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În cauza Toțchi și alții v. Republica Moldova, Rusia și Ucraina, 

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

Comitet compus din: 

 Aleš Pejchal, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Carlo Ranzoni, judecători, 

and Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 8833/10) versus Republica Moldova, Rusia și Ucraina, 

depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către doi 

cetățeni ruși, dl Iurie Toțchi și dna Tatiana Toțcaia, și un cetățean ucrainean, 

dl Marc Fașcevschii („reclamanții”), la 29 ianuarie 2010; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova și 

Guvernului Federației Ruse („Guvernele”); 

obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea cererii de către un 

Comitet și decizia Curții de a o respinge; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 18 mai 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la decesul rudei reclamanților, ca urmare a 

consumului de ciuperci cumpărate de la o piață publică și presupusul eșec al 

autorităților de a proteja dreptul la viață al victimei și de a efectua o 

investigație eficientă în privința circumstanțelor care au cauzat decesul. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanții s-au născut în anii 1946, 1951 și, respectiv, 1973, și 

locuiesc în Bender. 

3.  Prezenta cauză se referă la circumstanțele care au cauzat decesul dnei 

Iana Fașcevscaia (victima), care a fost fiica primului și celui de-al doilea 

reclamant, și soția celui de-al treilea reclamant. 

4.  Contextul cauzei, inclusiv conflictul armat din Transnistria din 

perioada 1991-1992 și evenimentele ulterioare, este descris în cauzele Ilaşcu 

şi alţii v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 

2004-VII) și Catan şi alţii v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 

43370/04, 8252/05 și 18454/06, §§ 8-42, CEDO 2012). 
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I. DECESUL VICTIMEI 

5.  La 6 iulie 2001 două persoane (K.S. și K.V.) au strâns ciuperci din 

pădure și le-au vândut la o piață din Tiraspol, un oraș controlat de către 

autoproclamata „republică moldovenească nistreană” („rmn”). La 8 iulie 

2011 două persoane care consumaseră ciuperci au fost internate în secția de 

terapie intensivă din cadrul „spitalului clinic republican” din Tiraspol 

(„scr”). S-a stabilit că ambele persoane erau victime ale ciupercilor 

otrăvitoare pe care le cumpăraseră de la K.S. și K.V. Ulterior, în acel spital 

au fost internate mai multe persoane, toate consumând ciuperci de la aceiași 

vânzători. 

6.  La 9 iulie 2001, la ora 10:35, personalul „scr” a efectuat un apel de 

urgență către „centrul republican de igienă și epidemiologie” („centrul”), 

informând despre incident și despre piața de unde fuseseră cumpărate 

ciupercile. 

7.  În aceeași zi, în jurul orei 17:00, dna Iana Fașcevscaia a cumpărat 

ciuperci de la K.S. și K.V. Ultima i-a prezentat un certificat de la laboratorul 

sanitar-veterinar al pieței unde își vindeau marfa, confirmând că ciupercile 

erau potrivite pentru consum. Mai târziu în acea zi, dna Iana Fașcevscaia a 

gătit cina pentru familia sa. La 10 iulie 2001, în jurul orei 04:10, ea a simțit 

un disconfort în stomac. La ora 6 dimineața, în aceeași zi, ea a fost internată 

în „scr”. 

8.  Deoarece starea de sănătate a dnei Iana Fașcevscaia s-a înrăutățit 

semnificativ, la 13 iulie 2001 ea a fost transportată de urgență la spitalul 

municipal nr. 3 din Chișinău. În pofida tuturor eforturilor medicilor, la 15 

iulie 2001 ea a decedat în acel spital. 

II. INVESTIGAREA CIRCUMSTANȚELOR CU PRIVIRE LA 

DECESUL VICTIMEI ȘI PROCEDURILE PENALE ULTERIOARE 

9.  La 19 iulie 2001 „procuratura Tiraspol” a inițiat două cauze penale: 

împotriva lui K.S. și K.V., și împotriva expertului din laboratorul de 

expertiză sanitară al pieței locale. Cu toate acestea, la 31 mai 2002 ambele 

investigații au fost încetate. S-a stabilit că K.S. și K.V. nu avuseseră nicio 

modalitate de a determina că printre ciupercile pe care le vindeau erau și 

câteva otrăvitoare, mai ales că laboratorul le emisese un certificat. În 

privința expertului de laborator, s-a stabilit că el utilizase o metodă 

rudimentară de verificare a ciupercilor, prin inspectarea vizuală a acestora și 

prin fierberea câtorva din ele cu ceapă și observarea oricăror modificări în 

culoarea lor. De asemenea, s-a constatat că niciunul dintre laboratoarele de 

piață din „rmn” nu deținea echipamentul necesar pentru testarea biochimică 

a ciupercilor. În baza unei legi de amnistie, expertul de laborator nu mai 

putea fi urmărit penal. 
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10.  Pe parcursul anilor următori, reclamanții au depus numeroase 

plângeri către diverse autorități din „rmn” și din Rusia. Procuratura „rmn” a 

redeschis urmărirea penală împotriva lui K.S. și K.V., și a încetat-o de trei 

ori. În final, ei au fost liberați de răspundere penală, din cauza intervenirii 

termenului de prescripție pentru răspunderea penală. 

11.  La o dată necunoscută, urmărirea penală a fost inițiată și în privința a 

trei funcționari ai centrului, care au fost acuzați de neglijență pentru că nu 

reacționaseră prompt la apelul de urgență din partea „scr” în dimineața zilei 

de 9 iulie 2001 și pentru că nu preveniseră vânzarea ulterioară a ciupercilor 

periculoase, chiar dacă ei avuseseră timp să facă acest lucru.  

12.  La 14 mai 2009 „judecătoria Tiraspol” i-a găsit pe doi dintre cei trei 

funcționari menționați supra, acuzați de neglijență, vinovați. S-a stabilit că 

ei nu respectaseră regulile aplicabile și nu investigaseră prompt și complet 

cazurile de otrăvire cu ciuperci. Instanța a constatat că, în cazul în care ei și-

ar fi îndeplinit funcțiile în mod corespunzător, vânzarea ulterioară a 

ciupercilor ar fi fost interzisă și decesul victimei ar fi fost evitat. Cei doi 

funcționari au fost condamnați la trei ani de închisoare; totuși, din cauza 

expirării termenului de prescripție, ei au fost liberați de la executarea 

pedepsei. 

13.  În aceeași zi, instanța a adoptat o decizie prin care a atras atenția 

administrației centrului asupra faptului că ea constatase deficiențe grave în 

activitatea de prevenire a incidentelor similare celui care a condus la decesul 

victimei. În special, ea a remarcat faptul că vechile reguli de funcționare a 

laboratoarelor veterinare și sanitare nu se mai aplicau, iar reguli noi nu 

fuseseră adoptate până la data pronunțării deciziei. Astfel, laboratoarele 

respective funcționau efectiv fără o bază juridică, iar personalul angajat nu 

putea fi tras la răspundere penală în cazul în care s-ar fi întâmplat situații 

similare în viitor. În plus, acele laboratoare nu aveau echipamente de testare 

a calității alimentelor. În final, instanța a menționat că procuratura solicitase 

documentele referitoare la expertul de laborator vizat în cazul victimei abia 

în luna octombrie 2004 și că permisese desfășurarea investigației pe o 

perioadă atât de îndelungată, încât termenul de prescripție a expirat. Aceste 

tergiversări nejustificate au permis persoanelor responsabile de decesul 

victimei să evite răspunderea penală. 

14.  La 30 iulie 2009 „instanța supremă a rmn” a menținut hotărârea din 

14 mai 2009, repetând, în esență, motivele instanței inferioare. 

15.  Reclamanții au încercat să obțină anularea hotărârilor de către Curtea 

Supremă din Republica Moldova, însă ultima a refuzat să examineze 

recursul, deoarece hotărârile atacate fuseseră emise de către instanțe 

neconstituționale, și le-a sugerat reclamanților să urmeze procedura normală 

în fața instanțelor constituționale din Republica Moldova. Se pare că 

reclamanții nu au urmat instrucțiunile respective. 
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CADRUL JURIDIC RELEVANT 

16.  Rapoartele organizațiilor interguvernamentale și neguvernamentale, 

legislația și practica națională relevantă a Republicii Moldova, precum și 

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

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

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

17.  Curtea trebuie să stabilească mai întâi dacă reclamanții se află sub 

jurisdicția Statelor reclamate, în scopurile aspectelor invocate, în sensul 

Articolului 1 din Convenție. 

18.  Cu referire la Ucraina, Curtea constată că reclamanții nu au prezentat 

nicio dovadă care să susțină afirmația potrivit căreia și-ar fi exercitat 

jurisdicția în prezenta cauză. În aceste circumstanțe, Curtea consideră că 

cererea privind jurisdicția Ucrainei este nefondată și hotărăște că reclamanții 

nu s-au aflat sub jurisdicția Ucrainei în conformitate cu Articolul 1 din 

Convenție. Prin urmare, partea de cerere îndreptată împotriva Ucrainei 

trebuie declarată inadmisibilă în conformitate cu Articolul 35 § 4 din 

Convenție (a se vedea Soyma v. Republica Moldova, Rusia și Ucraina, nr. 

1203/05, § 16, 30 mai 2017). 

A. Comentariile părților 

19.  Reclamanții au susținut că ambele Guverne reclamate și-au exercitat 

jurisdicția. 

20.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că au avut obligații pozitive 

de asigurare a drepturilor reclamanților. 

21.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamanții nu s-au aflat  

sub jurisdicția sa și că, prin urmare, cererea ar trebui să fie declarată 

inadmisibilă ratione personae și ratione loci în privința Federației Ruse. 

Similar cauzei Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 11138/10, 

§§ 92-94, 23 februarie 2016), Guvernul rus și-a exprimat opinia, potrivit 

căreia abordarea problemei de jurisdicție adoptată de către Curte în cauzele 

Ilaşcu şi alţii v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, CEDO 2004-VII), 

Ivanţoc şi alţii v. Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 noiembrie 2011), și 

Catan şi alţii (pre-citată) a fost greșită și contrară dreptului internațional 

public. 
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B. Aprecierea Curții 

22.  Curtea constată că părțile în prezenta cauză își mențin punctele de 

vedere referitoare la problema jurisdicției, care sunt similare cu cele 

exprimate de către părți în cauzele Catan și alții (pre-citată, §§ 83-101) și 

Mozer (pre-citată, §§ 81-95). În special, reclamanții și Guvernul Republicii 

Moldova au susținut că ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția, 

în timp ce Guvernul rus a susținut că el nu avea jurisdicție. 

23.  Curtea reamintește că principiile generale referitoare la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție cu privire la acțiunile și 

circumstanțele referitoare la regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

au fost descrise în cauzele Ilaşcu și alții (pre-citată, §§ 311-19), Catan și 

alții (pre-citată, §§ 103-07) și Mozer (pre-citată, §§ 97-98). 

24.  Cu referire la Republica Moldova, Curtea notează că în hotărârile 

sale Ilaşcu, Catan și Mozer, ea a constatat că, deși Moldova nu deținea un 

control efectiv asupra regiunii transnistrene, 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, era limitată la cea de a 

întreprinde măsuri diplomatice, economice, judiciare și de altă natură care 

erau atât în puterea sa, cât și în conformitate cu dreptul internațional (a se 

vedea Ilaşcu 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 

Ilaşcu 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 supra. În plus, ea notează că Guvernul Republicii 

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

Astfel, ea constată că Republica Moldova își exercită jurisdicția în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru actele 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate 

anterior (a se vedea Ilaşcu și alții, pre-citată, § 335). 

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

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

instituirea regimului separatist din regiunea transnistreană în anii 1991 și 

1992 (a se vedea 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 putut continua să existe și să reziste 

eforturilor Republicii Moldova și celor internaționale de a soluționa 

conflictul și de a institui democrația și statul de drept în regiune, doar 

datorită sprijinului militar, economic și politic al Federației Ruse (a se vedea 

Ivanţoc și alții, pre-citată, §§ 116-20; Catan și alții, pre-citată, §§ 121-22; și 
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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 cu privire la faptul că Federația Rusă continua să exercite un 

control efectiv și o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, 

prin urmare, reclamantul s-a aflat sub jurisdicția Statului respectiv în baza 

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

27.  Curtea nu vede motive pentru a distinge prezenta cauză de cauzele 

Ilașcu și alții, Ivanţoc și alții, Catan și alții și Mozer (toate citate supra). 

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

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție. Prin urmare, Curtea 

respinge obiecțiile Guvernului rus ratione personae și ratione loci. 

29.  În continuare, Curtea va determina dacă a avut loc o încălcare a 

drepturilor reclamanților în baza Convenției, astfel încât să fie angajată 

responsabilitatea vreunuia dintre Statele reclamate (a se vedea Mozer, pre-

citată, § 112). 

II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN CONVENȚIE 

30.  Reclamanții s-au plâns că autoritățile Statului eșuaseră să 

îndeplinească obligația lor pozitivă de a proteja dreptul la viață al victimei și 

că nu fusese efectuată o investigație efectivă a plângerilor sale penale. 

Partea relevantă a Articolului 2 din Convenție are următorul cuprins: 

„Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate 

de un tribunal când infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege. ...” 

A. Admisibilitatea 

31.  Guvernul rus a susținut că din materialele cauzei rezultă clar că 

reclamanții au considerat că investigația asupra circumstanțelor decesului 

victimei era ineficientă cu mult timp înainte ca cererea lor să fie depusă la 

Curte. În luna octombrie 2006 ei s-au adresat membrilor Parlamentului 

Federației Ruse în legătură cu ineficiența anchetei și le-au cerut ajutor. În 

anul 2007 ei le-au scris și reprezentanților administrației locale despre 

intenția lor de a porni greva foamei în semn de protest față de inacțiunea 

procurorilor. În final, în cererea lor care a inițiat prezenta cauză, ei s-au 

plâns în baza Articolului 13 din Convenție, că nu existaseră remedii 

eficiente în privința plângerilor sale în baza Articolului 2 din Convenție. 

32.  Fiind conștienți de ineficiența investigației încă din anul 2006, 

reclamanții nu ar fi trebuit să aștepte ca instanța supremă din „rmn” să 

adopte o decizie finală în această cauză, ci mai degrabă ar fi trebuit să se 

plângă la Curte în termen de șase luni. Deoarece reclamanții nu făcuseră 

acest lucru, cererea lor trebuia respinsă pentru că nu a fost depusă într-un 

termen de șase luni. 



HOTĂRÂREA TOȚCHI ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA, RUSIA ȘI UCRAINA 

7 

 

33.  Curtea reiterează că, de regulă, perioada de șase luni începe să curgă 

de la data hotărârii definitive în procesul de epuizare a căilor interne de atac. 

În cazul în care reclamantul nu dispune de o cale de atac eficientă, termenul 

începe să curgă de la data acțiunilor sau a măsurilor reclamate, ori de la data 

în care acțiunea respectivă sau efectul acesteia, ori prejudiciul asupra 

reclamantului au devenit cunoscute. În plus, Articolul 35 § 1 din Convenție 

nu poate fi interpretat într-un mod care să impună reclamantul să sesizeze 

Curtea cu privire la plângerea sa înainte ca poziția lui cu privire la această 

chestiune să fie soluționată în mod definitiv la nivel intern. Prin urmare, în 

cazul în care reclamantul se folosește de un remediu aparent existent și 

numai ulterior află despre circumstanțe care determină ineficiența 

remediului respectiv, poate fi potrivit, pentru scopurile Articolului 35 § 1 

din Convenție, ca perioada de șase luni să înceapă de la data când 

reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască aceste circumstanțe (a 

se vedea Mocanu și alții v. România [MC], nr. 10865/09 și alte 2, §§ 259-

60, CEDO 2014 (extrase); și Blokhin v. Rusia [MC], nr. 47152/06, § 106, 

23 martie 2016). 

34.  Curtea constată că, în pofida scrisorilor adresate membrilor 

Parlamentului Federației Ruse și a altor materiale la care a făcut referire 

Guvernul rus, nu există dovezi că, la momentul evenimentelor, reclamanții 

știau că procedura în fața instanțelor „rmn” era ineficientă. Astfel, Curtea nu 

consideră posibilă blamarea reclamanților pentru faptul că au încercat să 

epuizeze toate căile de atac disponibile în fața autoproclamatelor autorități 

din „rmn”. În astfel de circumstanțe, nu se poate spune că cererea a fost 

depusă cu omiterea termenului. Prin urmare, obiecția Guvernului rus trebuie 

respinsă. 

35.  În plus, Curtea constată că plângerea nu este în mod vădit nefondată, 

în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție, și că nu este 

inadmisibilă din niciun alt motiv. Astfel, Curtea o declară admisibilă. 

B. Fondul 

36.  Reclamanții au susținut că autoritățile „rmn” nu au instituit un cadru 

care să prevină în mod eficient riscul pentru viața consumatorilor, eșuând să 

ofere un sistem pentru alerte de urgență și un protocol care să fie urmat în 

circumstanțe care pun viața în pericol. În plus, ele nu au reușit să furnizeze 

echipamente de testare corespunzătoare și să angajeze personal instruit în 

modul corespunzător, însărcinat cu eliberarea certificatelor de calitate a 

alimentelor. Ei au susținut, de asemenea, că nu fusese efectuată nicio 

investigație eficientă cu privire la circumstanțele care au cauzat decesul 

victimei. 

37.  Guvernele reclamate nu au prezentat comentarii cu privire la fondul 

acestei plângeri. 
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38.  Curtea reiterează că prima teză din Articolul 2, care este considerată 

una dintre cele mai fundamentale dispoziții ale Convenției și care consacră, 

de asemenea, una dintre valorile de bază ale societăților democratice care 

formează Consiliul Europei, obligă Statul nu numai să se abțină de la 

privarea „intenționată” de viață, dar și să întreprindă măsurile 

corespunzătoare pentru a proteja viețile celor aflați sub jurisdicția sa (a se 

vedea L.C.B. v. Regatul Unit, 9 iunie 1998, § 36, Rapoarte 1998-III; 

Calvelli și Ciglio v. Italia [MC], nr. 32967/96, § 48, CEDO 2002-I, și 

Fernandes de Oliveira v. Portugalia [MC], nr. 78103/14, § 104, 31 ianuarie 

2019). 

39.  Această obligație pozitivă materială implică o datorie principală a 

Statului de a institui un cadru legislativ și administrativ conceput pentru a 

oferi o descurajare eficientă împotriva amenințărilor la dreptul la viață (a se 

vedea Öneryıldız v. Turcia [MC], nr. 48939/99, § 89, CEDO 2004-XII; 

Budayeva și alții v. Rusia, nr. 15339/02 și alte 4, § 129, CEDO 2008 

(extrase); Kolyadenko și alții v. Rusia, nr. 17423/05 și alte 5, § 157, 28 

februarie 2012; și Fernandes de Oliveira, pre-citată, §§ 103 și 105-07). Ea 

se aplică în contextul oricărei activități, fie publică sau de altă natură, în care 

poate fi pus în joc dreptul la viață (Centrul de Resurse Juridice în numele lui 

Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 130, CEDO 2014, și 

Lopes de Sousa Fernandes v. Portugalia [MC], nr. 56080/13, § 165, 19 

decembrie 2017). Ea presupune, de asemenea, ca Statul să adopte reguli 

care să oblige instituțiile, fie private sau publice, să întreprindă măsuri 

corespunzătoare pentru protecția vieții oamenilor (a se vedea, în contextul 

utilizării forței de către agenți ai Statului, McCann și alții v. Regatul Unit, 

27 septembrie 1995, § 151, seria A nr. 324; Makaratzis v. Grecia [MC], 

nr. 50385/99, §§ 58, 59 și 62, CEDO 2004-XI; Perişan și alții v. Turcia, 

nr. 12336/03, § 85, 20 mai 2010; în contextul asistenței medicale, Centrul 

de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu, pre-citată, § 130; 

Lambert și alții v. Franța [MC], nr. 46043/14, § 140, CEDO 2015 (extrase); 

Lopes de Sousa Fernandez, pre-citată, § 166; și Fernandes de Oliveira, pre-

citată, § 105; în contextul activităților industriale, Öneryıldız, pre-citată, §§ 

71 and 90; și Kolyadenko și alții, § 158). În acest context, absența oricărei 

responsabilități directe a Statului pentru decesul unei persoane sau pentru 

punerea vieții acesteia în pericol nu exclude aplicabilitatea Articolului 2 (a 

se vedea Cavit Tınarlıoğlu v. Turcia, nr. 3648/04, § 61, 2 februarie 2016). 

40.  Obligația Statului de a proteja dreptul la viață trebuie, de asemenea, 

considerată a include nu numai obligații pozitive materiale, ci și, în caz de 

deces, obligația pozitivă procedurală de a avea instituit un sistem judiciar 

independent și eficient. Un astfel de sistem poate varia în funcție de 

circumstanțe. Cu toate acestea, el trebuie să fie capabil să stabilească în mod 

prompt circumstanțele, să îi tragă la răspundere pe cei vinovați și să ofere 

victimei o despăgubire corespunzătoare (a se compara cu Calvelli și Ciglio, 

pre-citată, § 49; Vo v. Franța [MC], nr. 53924/00, § 89, CEDO 2004-VIII; 
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Šilih v. Slovenia [MC], nr. 71463/01, §§ 155 și 192, 9 aprilie 2009; și Lopes 

de Sousa Fernandes, pre-citată, § 214). 

41.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea constată că 

investigația penală efectuată de către autoritățile locale a stabilit că niciunul 

dintre laboratoarele de piață din „rmn” nu aveau echipamentul necesar 

pentru testarea biochimică a ciupercilor (a se vedea paragraful 9 de mai sus) 

și că vechile norme privind funcționarea laboratoarelor veterinare și sanitare 

nu se mai aplicau, iar noi reguli nu fuseseră adoptate (a se vedea paragraful 

13 de mai sus). În plus, s-a constatat, de asemenea, că funcționarii centrului 

eșuaseră să acționeze cu promptitudine în vederea stopării vânzării 

ulterioare a ciupercilor otrăvitoare (a se vedea paragraful 12 de mai sus). 

Curtea notează că aceste constatări nu au fost contestate de către Guvernele 

reclamate și, prin urmare, ea consideră a fi stabilit faptul că Statul nu a 

instituit un cadru legislativ și administrativ conceput pentru a oferi o 

descurajare eficientă împotriva amenințărilor la dreptul la viață al victimei. 

42.  Cu referire la investigarea circumstanțelor decesului victimei, Curtea 

constată că, deși a fost stabilită responsabilitatea vânzătorilor de ciuperci, a 

expertului de laborator și a funcționarilor centrului, niciunul dintre ei nu a 

fost tras la răspundere, din cauza termenului de prescripție sau a amnistiei. 

În acest sens, Curtea reamintește că nu se poate considera că obligațiile 

procedurale care rezultă din Articolele 2 și 3 din Convenție au fost 

îndeplinite în cazul în care investigația a fost încetată din cauza expirării 

termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, determinată de 

inactivitatea autorităților (Asociația „21 decembrie 1989” și alții v. 

România, nr. 33810/07 și 18817/08, § 144, 24 mai 2011). În aceste condiții, 

Curtea nu poate decât să concluzioneze că investigația privind 

circumstanțele decesului victimei nu a fost eficientă în sensul Articolului 2 

din Convenție. 

43.  În final, Curtea reiterează faptul că, în situațiile de cauzare 

neintenționată a morții, cerința de a avea instituit un sistem judiciar eficient 

va fi îndeplinită în cazul în care sistemul juridic oferă victimelor (sau 

rudelor victimei) un remediu în instanțele civile, fie de unul singur sau 

coroborat cu un remediu în instanțele penale, care să permită stabilirea 

oricărei responsabilități și obținerea oricărei despăgubiri civile 

corespunzătoare (a se vedea Nicolae Virgiliu Tănase v. România [MC], nr. 

41720/13, §159, 25 iunie 2019). Cu toate acestea, în prezenta cauză, 

Guvernele reclamate nu au argumentat că existau remedii civile eficiente 

disponibile reclamanților. 

44.  Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea conchide că a 

avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție. 

45.  Curtea trebuie să stabilească în continuare dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligația sa pozitivă de a lua măsuri corespunzătoare și 

suficiente în vederea asigurării drepturilor victimei în baza Articolului 2 din 

Convenție (a se vedea paragraful 24 de mai sus). În cauza Mozer, Curtea a 
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constatat că obligațiile pozitive ale Republicii Moldova se refereau atât la 

măsurile necesare pentru restabilirea controlului său asupra teritoriului 

transnistrean, în calitate de expresie a jurisdicției sale, cât și la măsurile de 

asigurare a respectării drepturilor individuale ale reclamanților (a se vedea 

Mozer, pre-citată, § 151). 

46.  Cu referire la primul aspect al obligației Republicii Moldova de a 

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

ostilităților în 1991-1992 și până în luna iulie 2010, Republica Moldova 

întreprinsese toate măsurile care erau în puterea acesteia (a se vedea Mozer, 

pre-citată, § 152). Deoarece evenimentele invocate în prezenta cauză au 

precedat cea din urmă dată, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la 

o concluzie diferită (ibid.). 

47.  Revenind la cea de-a doua parte a obligațiilor pozitive, id est 

asigurarea respectării drepturilor victimei, Curtea notează sugestia Curții 

Supreme de Justiție adresată reclamanților, de a depune o acțiune la Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova; totuși, ei au eșuat să facă acest lucru. 

În orice caz, se pare că reclamanții nu au solicitat asistență din partea 

Guvernului Republicii Moldova. 

48.  Având în vedere cele menționate supra, Curtea concluzionează că 

Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive și că nu a avut 

loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție de către Republica Moldova. 

49.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a constatat că 

Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” pe parcursul perioadei în 

cauză (a se vedea paragraful 26 de mai sus). Având în vedere concluzia 

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

determine dacă Rusia a exercitat sau nu un control detaliat asupra politicilor 

și 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 ultima nu ar fi putut supraviețui, responsabilitatea 

Rusiei în baza Convenției este angajată în privința încălcării drepturilor 

reclamanților (ibid.). 

50.  În concluzie, după ce a constatat că drepturile victimei garantate de 

Articolul 2 din Convenție au fost încălcate (a se vedea paragraful 43 de mai 

sus), Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a acestei prevederi de 

către Federația Rusă. 

III. ALTE PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

51.  Reclamanții au depus plângeri suplimentare în baza Articolelor 6, 

13, 14 și 17 din Convenție. 

52.  Cu toate acestea, având în vedere circumstanțele cauzei, argumentele 

părților și constatările sale în baza Articolului 2 din Convenție, Curtea 

consideră că a examinat principala problemă juridică abordată în prezenta 

cerere și că nu este necesar să examineze nici admisibilitatea, nici fondul 
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plângerilor în baza Articolelor 6, 13, 14 și 17 (a se vedea Kaos-GL 

v. Turcia, nr. 4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; Ghiulfer Predescu 

v. România, nr. 29751/09, § 67, 27 iunie 2017; Partidul politic „Patria” și 

alții v. Republica Moldova, nr. 5113/15 și alte 14, § 41, 4 august 2020). 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

53.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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.” 

A. Prejudiciul 

54.  Reclamanții au pretins 10365 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material și 600000 EUR pentru prejudiciul moral. 

55.  Guvernul rus a susținut că pretenția pentru prejudiciul material era  

nejustificată și că pretenția pentru prejudiciul moral era excesivă. Guvernul 

Republicii Moldova a solicitat Curții să respingă solicitările reclamanților în 

privința prejudiciului.  

56.  Curtea notează că reclamanții nu și-au justificat în niciun mod 

pretenția lor pentru presupusul prejudiciu material; prin urmare, ea respinge 

această pretenție. Cu toate acestea, ținând cont de încălcarea constatată mai 

sus, ea acordă reclamanților 26000 EUR pentru prejudiciul moral, sumă care 

urmează a fi plătită de către Federația Rusă. 

B. Costuri și cheltuieli  

57.  Reclamanții au solicitat, de asemenea, 14070 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

58.  Guvernele reclamate au considerat pretenția de mai sus drept una 

excesivă. 

59.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, 

Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 4000 EUR pentru costuri și 

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

C. Dobânda de întârziere 

60.  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. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară inadmisibilă cererea în privința Ucrainei; 

2. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 2 din Convenție în 

privința Republicii Moldova; 

3. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 2 din Convenție în 

privința Federației Ruse; 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerilor în baza Articolelor 6, 13, 14 și 17 din Convenție; 

5. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 2 din Convenție 

de către Republica Moldova; 

6. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

7. Hotărăște 

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

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume: 

(i) 26000 EUR (douăzeci și șase de mii de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 4000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli;  

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

plății, va fi achitată o dobândă adițional sumelor de mai sus, la o rată 

egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 

către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

8. Respinge, în unanimitate, restul pretențiilor cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 iunie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Aleš Pejchal 

 Grefier adjunct Președinte 

 


