabil de caz a recunoscut cele 

trei angajate ale ministerului, menționate mai sus, în calitate de bănuite. 

9. Printr-o ordonanță din 4 martie 2011 el a decis să scoată angajatele de 

sub urmărire penală. El a notat că, potrivit prevederilor Regulamentului de 

tabără – adoptat de către autoritățile române și adus la cunoștința 

responsabililor de grup la venirea lor în Sulina – scăldatul era permis doar în 

locurile special amenajate în acest scop, doar în prezența și sub atenta 

supraveghere a însoțitorilor de grup, și doar dacă semnalele specifice de pe 

plajele amenajate și salvamarii permiteau acest lucru. De asemenea, 

procurorul a indicat că cele trei angajate ale ministerului au declarat că nu 

primiseră instrucțiuni cu privire la obligațiile sau sarcinile pe care trebuiau să 

le îndeplinească în tabăra de odihnă. În același timp, el a relevat că subiectul 

infracțiunii prevăzute la articolul 329 din Codul penal era „persoana cu 

funcție de răspundere”, iar cele trei angajate nu ocupau aceste funcții în cadrul 

ministerului și niciun act normativ național nu atribuia în sarcina lor obligația 

de a asigura integritatea fizică a minorilor. 

10. La 20 aprilie 2011 reclamanta a contestat această ordonanță la 

procurorul ierarhic superior. În special, ea a acuzat că cele trei angajate ale 

ministerului nu își îndepliniseră obligațiile de serviciu. 

11. La 4 mai 2011 adjunctul procurorului municipiului Chișinău a 

menținut ordonanța contestată. 

12. Printr-o încheiere irevocabilă din 7 iulie 2011, un judecător de 

instrucție de la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău, după examinarea 

plângerii reclamantei, a menținut concluziile procuraturii cu privire la 

scoaterea de sub urmărire penală a celor trei angajate ale ministerului. 

13. Între timp, la 15 iunie 2011 procurorul responsabil de caz a adoptat o 

ordonanță de clasare a cauzei penale în privința decesului fiului reclamantei. 

În particular, el s-a bazat pe declarațiile concordante a patru tineri care 

intraseră în apă împreună cu fiul reclamantei, potrivit cărora: tuscinci fuseseră 

duși rapid de curenți; doi dintre ei au încercat fără succes să-l ajute pe fiul 
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reclamantei care nu știa să înoate; în timpul aflării în tabăra de odihnă, 

regulile de conduită pe plajă erau reamintite în mod constant, inclusiv cele cu 

referire la interdicția scăldatului în locuri neautorizate. De asemenea, el a 

menționat că, potrivit declarațiilor ministrului tineretului și sportului din 

Republica Moldova, situațiile similare prezentei cauze nu erau reglementate 

de legislație, însă respectiva tabără de odihnă din România dispunea de un 

regulament intern. La fel, procurorul a notat că, potrivit informațiilor 

prezentate de către autoritățile române, două dintre cele trei angajate ale 

ministerului care fuseseră delegate în calitate de responsabile de grup ar fi 

luat cunoștință, contra semnătură, de regulamentul taberei. El a reiterat 

concluziile formulate în ordonanța din 4 martie 2011 (paragraful 9 supra). El 

a conchis că organizarea vacanței tinerilor s-a desfășurat „în strictă 

conformitate” cu legislația în vigoare și că acțiunile celor trei angajate ale 

ministerului nu întruneau elementele unei componențe de infracțiuni. 

Procurorul a adăugat că decesul survenise din cauza imprudenței fiului 

reclamantei, care nu a respectat prevederile regulamentului taberei cu privire 

la scăldat, care îi fusese adus la cunoștință. 

14. La 6 iulie 2011, după examinarea plângerii reclamantei, adjunctul 

procurorului mun. Chișinău a menținut ordonanța din 15 iunie 2011. 

15. La 8 noiembrie 2011 reclamanta a contestat ordonanța de clasare a 

cauzei, adoptată de către procuratură. 

16. Printr-o încheiere irevocabilă din 30 noiembrie 2011, un judecător de 

instrucție de la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău a considerat că 

investigația procuraturii fusese una minuțioasă și a respins plângerea 

reclamantei ca fiind neîntemeiată. 

III. INVESTIGAȚIA EFECTUATĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE 

ROMÂNE 

17. La 15 iunie 2013 Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a dispus 

neînceperea urmăririi penale în privința decesului fiului reclamantei. El a 

considerat că nu existau elemente care să indice că ar fi fost comisă o faptă 

de natură penală. 

18. Printr-o ordonanță din 13 august 2013, la examinarea plângerii 

reclamantei, primul procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Tulcea a casat decizia din 15 iunie 2013 și a dispus continuarea investigațiilor. 

El a subliniat că era necesară identificarea persoanelor ale căror atribuții de 

serviciu au constat în supravegherea copiilor, în particular a celor care aveau 

obligația de a supraveghea scăldatul copiilor în ziua tragediei. 

19. Curtea nu a fost informată despre continuitatea acestei proceduri. 
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CADRUL JURIDIC PERTINENT ȘI PRACTICA INTERNĂ 

20. Prevederile relevante speței din Codul penal al Republicii Moldova, în 

vigoare la momentul faptelor, stabileau următoarele: 

„Articolul 123. Persoana cu funcție de răspundere 

1. Prin persoană cu funcție de răspundere se înțelege persoana căreia, într-o 

întreprindere, instituție, organizație de stat sau a administrației publice locale ori într-o 

subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin 

numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligații în vederea 

exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție ori 

organizatorico-economice. 

(...) 

Articolul 329. Neglijența în serviciu 

1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcție 

de răspundere a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau 

neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor 

publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, 

se pedepsește cu (...). 

2. Aceleași acțiuni care au provocat: 

a) decesul unei persoane, 

(...) 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale [o unitate 

convențională echivala la momentul faptelor cu aproximativ 1 euro] sau cu închisoare 

de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau 

de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.” 

21. Articolul 1403 din Codul civil al Republicii Moldova, în vigoare la 

momentul faptelor, prevedea următoarele: 

„1. Comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăție de prepusul său în funcțiile 

care i s-au încredințat. (...) ” 

ÎN DREPT  

I. OBIECTUL CERERII 

22. Curtea notează că faptele s-au desfășurat pe teritoriul României, însă 

cererea nu este îndreptată decât împotriva Republicii Moldova. În consecință, 

ea își va limita analiza la respectarea de către autoritățile Republicii Moldova 

a drepturilor și a libertăților garantate de Convenție. 
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II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN CONVENȚIE 

23. Reclamanta se plânge de încălcarea dreptului la viață al fiului său, din 

cauza înecului survenit în timpul aflării lui într-o tabără de odihnă în Sulina 

(România). De asemenea, ea pretinde lipsa unei investigații efective în acest 

sens. Ea invocă Articolele 2 și 6 din Convenție. 

24. Curtea reamintește că ea poate decide calificarea juridică a faptelor 

unei plângeri, prin examinarea acesteia în contextul prevederilor Convenției, 

într-un alt mod decât cel invocat de către reclamant (Radomilja și ații v. 

Croația [MC], nr. 37685/10 și 22768/12, § 126, CEDO 2018). În prezenta 

cauză, Curtea consideră că este oportun să examineze alegațiile reclamantei 

doar în baza Articolului 2 din Convenție (Lopes de Sousa Fernandes v. 

Portugalia [MC], nr. 56080/13, § 145, 19 decembrie 2017). Acest articol 

prevede: 

„1. Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. (...) ” 

A. Admisibilitatea 

1. Cu privire la jurisdicția Republicii Moldova 

25. Pentru început, Curtea observă că Guvernul nu invocă faptul că 

circumstanțele prezentei cauze nu cad sub jurisdicția Republicii Moldova în 

sensul Articolului 1 din Convenție. Ținând cont că faptele, totuși, s-au 

desfășurat într-un alt Stat decât cel reclamat, ea trebuie să examineze această 

întrebare proprio motu (Makuchyan și Minasyan v. Azerbaidjan și Ungaria, 

nr. 17247/13, § 47, 26 mai 2020). La acest subiect, ea reiterează că a admis 

faptul că anumite circumstanțe excepționale puteau implica exercitarea de 

către Statul contractant a jurisdicției sale în afara propriilor sale hotare, și că, 

în fiecare caz, existența acestor circumstanțe trebuia să fie apreciată în funcție 

de împrejurările de fapt particulare ale cauzei (Al-Skeini și alții v. Regatul 

Unit [MC], nr. 55721/07, § 132, CEDO 2011). Prin urmare, un Stat poate fi 

ținut responsabil pentru încălcări ale drepturilor și ale libertăților garantate de 

Convenție în raport cu persoane care, prin intermediul agenților care activau 

pe teritoriul altui Stat, se aflau sub controlul și autoritatea sa (Razvozzhayev 

v. Rusia și Ucraina și Udaltsov v. Rusia, nr. 75734/12 și alte 2, § 158, 

19 noiembrie 2019). Elementul determinant în aceste tipuri de cazuri 

reprezintă exercitarea unei puteri și a unui control fizic asupra persoanelor 

respective (Al-Skeini și alții, pre-citată, § 136 in fine). 

26. În prezenta cauză, Curtea observă că aflarea fiului reclamantei în 

tabăra de odihnă din România a fost organizată de către Ministerul 

Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. De asemenea, ea remarcă 

faptul că acest minister a desemnat trei angajate ca fiind responsabile de grup, 

în scopul supravegherii tinerilor moldoveni pe litoralul românesc 

(paragraful 4 supra). În plus, ea notează că din dosar nu rezultă să fi fost 

implicați funcționari români în supravegherea tinerilor moldoveni. În aceste 



HOTĂRÂREA VERONICA CIOBANU v. REPUBLICA MOLDOVA  

 

6 

condiții, ea nu poate decât să ajungă la concluzia că, pe durata aflării în 

România, fiul reclamantei, minor la acel moment, se afla sub controlul și 

autoritatea funcționarilor moldoveni. De asemenea, ea constată că tragicul 

eveniment a survenit în timp ce ultimele trebuiau să execute sarcina oficială 

pentru care fuseseră delegate de către ministerul în cauză (a se vedea, a 

contrario, Makuchyan și Minasyan, pre-citată, § 111). În lumina celor 

menționate, Curtea consideră că decesul fiului reclamantei cade sub 

jurisdicția Republicii Moldova. 

2. Cu privire la obiecția Guvernului 

27. În observațiile sale suplimentare și cu privire la satisfacția echitabilă, 

Guvernul a invocat neepuizarea remediilor interne. El reiterează 

jurisprudența Curții potrivit căreia, atunci când încălcarea dreptului la viață 

nu este cauzată în mod intenționat, obligația procedurală de a institui un 

sistem judiciar efectiv și independent ce rezultă din Articolul 2 nu impune 

neapărat un remediu cu caracter penal. El susține că reclamanta ar fi putut 

iniția o acțiune civilă pentru angajarea răspunderii delictuale a ministerului 

pentru faptele prepușilor (articolul 1403 din Codul civil). Guvernul consideră 

că o acțiune civilă era cea mai potrivită în prezenta cauză și că, indiferent de 

existența sau lipsa unei fapte penale, aceasta ar fi putut stabili răspunderea 

civilă a persoanelor eventual responsabile. 

28. Curtea reiterează că, în conformitate cu Articolul 55 din Regulamentul 

său, dacă o Parte contractantă pârâtă intenționează să invoce o obiecție de 

inadmisibilitate, ea trebuie să o facă, în măsura în care natura obiecției și 

împrejurările o permit, în observațiile scrise sau orale cu privire la 

admisibilitatea cererii (a se vedea, printre multe altele, Khlaifia și alții v. Italia 

[MC], nr. 16483/12, § 52, 15 decembrie 2016, și Merabishvili v. Georgia 

[MC], nr. 72508/13, § 214, 28 noiembrie 2017). 

29. În observațiile sale cu privire la admisibilitatea cererii, Guvernul nu a 

invocat că reclamanta putea să inițieze o acțiune în baza articolului 1403 din 

Codul civil. El nici nu a menționat că anumite circumstanțe excepționale îl 

absolveau de obligația de a invoca obiecția sa. Curtea nu observă nicio 

circumstanță de acest gen. Deci, ea consideră că Guvernul nu mai poate 

invoca această obiecție. 

Prin urmare, obiecția trebuie respinsă. 

3. Concluzia cu privire la admisibilitate 

30. Constatând, inter alia, că plângerea în baza Articolului 2 din Convenție 

nu este vădit nefondată și nici inadmisibilă dintr-un alt motiv în baza 

Articolului 35 din Convenție, Curtea o declară admisibilă. 
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B. Fondul 

1. Susținerile părților 

31. Reclamanta subliniază faptul că fiul ei a decedat în timp ce el se afla 

sub controlul Statului reclamat. Ea susține că reprezentanții ministerului au 

avut sarcina să asigure supravegherea adecvată a copilului său, astfel încât 

viața sa să nu fie pusă în pericol. De asemenea, ea invocă faptul că angajatele 

ministerului desemnate în calitate de responsabile de grup trebuiau să 

supravegheze personal scăldatul copiilor și aceasta, inter alia, în baza 

prevederilor regulamentului taberei, care le fusese adus la cunoștință. 

Reclamanta afirmă că angajatele nu și-au îndeplinit obligația lor, deoarece nu 

ar fi fost prezente pe plajă în momentul când fiul său s-a înecat. Ea invocă 

faptul că autoritățile Statului fuseseră avertizate despre existența riscului 

încălcării dreptului la viață al fiului său, însă ele nu au întreprins toate 

măsurile necesare pentru a preveni realizarea unui asemenea risc. 

32. În plus, reclamanta afirmă că investigația efectuată de către autoritățile 

Republicii Moldova nu a fost efectivă. În particular, ea consideră că 

investigația a fost superficială și nu a permis identificarea eventualilor 

responsabili de decesul fiului său. 

33. Guvernul susține că administrația taberei de odihnă în care fusese cazat 

fiul reclamantei a întreprins măsuri de ordin general pentru a diminua riscul 

de înec. În particular, această tabără dispunea de un regulament care 

interzicea categoric scăldatul în zonele neautorizate și prevederile acestuia ar 

fi fost reamintite zilnic copiilor. De asemenea, el afirmă că nimic în dosar nu 

ar fi indicat că comportamentul fiului reclamantei era unul de la care se putea 

presupune în mod rezonabil că prezenta un risc real și imediat de nerespectare 

a regulilor de scăldare și că necesita o supraveghere sporită. El susține că, 

astfel, nu se poate afirma că autoritățile Republicii Moldova au omis să adopte 

măsuri care ar fi trebuit în mod rezonabil întreprinse. 

34. În paralel, Guvernul subliniază faptul că investigația efectuată de către 

autoritățile Republicii Moldova a stabilit că decesul survenise din cauza 

acțiunilor imprudente ale victimei. El susține că nu existau suficiente probe 

pentru a concluziona, dincolo de orice dubiu rezonabil, că fiul reclamantei a 

decedat în circumstanțe care angajau răspunderea Statului sau că exista o 

legătură de cauzalitate între eventualele acțiuni sau omisiuni ale 

reprezentanților Statului și decesul în cauză. 

35. În final, Guvernul menționează că organul de urmărire penală din 

Republica Moldova a audiat un număr semnificativ de persoane, inclusiv 

martori oculari, că a comunicat cu serviciile diplomatice române și că a 

expediat o comisie rogatorie autorităților din România. El precizează că unica 

infracțiune care ar fi putut fi aplicabilă în prezenta cauză era cea prevăzută la 

articolul 329 din Codul penal, însă acest articol nu era aplicabil celor trei 

angajate ale ministerului, care au avut statutul de bănuite. 
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2. Aprecierea Curții 

36. În primul rând, Curtea se va axa pe întrebarea dacă în prezenta cauză 

a fost respectată obligația procedurală care rezultă din Articolul 2 din 

Convenție de către autoritățile Republicii Moldova. Ea va examina acest 

aspect în lumina principiilor reiterate în hotărârea Nicolae Virgiliu Tănase 

v. România ([MC], nr. 41720/13, §§ 163-171, 25 iunie 2019). 

37. Cu referire la procedura penală derulată în prezenta cauză, Curtea 

reiterează că, în măsura în care poate fi considerată efectivă, o astfel de 

procedură este capabilă în sine să îndeplinească obligația procedurală ce 

rezultă din Articolul 2, care impune Statului să instituie un sistem judiciar 

efectiv (Nicolae Virgiliu Tănase, pre-citată, § 179, și cauzele menționate în 

acesta). 

38. Ea observă că organul de urmărire penală din Republica Moldova a 

pornit destul de rapid o investigație și că un anumit număr de martori au fost 

audiați, inclusiv martori oculari. În special, investigația a permis stabilirea 

circumstanțelor care au precedat cu puțin timp decesul fiului reclamantei, și 

anume momentul în care grupul de tineri a decis să se scalde într-un loc 

neautorizat și tragicul eveniment. De asemenea, Curtea notează constatarea 

procurorului responsabil de caz, potrivit căruia organizarea vacanței tinerilor 

s-a derulat „în strictă conformitate” cu legislația. Cu toate acestea, 

investigațiile nu au oferit în termeni concreți o clarificare la întrebarea dacă a 

existat o supraveghere adecvată a copiilor pe plajă în momentul tragediei din 

partea responsabililor de grup. 

39. Curtea a avut deja ocazia să afirme, cu referire la instituțiile școlare, că 

gradul de diligență cerut pentru protecția copiilor de anumite pericole trebuie 

să fie adaptat în funcție de creșterea lor și atingerea vârstei adolescenței, când 

încep să-și asume responsabilități conforme capacităților sale evolutive 

(Ercankan v. Turcia (dec.), nr. 44312/12, § 51, 15 mai 2018). Măsuri speciale 

și o atenție deosebită pot fi necesare, în special, în privința copiilor de vârstă 

fragedă sau, indiferent de vârsta copilului, de exemplu, când există condiții 

meteorologice extreme sau amenințări la adresa securității (ibidem, § 50). De 

asemenea, ea reiterează obligația Statului, prin intermediul autorităților 

școlare, de a-și asuma răspunderea pentru copiii care i-au fost încredințați, 

precum și rolul esențial al autorităților școlare în protejarea sănătății și a 

bunăstării elevilor, ținând cont de vulnerabilitatea deosebită determinată de 

vârsta lor (Kayak v. Turcia, nr. 60444/08, § 59, 10 iulie 2012). 

40. Având în vedere această jurisprudență, Curtea consideră că unul dintre 

punctele-cheie în prezenta cauză a fost de a afla dacă copiii, inclusiv fiul 

reclamantei, au fost supravegheați în mod adecvat atunci când se scăldau, 

pentru a fi redus la minimum riscul de înec. Cu toate acestea, investigația 

efectuată de către autoritățile din Republica Moldova nu a stabilit nici cine 

urma să supravegheze copiii în ziua tragediei, nici dacă cele trei angajate ale 

ministerului erau prezente pe plajă în acel moment. Necesitatea de a fi 

stabilite persoanele responsabile, care aveau drept sarcină supravegherea 
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copiilor, a fost subliniată de către parchetul din România (a se vedea 

paragraful 18 mai sus). De asemenea, organul de urmărire penală din 

Republica Moldova nu a elucidat eventualitatea nerespectării de către fiul 

reclamantei a unui ordin direct din partea responsabililor care trebuiau să-l 

supravegheze. 

41. Curtea nu pierde din vedere faptul că evenimentele au avut loc în 

România și că organul de urmărire penală din Republica Moldova putea 

întâmpina anumite obstacole în desfășurarea investigației. Cu toate acestea, 

ea subliniază faptul că vacanța copiilor în această țară a fost organizată de 

către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, că cele trei 

angajate ale ministerului implicate erau, de asemenea, cetățeni moldoveni, că 

procuratura avusese deja ocazia să le audieze pe ele și pe ministrul tineretului 

și sportului din Republica Moldova, și că nimic nu a împiedicat cu adevărat 

organul de urmărire penală din Republica Moldova să elucideze aspectele 

menționate în paragraful anterior. Cu toate acestea, procuratura din Republica 

Moldova s-a limitat să constate faptul că articolul 329 din Codul penal, care 

incriminează infracțiunea de neglijență în serviciu, nu se aplica celor trei 

angajate în cauză. 

42. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că investigația efectuată 

de către autoritățile Republicii Moldova nu a fost minuțioasă și că, așadar, nu 

îndeplinește obligația procedurală prevăzută la Articolul 2 din Convenție. 

43. În același timp, ea reamintește că, în cazurile – similare cu prezenta 

cauză – în care încălcarea dreptului la viață nu este intenționată și în care nu 

există dubii în acest sens, Articolul 2 din Convenție nu necesită neapărat o 

măsură cu caracter penal. În astfel de cazuri, Statul pârât își poate îndeplini 

obligația pozitivă în baza Articolului 2 din Convenție prin instituirea unui 

remediu cu caracter civil, fie separat, fie combinat cu o măsură de ordin penal, 

care să permită tragerea la răspundere a persoanelor în cauză și obținerea unor 

despăgubiri civile corespunzătoare (Calvelli și Ciglio v. Italia [MC], nr. 

32967/96, § 51, CEDH 2002-I, Anna Todorova v. Bulgaria, nr. 23302/03, § 

73, 24 mai 2011, și Nicolae Virgiliu Tănase, pre-citată, § 159). Având în 

vedere, totuși, circumstanțele prezentei cauze și elementele de care a avut 

cunoștință, Curtea nu este în măsură să afirme că reclamanta a avut la 

dispoziție un remediu cu caracter civil, efectiv în practică, care să fi permis 

examinarea corespunzătoare a plângerilor sale. 

44. Prin urmare, Curtea consideră că sistemul juridic din Republica 

Moldova, după cum a fost aplicat în prezenta cauză, nu a permis Statului 

reclamat să-și îndeplinească obligația procedurală prevăzută la Articolul 2 din 

Convenție. 

45. Cu referire la aspectul material al acestui articol, Curtea reamintește că 

cererea nu este îndreptată împotriva României. Prin urmare, ea nu se va 

pronunța cu referire la faptul dacă plaja a fost amenajată conform normelor 

de siguranță impuse și nici cu privire la eventuala responsabilitate a 

salvamarilor români. 
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46. Pe de altă parte, cu referire la responsabilitatea autorităților Republicii 

Moldova, Curtea nu este în măsură să stabilească dacă ele cunoșteau sau ar fi 

trebuit să cunoască, în acel moment, că viața fiului reclamantei era pusă într-

un pericol real și imediat, și că nu au întreprins, în limitele competențelor lor, 

măsurile care, într-un mod rezonabil, ar fi, fără îndoială, atenuat sau chiar 

împiedicat acest risc (a se vedea principiile relevante în Fernandes de 

Oliveira v. Portugalia [MC], nr. 78103/14, §§ 109-112, 31 ianuarie 2019, și 

Nicolae Virgiliu Tănase, pre-citată, § 136). Cu toate acestea, ea subliniază că 

această imposibilitate este cauzată în mare parte de lipsa unei investigații 

minuțioase și efective din partea autorităților Republicii Moldova cu privire 

la circumstanțele decesului fiului reclamantei (a se compara cu San Argimiro 

Isasa v. Spania, nr. 2507/07, § 65, 28 septembrie 2010, Feodorov 

v. Republica Moldova, nr. 42434/06, § 68, 29 octombrie 2013, și Aydoğdu, 

pre-citată, § 102). 

47. În lumina celor sus-menționate, Curtea constată că a avut loc o 

încălcare procedurală a Articolului 2 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

48. Invocând Articolul 13 din Convenție coroborat cu Articolul 2, 

reclamanta se plânge de lipsa unui remediu intern efectiv. 

49. Având în vedere încălcarea constatată în baza Articolului 2 din 

Convenție și ținând cont de toate circumstanțele cauzei și argumentele 

părților, Curtea consideră că nu este necesar să examineze separat cea de-a 

doua plângere invocată de către reclamantă. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

50. Potrivit Articolului 41 din Convenție: 

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

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

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

o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudicii 

51. Reclamanta solicită 60000 de euro (EUR) pentru prejudiciul material 

pe care ea l-ar fi suportat. De asemenea, ea pretinde 60000 EUR pentru 

prejudiciul moral. 

52. Guvernul susține că suma pretinsă pentru prejudiciul material nu este 

justificată, iar cea pretinsă pentru prejudiciul moral este excesivă. 

53. Curtea nu observă nici o legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și prejudiciul material pretins. Prin urmare, ea respinge pretenția 

formulată în acest sens. Totuși, ea îi acordă reclamantei 12000 EUR pentru 

prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută. 
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B. Costuri și cheltuieli 

54. Reclamanta pretinde 3000 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii în fața Curții. Ea a prezentat copia unui contract 

semnat cu organizația neguvernamentală în care era angajată reprezentanta 

sa. 

55. Guvernul a solicitat respingerea acestei pretenții. 

56. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea 

au fost suportate în mod real și necesare, și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de documentele pe care le deține și 

de criteriile de mai sus, Curtea consideră rezonabil să-i acorde reclamantei 

suma de 2000 EUR pentru procedura în fața ei, plus orice taxă care poate fi 

percepută. 

C. Dobânda de întârziere 

57. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să se bazeze pe 

rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către Banca 

Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibile plângerile în baza Articolului 2 din Convenție; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare procedurală a Articolului 2 din 

Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea admisibilității și a temeiniciei 

plângerii formulate în baza Articolului 13 din Convenție coroborat cu 

Articolul 2 din Convenție; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei în termen de trei 

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care urmează a fi 

convertite în moneda Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului: 

i. 12000 EUR (douăsprezece mii de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

ii. 2000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai 
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sus la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretenției cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 9 februarie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Jon FridrikKjølbro 

 Grefier adjunct Președinte 

 


