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În cauza Mîrca v. Republica Moldova și Rusia, 

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

Comitet compus din: 

 Aleš Pejchal, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Carlo Ranzoni, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 7845/06) versus Republica Moldova depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la 8 februarie 2006 de 

către doi cetățeni moldoveni, dl Alexei Mîrca („primul reclamant”) și dl 

Dumitru Mîrca („al doilea reclamant”); 

decizia de a comunica cererea guvernelor reclamate, cu excepția 

plângerii în baza Articolului 3 (rele tratamente), depusă de către cel de-al 

doilea reclamant, și de a declara inadmisibilă această plângere; 

observațiile părților; 

decizia de a respinge obiecția Guvernului privind examinarea cererii de 

către un Comitet; 

Deliberând în secret la 30 martie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la presupusa detenție ilegală a reclamanților, 

interdicția de a contacta rudele lor și relele tratamente suferite de către 

primul reclamant în timpul detenției. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Primul reclamant s-a născut în anul 1949 și locuiește în Căușeni. Al 

doilea reclamant s-a născut în anul 1953 și locuiește în Bender. Reclamanții 

au fost reprezentați de către dl S. Burlaca, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentat de către agentul său, 

dl O. Rotari. Guvernul rus a fost reprezentat de către agentul său, dl M. 

Galperin, reprezentant al Federației Ruse la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului – vice-ministru al justiției. 

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate, după cum urmează. 
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I. ARESTAREA RECLAMANȚILOR ÎN URMA ARESTĂRII 

TATĂLUI LOR 

5.  Tatăl reclamanților, C.M, a participat la conflictul armat din anul 

1992 de pe malul râului Nistru, de partea autorităților moldovenești și 

împotriva forțelor autoproclamatei „republici moldovenești nistrene” („rmn” 

– a se vedea pentru mai multe detalii Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia 

([MC], nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 2004-VII) și Catan și alții v. 

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

8-42, CEDO 2012). În anul 1993 el a fost acuzat de omor de către 

autoritățile „rmn”, după care a părăsit regiunea „rmn” și s-a stabilit într-un 

sat aflat sub controlul Moldovei lângă Bender/Tighina – oraș controlat de 

către „rmn”. La 27 iunie 2004 C.M. a fost implicat într-un accident rutier, în 

urma căruia a fost adus inconștient la un spital din Bender/Tighina. În acel 

spital, el a fost identificat de către miliția „rmn” ca fugar și mai târziu a fost 

mutat la un spital din Tiraspol. El a fost încătușat la pat și a fost păzit tot 

timpul de miliția „rmn”. 

6.  La 18 iulie 2004 reclamanții l-au vizitat pe C.M. în spital. Ei au rămas 

peste noapte acasă la un prieten. În aceeași noapte C.M. a evadat din spital. 

La 19 iulie 2004, la ora 3 dimineața, miliția „rmn” a asaltat casa unde 

dormeau reclamanții și i-au arestat. 

7.  La 26 iulie 2004 reclamanții au fost acuzați că au comis infracțiunea 

de complicitate la evadarea unei persoane deținute. În aceeași zi, judecătoria 

orașului Bender a eliberat cel de-al doilea reclamant, care s-a angajat să nu 

părăsească orașul (Bender/Tighina). Primul reclamant a fost plasat în arest 

preventiv pentru o perioadă nedeterminată. La 19 august 2004 al doilea 

reclamant a fost arestat din nou. 

8.  La 29 iulie 2004 a fost inițiat un proces penal cu privire la privarea 

ilegală de libertate a reclamanților. Dosarul penal de 129 de pagini include 

audieri ale martorilor, încercări de identificare a proprietarilor de 

autoturisme, implicați în răpirea reclamanților, acordarea protecției 

personale în privința fratelui lor, examinarea circumstanțelor în care fratele 

reclamanților a ajuns în detenția „rmn” după accidentul său, solicitări de 

informații din partea autorităților „rmn” cu privire la existența unor procese 

penale împotriva reclamanților și alte măsuri de investigație. 

9.  La 26 octombrie 2004 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

(instituția Ombudsmanului) a răspuns fratelui reclamanților că toate 

eforturile sale anterioare de a asigura respectarea drepturilor reclamanților 

de către autoritățile „rmn” fuseseră inutile. Plângerea și anexele sale au fost 

transmise misiunii OSCE în Moldova și Ministerului Reintegrării, pentru 

acțiuni ulterioare. 

10.  La 26 noiembrie 2004 un procuror al „rmn” a inițiat urmărirea 

penală împotriva reclamanților privind complicitatea lor la evadarea unei 

persoane deținute. În aceeași zi, ei au fost puși sub învinuire pentru 
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infracțiunea respectivă. Procurorul a menționat, inter alia, că în timpul 

anchetei, reclamanții pretinseseră că ar fi fost supuși relelor tratamente de 

miliția „rmn”, însă, în absența oricăror dovezi ale unor astfel de tratamente, 

plângerea a fost respinsă prin ordonanța procurorului din 26 noiembrie 

2004. 

11.  La 20 mai 2005 judecătoria orașului Bender a prelungit arestarea 

preventivă a reclamanților până la 9 septembrie 2005. Procurorul 

responsabil de caz a participat la acea ședință; nu exista nicio referire despre 

participarea reclamanților sau a avocatului acestora. 

12.  La 16 iunie 2005 judecătoria orașului Bender i-a condamnat pe 

reclamanți la trei ani de închisoare pentru complicitate la evadarea lui C.M. 

Reclamanții nu au informat Curtea cu privire la evoluția ulterioară a acestui 

proces. La 25 iulie 2006 primul reclamant a fost eliberat din închisoare în 

baza unui act de amnistie. 

13.  La 3 ianuarie 2006 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova i-a răspuns fratelui reclamanților că, din cauza situației tensionate 

din Bender, nu fusese posibil să aducă în fața justiției niciunul dintre 

membrii miliției „rmn”. 

II. PRETINSELE RELE TRATAMENTE, CONDIȚII INADECVATE 

DE DETENȚIE ȘI LIPSA ASISTENȚEI MEDICALE 

14.  Potrivit primului reclamant, el a fost maltratat aproape zilnic în timp 

ce se afla în detenție preventivă, pentru a fi obținute mărturisiri de la el. Lui 

i s-a refuzat accesul la medic sau avocat în primele opt zile de detenție. 

Potrivit ambilor reclamanți, nicio rudă nu avea voie să-i vadă. O singură 

dată i s-a permis primului reclamant să-și vadă fiul, care a observat că tatăl 

său era într-o stare deplorabilă. 

15.  Inițial, reclamanților nu li s-au oferit stilouri și hârtie și, prin urmare, 

nu s-a putut depune vreo plângere cu privire la maltratare. Toate plângerile 

orale adresate procurorilor rămâneau fără răspuns, deoarece se considera că 

cauza reclamanților era una politică. În final, au fost depuse plângeri scrise, 

care au fost anexate la dosarul penal împotriva reclamanților și respinse într-

o etapă ulterioară, din lipsă de probe. Potrivit reclamanților, anchetatorii au 

respins plângerile cu privire la maltratare, deoarece rănile fuseseră cauzate 

în urma nerespectării instrucțiunilor gardienilor. Ei nu au depus niciun 

document în susținerea afirmațiilor lor. 

16.  Primul reclamant a depus o copie a unui certificat medical din 16 

iulie 2004, potrivit căruia, cu trei zile înainte de arest, el fusese declarat 

sănătos și apt de muncă. După eliberarea sa din închisoare la 25 iulie 2006, 

la 22 august 2006 el a fost examinat de către Centrul de Reabilitare a 

Victimelor Torturii „Memoria”, care a stabilit că primul reclamant suferise, 

inter alia, consecințele unui traumatism cerebral cu sindrom cerebral 

organic post-traumatic, nevroză traumatică și tulburare depresivă de 
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anxietate. Documentul concluziona că majoritatea constatărilor medicale 

confirmau afirmația sa că fusese maltratat. 

17.  Reclamanții au descris condițiile de detenție, inițial din penitenciarul 

din Tiraspol, apoi din închisoarea din Hlinaia, după cum urmează. Ei au fost 

plasați în celule împreună cu până la douăzeci de alți deținuți. Ei au dormit 

pe paturi supraetajate. Vara era foarte cald. Condițiile sanitare erau 

necorespunzătoare. În celule nu exista acces la lumina zilei, ele având un 

miros puternic. Nu existau toalete în celule. Potrivit avocaților săi, starea de 

sănătate a celui de-al doilea reclamant s-a înrăutățit (pierderea parțială a 

vederii, probleme cu rinichii), iar administrația penitenciarului le-a cerut 

rudelor lui să aducă medicamentele necesare pentru tratarea lui. 

III. PRETINSA CENZURĂ A CORESPONDENȚEI ȘI LIMITAREA 

DREPTULUI LA VIZITELE FAMILIEI 

18.  Potrivit reclamanților, toată corespondența lor, inclusiv cu membrii 

familiei lor, a fost cenzurată în timpul detenției. 

19.  Reclamanții au putut comunica cu familiile lor numai după 

condamnarea lor la 16 iunie 2005. În plus, nici chiar reprezentanților 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu li s-a 

permis să se întâlnească cu reclamanții. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

20.  Materialele relevante au fost rezumate în cauza Mozer v. Republica 

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

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

21.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu s-au aflat sub jurisdicția 

lui. În consecință, cererile ar trebui declarate inadmisibile ratione personae 

și ratione loci cu privire la Federația Rusă. La rândul său, Guvernul 

moldovean nu a contestat faptul că Republica Moldova și-a exercitat 

jurisdicția asupra teritoriului controlat de către „rmn”. 

22.  Curtea constată că pozițiile părților în prezenta cauză cu privire la 

problema jurisdicției sunt similare cu cele exprimate de către părți în 

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

8252/05 și 18454/06, §§ 83-101, CEDO 2012 și Mozer (pre-citată, §§ 81-

95). În special, reclamanții și Guvernul Republicii Moldova au susținut că 

ambele Guverne reclamante aveau jurisdicție, în timp ce Guvernul rus a 

pretins că el nu și-a exercitat jurisdicția. Guvernul rus și-a exprimat opinia 

că abordarea problemei jurisdicției, adoptată de către Curte în cauza Ilașcu 
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și alții v. Moldova și Rusia [MC] (nr. 48787/99, CEDO 2004 VII) era 

greșită și contrară dreptului internațional public. 

23.  Curtea observă că principiile generale referitoare la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție, cu privire la actele 

întreprinse și faptele apărute în regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova au fost enunțate în cauzele Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 311-19), 

Catan și alții (pre-citată, §§ 103-07) și, mai recent, Mozer (pre-citată, §§ 97-

98). 

24.  Cu privire la Republica Moldova, Curtea constată că în cauzele 

Ilașcu, Catan și Mozer ea a constatat că, deși Republica Moldova nu 

exercita un control efectiv în regiunea transnistreană, din faptul că Moldova 

era statul teritorial rezulta că persoanele de pe teritoriul respectiv 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 cea de a lua 

măsurile diplomatice, economice, judiciare și de altă natură care erau atât în 

puterea sa, cât și în conformitate cu dreptul internațional (a se vedea Ilașcu 

și alții, pre-citată, § 333; Catan și alții, pre-citată, § 109; și Mozer, pre-

citată, § 100). Obligațiile Republicii Moldova în baza Articolului 1 din 

Convenție s-au dovedit a fi obligații pozitive (a se vedea Ilașcu și alții, pre-

citată, §§ 322 și 330-31; Catan și alții, pre-citată, §§ 109-10; și Mozer, pre-

citată, § 99). 

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

cauzele menționate mai sus. În plus, ea notează că Guvernul Republicii 

Moldova nu se opune aplicării unei abordări similare în prezenta cauză. Prin 

urmare, ea constată că Republica Moldova și-a exercitat jurisdicția în sensul 

Articolului 1 din Convenție, doar că responsabilitatea sa pentru actele 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate mai 

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

26.  Cu referire la Federația Rusă, Curtea notează că în cauza Ilașcu și 

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

politic la crearea unui regim separatist în regiunea transnistreană în anii 

1991-1992 (vezi Ilașcu și alții, pre-citată, § 382). Curtea a constatat, de 

asemenea, în cauzele ulterioare referitoare la regiunea transnistreană, că 

până în luna iulie 2010, „rmn” a reușit să existe și să reziste eforturilor 

moldovenești și internaționale de a rezolva conflictul și de a instaura 

democrația și statul de drept în regiune, doar datorită sprijinului militar, 

economic și politic al Rusiei (a se vedea Ivanțoc și alții versus Moldova și 

Rusia, nr. 23687/05, § 116-20, 15 noiembrie 2011; Catan și alții, pre-citată, 

§§ 121-22; și Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). Curtea a concluzionat în 

cauza Mozer că nivelul ridicat de dependență al „rmn” față de sprijinul rus 

oferea un indiciu puternic că Federația Rusă continua să exercite un control 

efectiv și o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, prin 
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urmare, reclamanții s-au aflat sub jurisdicția statului respectiv în baza 

Articolului 1 din Convenție (Mozer, pre-citată, §§ 110-11). 

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

cauzele Ilașcu și alții, Ivanțoc și alții, Catan și alții și Mozer (toate pre-

citate). 

28.  Rezultă că reclamanții din prezenta cauză s-au aflat sub jurisdicția 

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție. În consecință, Curtea 

respinge obiecțiile ratione personae și ratione loci ale Guvernului rus. 

29.  Curtea va stabili în continuare dacă a existat vreo încălcare a 

drepturilor reclamanților în baza Convenției, astfel încât să angajeze 

responsabilitatea oricărui Stat reclamat (a se vedea Mozer, pre-citată, § 

112). 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

30.  Reclamanții s-au plâns de condiții inumane de detenție. Primul 

reclamant s-a plâns, de asemenea, că fusese maltratat în timpul detenției în 

„rmn”. Cu toții s-au bazat pe Articolul 3 din Convenție, care are următorul 

conținut: 

„Nimeni nu va fi supus torturii, nici tratamentelor sau pedepselor inumane sau 

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

31.  Curtea observă că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea observă că acestea nu 

sunt inadmisibile din niciun alt motiv. Prin urmare, plângerile trebuie 

declarate admisibile. 

B. Fondul 

1. Plângerea privind condițiile inumane de detenție. 

32.  Reclamanții au susținut că ei fuseseră deținuți în condiții inumane și 

nu li se acordaseră asistența medicală de care aveau nevoie. Ei au prezentat 

descrieri detaliate ale acestor condiții (a se vedea paragraful 17 de mai sus). 

33.  Niciunul dintre guvernele reclamate nu au comentat acest aspect. 

34.  Curtea constată că reclamanții au fost plasați în detenție în diferite 

penitenciare din „rmn” în perioada 2004-2006. De asemenea, ea observă că 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau a 

Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a vizitat regiunea „rmn” în anul 

2000 și s-a arătat profund îngrijorat de condițiile de detenție din 

penitenciarele „rmn” pe care le vizitase. În anul 2010 CPT nu a avut voie să 

aibă întâlniri private cu deținuții, ceea ce l-a determinat să nu viziteze 

regiunea (a se vedea Mozer, pre-citată, §§ 63 și 64). 
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35.  Curtea consideră că, având în vedere descrierea detaliată prezentată 

de către reclamanți și în absența oricăror argumente și dovezi care să 

contrazică această descriere, coroborată cu constatările făcute de către CPT 

în regiune și cu propriile sale constatări privind penitenciarele din „rmn” (a 

se vedea, de exemplu, Mozer, pre-citată, § 28 și Ilașcu, pre-citată, §§ 240-

266), Curtea nu poate decât să concluzioneze că reclamanții au fost plasați 

în condiții incompatibile cu cerințele Articolului 3, în special 

supraaglomerarea severă, lipsa condițiilor sanitare, acces insuficient la 

lumina zilei și asistență medicală insuficientă, în particular având în vedere 

problemele de sănătate ale celui de-al doilea reclamant (a se vedea 

paragraful 17 supra). 

2. Plângerea privind maltratarea primului reclamant. 

36.  Primul reclamant s-a plâns că în timpul arestării sale preventive el 

fusese grav bătut, pentru a fi extrase declarații autoincriminatoare. 

37.  Guvernele reclamate nu comentat acest aspect. 

38.  Curtea constată că primul reclamant avea o stare bună a sănătății cu 

doar trei zile înainte de arest și că, după eliberare, el a fost diagnosticat cu 

consecințele unui traumatism cerebral cu sindrom cerebral organic post-

traumatic și alte tulburări corespunzătoare afirmației sale că ar fi fost 

maltratat (a se vedea paragraful 16 supra). În absența oricăror materiale și 

argumente care să contrazică afirmațiile reclamantului, și având în vedere 

documentele medicale din dosar, Curtea concluzionează că primul 

reclamant fusese maltratat în timpul detenției. Astfel, a existat o încălcare a 

Articolului 3 din Convenție în acest sens. 

C. Responsabilitatea Statelor reclamate 

1. Republica Moldova 

39.  În continuare, 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 baza Articolului 3 din Convenție 

(a se vedea paragraful 24 supra). În cauza Mozer, Curtea a considerat că 

obligațiile pozitive ale Moldovei se referă atât la măsurile necesare pentru 

restabilirea controlului său asupra teritoriului transnistrean, ca expresie a 

jurisdicției sale, cât și la măsurile de asigurare a respectării drepturilor 

individuale ale  reclamanților (a se vedea Mozer, pre-citată, § 151). 

40.  Cu privire la primul aspect al obligației Republicii Moldova, de a 

restabili controlul, Curtea a constatat în cauza Mozer că, de la debutul 

ostilităților în anii 1991 și 1992 și până în iulie 2010, Moldova întreprinsese 

toate măsurile posibile (Mozer, pre-citată , § 152). Evenimentele invocate în 

prezentele cereri se referă la evenimente care au precedat cauza respectivă. 
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Prin urmare, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie 

diferită de cea din cauza Mozer (pre-citată, § 152). 

41.  Revenind la cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive, și anume 

de a asigura respectarea drepturilor individuale ale reclamantului, Curtea a 

constatat în cauza Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 348-52) că Republica 

Moldova nu îndeplinise în totalitate obligațiile sale pozitive, în măsura în 

care din luna mai 2001 eșuase să întreprindă toate măsurile care îi erau 

disponibile în cursul negocierilor cu „rmn” și autoritățile ruse pentru a pune 

capăt încălcării drepturilor reclamanților. În prezenta cauză, reclamanții au 

susținut că Republica Moldova nu și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive, 

deoarece diverse autorități publice au răspuns că nu puteau întreprinde 

măsuri pe teritoriul aflat sub controlul de facto al „rmn”. 

42.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu dispuneau de 

mijloace reale de îmbunătățire a condițiilor de detenție din penitenciarele 

„rmn” și nici nu puteau transfera reclamanții în alte penitenciare (a se vedea, 

a contrario, Pocasovschi și Mihaila v. Republica Moldova și Rusia, nr. 

1089/09, § 46, 29 mai 2018). Mai mult, ele nu au putut investiga în mod 

corespunzător acuzațiile de maltratare sau de detenție ilegală. După cum 

rezultă din dosarul cauzei, anchetele penale cu privire la faptele ilegale ale 

autorităților „rmn” au trebuit să fie suspendate din cauza absenței cooperării 

de către regiunea respectivă, făcând imposibilă desfășurarea unei urmăriri 

penale semnificative. 

43.  De asemenea, Curtea notează că acei reclamanți care fuseseră 

condamnați de către instanțele „rmn” puteau solicita instanțelor 

moldovenești să caseze acele sentințe (Mozer, pre-citată, § 73). 

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

Moldova a eșuat să-și îndeplinească obligațiile pozitive cu privire la 

reclamanți (a se vedea Mozer, pre-citată, § 154). 

45.  Prin urmare, nu a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție de 

către Republica Moldova. 

2.  Federația Rusă 

46.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit că 

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

reclamanților (a se vedea paragrafele 26-28 supra). În lumina acestei 

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

determine dacă Rusia exercită sau nu un control detaliat asupra politicilor și 

a acțiunilor administrației locale subordonate (a se vedea Mozer, pre-citată, 

§ 157). În virtutea sprijinului său militar, economic și politic continuu 

pentru „rmn”, fără de care nu ar putea supraviețui, responsabilitatea Rusiei 

în baza Convenției este angajată în privința încălcării drepturilor 

reclamanților (ibidem). 

47.  În concluzie, după ce a constatat că reclamanții au fost reținuți în 

condiții inumane în sensul Articolului 3 din Convenție și că primul 
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reclamant fusese maltratat, Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a 

acestei prevederi de către Federația Rusă. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

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

din cauza detenției lor bazată pe deciziile adoptate în mod ilegal de către 

autoritățile „rmn”. 

Părțile relevante ale Articolului 5 prevăd: 

„1.  Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit 

de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale:  

(a)  dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal 

competent; 

... 

(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 

infracțiune sau când există motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să 

săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia; 

...” 

A. Admisibilitatea 

49.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea observă că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie 

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

50.  Reclamanții au susținut că fuseseră deținuți de către persoane 

particulare care nu aveau autoritatea, în baza legislației moldovenești, de a-i 

lipsi de libertate. 

51.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că întâmpinase dificultăți în 

evaluarea situației, în absența unui control efectiv asupra teritoriului 

controlat de către „rmn”. 

52.  Guvernul rus a susținut că concluziile Curții făcute în cauzele Mozer 

(pre-citată) și Vardanean v. Republica Moldova și Rusia (nr. 22200/10, § 

39, 30 mai 2017) s-au bazat pe constatările din cauza Ilașcu și alții (pre-

citată), care la rândul lor s-au bazat pe un raport scris în anul 1994 de către 

două persoane, la solicitarea OSCE. Raportul respectiv, împreună cu 

absența oricăror informații noi despre sistemul juridic și judecătoresc din 

„rmn”, nu ar trebui să stea în continuare la baza concluziilor Curții din anul 

2020. El a prezentat un rezumat al diferitelor dispoziții legale și acorduri în 

vigoare pe teritoriul „rmn”, inclusiv informații despre organizarea 
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judecătorească și garanțiile de independență ale judecătorilor, și exemple de 

protecție reușită a drepturilor omului în regiune. El nu a prezentat copii ale 

documentelor relevante. 

53.  Curtea reiterează că, în jurisprudența sa cu privire la Articolul 5 § 1, 

este bine stabilit faptul că orice privare de libertate nu trebuie să se bazeze 

doar pe una din excepțiile enumerate la subparagrafele (a)-(f), ci trebuie să 

fie și „legală”. În cazul în care „legalitatea” detenției este pusă în discuție, 

inclusiv întrebarea dacă s-a respectat „o procedură prevăzută de lege”, 

Convenția se referă, în esență, la legislația națională și prevede obligația de 

conformare cu normele materiale și procedurale ale dreptului național. 

Acest lucru implică, în primul rând, ca orice arestare sau detenție să aibă o 

bază legală în dreptul intern; de asemenea, el se referă la calitatea legii, 

impunând ca aceasta să fie compatibilă cu statul de drept, concept inerent 

tuturor articolelor din Convenție (a se vedea, de exemplu, Del Río Prada v. 

Spania [MC], nr. 42750/09, § 125, CEDO 2013; și Mozer, pre-citată, § 

134). 

54.  În prezenta cauză, se remarcă faptul că Federația Rusă a prezentat un 

rezumat al documentelor referitoare la sistemul judecătoresc din „rmn”, fără 

a prezenta copii ale documentelor propriu-zise (a se vedea paragraful 52 

supra). Cu toate acestea, el nu a reușit să explice dacă sistemul judecătoresc 

din „rmn” sau legislația pe care a descris-o era în vigoare în timpul 

evenimentelor relevante (2004-2006). Curtea reamintește că, pentru această 

perioadă, ea a stabilit deja că sistemul judiciar din „rmn” nu era un sistem 

care să reflecte o tradiție juridică compatibilă cu Convenția (a se vedea 

Mozer, pre-citată, §§ 148-49). Din acest motiv, ea a considerat că instanțele 

„rmn” și, implicit, orice altă autoritate „rmn” nu puteau dispune arestarea 

sau detenția „legală” a reclamantului, în sensul Articolului 5 § 1 din 

Convenție (a se vedea Mozer, pre-citată, § 150). 

55.  În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că concluzia la care a 

ajuns în cauza Mozer este valabilă și în prezenta cauză. Prin urmare, a 

existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

56.  În continuare, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligația sa pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a asigura drepturile reclamantului în baza Articolului 5 din 

Convenție. Din aceleași motive ca și cele menționate la paragrafele 40-44 de 

mai sus, Curtea constată că Republica Moldova nu a eșuat să îndeplinească 

obligațiile sale pozitive în baza Articolului 5 din Convenție. Prin urmare, nu 

a avut loc o încălcare a acestei prevederi de către Republica Moldova. 

57.  Cu referire la Federația Rusă, din aceleași motive ca și cele 

menționate la paragrafele 46 și 47 de mai sus, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă de încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție. 
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IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

58.  Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție, 

a cărui parte relevantă prevede următoarele: 

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

instanță ... care va hotărî ... asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate 

împotriva sa. ...” 

A. Admisibilitatea 

59.  Guvernul rus a susținut că, după trecerea a cincisprezece ani de la 

evenimentele relevante, supravegherea de către Curte a respectării 

drepturilor reclamanților nu ar fi „practică și eficientă”. Prin urmare, el a 

invitat Curtea să înceteze examinarea cauzei. 

60.  Curtea constată că reclamanții au depus cererea lor în anul 2006, la 

scurt timp după condamnarea lor, și nu pot fi acuzați pentru timpul care a 

trecut de atunci. De asemenea, este clar că condamnarea lor este încă 

înregistrată în „rmn”. Indiferent dacă o asemenea condamnare este 

recunoscută ca fiind legală în afara regiunii, se poate considera că ea 

continuă să afecteze reclamanții. Prin urmare, Curtea consideră că 

continuarea examinării cauzei va servi drept o protecție eficientă a 

drepturilor lor. 

61.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea observă că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie 

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

62.  Reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, că 

instanțele „rmn” care îi condamnaseră nu pot fi considerate ca fiind  

„instanțe independente instituite prin lege”. 

63.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că Articolul 6 § 1 din 

Convenție a fost încălcat, deoarece tribunalele create în „rmn” nu fuseseră 

instituite prin lege. El a adăugat că nu putea verifica autenticitatea și 

acuratețea textelor care pot fi prezentate Curții ca fiind „legi ale rmn”. Mai 

mult, rapoartele recente elaborate de către experții Organizației Națiunilor 

Unite arată că principiile de bază ale democrației, independenței și 

imparțialității organizării judiciare nu sunt îndeplinite în regiunea 

transnistreană. 

64.  În afară de prezentarea unui rezumat al legislației și al practicii 

„rmn” (a se vedea paragraful 52 supra), Guvernul rus nu a prezentat niciun 

argument cu privire la fondul acestei plângeri. 
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65.  Curtea face trimitere la constatarea sa (a se vedea paragrafele 54 și 

55 supra), conform căreia informațiile prezentate de Guvernul rus erau 

insuficiente pentru a justifica o abatere de la concluziile sale în cauzele 

anterioare referitoare la natura sistemului judiciar din „rmn”. De asemenea, 

Curtea se referă la concluzia sa (a se vedea paragraful 54 supra) că 

instanțele „rmn” nu au putut dispune arestarea sau detenția „legală” a 

reclamanților, în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție. Implicit, Curtea 

consideră că instanțele „rmn” nu ar putea fi calificate drept un „tribunal 

independent instituit prin lege” în scopurile Articolului 6 § 1 din Convenție 

(a se vedea, de exemplu, Vardanean, pre-citată, § 39). Prin urmare, Curtea 

consideră că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție în 

prezenta cauză. 

66.  În continuare, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligația sa pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a asigura drepturile reclamanților (a se vedea paragraful 24 supra). 

Din aceleași motive ca și cele menționate la paragrafele 40-44 supra, Curtea 

constată că Moldova nu a eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale pozitive 

în baza Articolului 6 § 1 din Convenție. Prin urmare, nu a avut loc o 

încălcare a acestei prevederi de către Republica Moldova. 

67.  Cu referire la Federația Rusă, din aceleași motive ca și cele 

menționate la paragrafele 46 și 47 supra, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

68.  În final, reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 8 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 

domiciliului său și a corespondenței sale. 

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

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

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.” 

A. Admisibilitatea 

69.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată, 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea observă că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie 

declarată admisibilă. 
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B. Fondul 

70.  Reclamanții au susținut că, în timpul detenției, corespondența lor 

fusese cenzurată. În plus, lor nu li s-a permis o perioadă îndelungată să-și 

întâlnească rudele în timpul detenției, fără niciun motiv particular (a se 

vedea paragrafele 18 și 19 supra). 

71.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că, în cazul în care relatarea 

evenimentelor de către reclamanți fusese corectă, a existat o încălcare a 

Articolului 8 în prezenta cauză, pentru care el nu putea fi considerat 

responsabil. Guvernul rus nu a comentat. 

72.  Curtea notează că niciunul dintre Guvernele reclamate nu a obiectat 

în privința relatării evenimentelor care au stat la baza acestei plângeri. În 

consecință, Curtea acceptă declarațiile reclamanților ca o reflectare exactă a 

evenimentelor. 

73.  Curtea consideră că deschiderea și citirea corespondenței private 

trimise către sau de către un deținut echivalează în mod clar cu o ingerință 

în dreptul la respectarea corespondenței unei persoane, garantat de Articolul 

8 din Convenție (a se vedea, de exemplu, Porowski v. Polonia, nr. 

34458/03, §§ 166-168, 21 martie 2017). 

74.  Chiar și presupunând că astfel de acte sunt conforme cu legea „rmn”, 

ale cărei prevederi nu au fost comunicate de către Guvernele reclamate, 

Curtea constată absența oricărei justificări pentru o astfel de monitorizare. 

75.  În mod similar, Curtea nu vede nicio justificare sau temei juridic în 

baza legislației moldovenești, cu privire la refuzul vizitelor familiei 

reclamanților până la condamnarea lor. 

76.  Acest lucru este suficient pentru Curte să concluzioneze că a existat 

o încălcare a Articolului 8 din Convenție în prezenta cauză. 

77.  Din aceleași motive ca cele menționate la paragrafele 40-44 supra, 

Curtea constată că Moldova nu a eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale 

pozitive în baza Articolului 8 din Convenție. Prin urmare, nu a avut loc o 

încălcare a acestei prevederi de către Republica Moldova. 

78.  Cu privire la Federația Rusă, din aceleași motive ca și cele 

menționate la paragrafele 46 și 47 supra, Curtea constată că Rusia este 

responsabilă de încălcarea Articolului 8 din Convenție. 

VI. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

79.  Reclamanții s-au plâns că nu au avut nicio cale de atac eficientă în 

privința plângerilor sale în baza Articolelor 3, 5, 6 și 8 din Convenție. În 

acest sens, ei au pretins încălcarea Articolului 13 din Convenție, care are 

următorul conținut: 

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

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

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

oficiale.” 
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A. Admisibilitatea 

80.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată, 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea observă că 

plângerea nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie 

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

81.  Reclamanții au considerat că ei nu au avut mijloace de afirmare a 

drepturilor lor în fața acțiunilor autorităților „rmn”. 

82.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că existase o încălcare a 

Articolului 13 în prezenta cauză, pentru care el nu putea fi considerat 

responsabil. Guvernul rus nu a făcut niciun comentariu specific. 

83.  Curtea reiterează concluzia sa din cauza Mozer (pre-citată, § 211) că 

„... în anumite circumstanțe reclamanților li se poate cere să epuizeze căile 

de atac eficiente disponibile într-o entitate nerecunoscută (a se vedea 

Demopoulos și alții, pre-citată, §§ 89 și 92- 96). Cu toate acestea, nu există 

niciun indiciu în dosar, iar Guvernul rus nu a susținut că reclamantul avea la 

dispoziție căi de atac eficiente în „rmn” cu privire la plângerile menționate 

mai sus”. Deoarece prezenta cauză se referă la o perioadă (2004-2006) 

cuprinsă în constatările din cauza Mozer, Curtea nu vede niciun motiv să se 

abată de la această concluzie în prezenta cauză. 

84.  Prin urmare, Curtea concluzionează că reclamanții nu au avut o cale 

de atac eficientă cu privire la plângerile lor în baza Articolelor 3, 5, 6 și 8 

din Convenție. În consecință, Curtea trebuie să decidă dacă încălcarea 

Articolului 13 poate fi atribuită unuia dintre Statele reclamate. 

85.  Curtea notează că în cauza Mozer (pre-citată, §§ 213-216) ea a 

constatat că Moldova pusese la dispoziția reclamanților proceduri 

proporționale cu capacitatea sa limitată de protecție a drepturilor lor. Astfel, 

ea își îndeplinise obligațiile sale pozitive, iar Curtea a constatat că nu 

existase nicio încălcare a Articolului 13 din Convenție de către Statul 

respectiv. Având în vedere similitudinea plângerilor formulate și 

coincidența intervalului de timp al evenimentelor din prezentele cauze cu 

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

concluzie în prezentele cauze. În consecință, Curtea constată că nu a existat 

nicio încălcare a Articolului 13 din Convenție de către Republica Moldova. 

86.  La fel ca și în cauza Mozer (pre-citată, §§ 217-218), în absența 

oricărei prezentări din partea Guvernului rus cu privire la orice cale de atac 

disponibilă reclamanților, Curtea concluzionează că a existat o încălcare a 

Articolului 13 coroborat cu Articolele 3, 5, 6 și 8 din Convenție de către 

Federația Rusă. 
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VII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

87.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 reparație echitabilă.” 

A.  Prejudiciul moral 

88.  Reclamanții au pretins câte 35000 de euro (EUR) fiecare pentru 

prejudiciul moral cauzat lor în urma maltratării, a condițiilor inumane de 

detenție și a asistenței medicale insuficiente. 

89.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că sumele solicitate erau 

excesive. 

90.  Guvernul rus a argumentat că pretențiile reclamanților erau excesive, 

nefondate și ghidate de preferințele lor politice. 

91.  Curtea notează că nu a constatat nicio încălcare a Convenției de către 

Republica Moldova în prezenta cauză. În consecință, nu se acordă nicio 

compensație din contul acestui Stat reclamat. 

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

urma detenției lor ilegale în condiții inumane, a maltratării primului 

reclamant, precum și a condamnării lor ilegale de către un tribunal care nu a 

fost instituit prin lege și a intervenției nejustificate în dreptul lor la 

respectarea vieții private și de familie. Având în vedere circumstanțele 

cauzei și pronunțându-se în echitate, Curtea acordă sumele de mai jos pentru 

prejudiciul moral, care urmează să fie achitate de către Federația Rusă: 

– 20000 EUR, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă, 

domnului Alexei Mîrca; 

– 12500 EUR, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă, 

domnului Dumitru Mîrca. 

B. Costuri și cheltuieli 

93.  Reclamanții au solicitat împreună 2100 EUR pentru costuri și 

cheltuieli. Ei s-au bazat pe un contract încheiat cu avocatul lor, precum și pe 

o listă detaliată a orelor lucrate la caz. 

94.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că suma solicitată era 

excesivă. Guvernul rus nu a comentat. 

95.  Curtea reiterează faptul că, pentru ca costurile și cheltuielile să fie 

incluse într-o hotărâre în baza Articolului 41 din Convenție, trebuie să se 

stabilească faptul că acestea au fost suportate în mod efectiv și necesar, și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil (a se vedea, de exemplu, Mozer, pre-

citată, § 240). Având în vedere toți factorii relevanți și Articolul 60 § 2 din 
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Regulamentul Curții, Curtea acordă întreaga sumă solicitată pentru costuri și 

cheltuieli, care urmează a fi achitată de către Federația Rusă. 

96.  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 cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 3 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție de către 

Federația Rusă cu referire la maltratarea primului reclamant, tratamentul 

medical insuficient al celui de-al doilea reclamant și condițiile inumane 

de detenție ale ambilor reclamanți; 

4. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 5 § 1 din 

Convenție de către Republica Moldova; 

5. Hotărăște a existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

6. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție de către Republica Moldova; 

7. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție de 

către Federația Rusă; 

8. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 8 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

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

Federația Rusă, atât cu referire la cenzura corespondenței reclamanților 

în penitenciar, cât și la restricționarea dreptului lor la vizite de familie în 

timpul detenției; 

10. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 13 coroborat cu 

Articolele 3, 5, 6 și 8 din Convenție de către Republica Moldova; 

11. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 13 coroborat cu 

Articolele 3, 5, 6 și 8 din Convenție de către Federația Rusă; 
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12. Hotărăște 

(a) că Federația Rusă trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume: 

(i) 20000 EUR (douăzeci de mii de euro), plus orice taxă care poarte 

fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral în privința 

domnului Alexei Mîrca; 

(ii) 12500 EUR (douăsprezece mii cinci sute de euro), plus orice taxă 

care poarte fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral 

în privința domnului Dumitru Mîrca; 

(iii) 2100 EUR (două mii una sută de euro), plus orice taxă care 

poarte fi percepută la această sumă reclamanților, pentru costuri 

și cheltuieli; 

(b) că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la data 

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţional sumelor 

de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut 

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

13. Respinge restul pretenţiei reclamanților cu privire la satisfacţia echitabilă. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 27 aprilie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Aleš Pejchal 

 Grefier adjunct Președinte 

 


