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În cauza Cilei și Rosip v. Republica Moldova și Rusia, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererile (nr. 48145/10 și 8387/15) versus Republica Moldova și Rusia, 

depuse la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeni ai Republicii Moldova, dl Alexandr Cilei și dl Ivan Rosip 

(„reclamanții”) la 11 august 2010 și, respectiv, 3 februarie 2015; 

decizia de a comunica Guvernelor Republicii Moldova și al Rusiei 

(„Guvernele”) cererea nr. 8387/15, și plângerile cu privire la detenția ilegală 

în cererea nr. 48145/10, și de a declara restul cererii respective inadmisibil;  

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 22 iunie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la arestarea și detenția reclamanților în regiunea  

transnistreană a Republicii Moldova (autoproclamata „republică 

moldovenească nistreană” („rmn”) – pentru mai multe detalii, a se vedea 

Ilaşcu și alții v. Moldova și Rusia [MC], nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 

2004-II și Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 43370/04 și 

alte 2, §§ 8-42, CEDO 2012 (extrase)). Ambii reclamanți s-au plâns că 

detenția lor a fost ilegală, iar cel de-al doilea reclamant a invocat, de 

asemenea, condițiile inumane în care a fost deținut, confiscarea ilegală a 

bunurilor sale și lipsa unor remedii eficiente în privința celorlalte plângeri ale 

sale. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanții s-au născut în anii 1976 și 1958, și locuiesc în Tiraspol și, 

respectiv, Bender. Reclamanții au fost reprezentați de către dl A. Postică și dl 

P. Cazacu, avocați în Chișinău. 

3.  Guvernele au fost reprezentate de către agenții săi. 

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

după cum urmează. 
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I. CEREREA NR. 48145/10 

5. La 30 ianuarie 2008 primul reclamant a fost arestat de către autoritățile 

„rmn”, fiind bănuit de tentativă de omor. La 5 iunie 2009 el a fost condamnat 

de către „instanțele rmn” la unsprezece ani de închisoare.   

6. Reclamantul a solicitat anularea condamnării sale de către Curtea 

Supremă de Justiție a Republicii Moldova. Printr-o scrisoare din 10 mai 2010, 

Curtea Supremă de Justiție a restituit fără examinare recursul său în anulare, 

invocând lipsa de competență în examinarea hotărârilor pronunțate de către 

instanțele „rmn”.  

7.  La 1 august 2012 reclamantul a fost eliberat din detenție, în urma unui 

act de amnistie al președintelui „rmn”. 

II. CEREREA NR. 8387/15 

8.  Cel de-al doilea reclamant era fondatorul și directorul unei companii 

din „rmn”. La 20 decembrie 2012 el a fost reținut de către structurile „rmn”, 

fiind bănuit că ar fi însușit fondurile partenerilor săi de afaceri. Arestul în 

privința sa a fost prelungit în mod repetat. 

9.  La 24 decembrie 2012 toate bunurile sale personale (două mașini, două 

inele din aur, un ceas din aur, 159 de ruble „rmn", cota-parte în compania sa 

și două telefoane mobile), precum și bunurile companiei sale au fost 

sechestrate. 

10.  La 16 iunie 2014 reclamantul a fost condamnat de către „judecătoria 

Bender” pentru înșelăciune și abuz de încredere, la 1 an și 8 luni de 

închisoare, cu aplicarea unei amenzi în mărime de 270 de ruble „rmn”. De 

asemenea, instanța a menținut acțiunea civilă înaintată de către două 

presupuse victime și a obligat reclamantul să achite în beneficiul lor 1899050 

de ruble „rmn”. Instanța a dispus, de asemenea, executarea silită asupra 

bunurilor personale ale reclamantului în privința cărora fusese aplicat 

sechestru și anularea tuturor măsurilor de asigurare asupra bunurilor societății 

sale. 

11. La 5 august 2014 instanța supremă a „rmn” a modificat hotărârea 

instanței de fond, majorând cuantumul despăgubirii civile la 2553000 de 

ruble „rmn” (echivalentul a 212750 de euro (EUR)) și a dispus liberarea 

reclamantului de la executarea pedepsei penale, în urma expirării termenului 

de prescripție. În aceeași zi, reclamantul a fost eliberat din detenție.  

12. La 6 august 2014 a fost emis un titlu executoriu cu privire la executarea 

forțată din contul bunurilor personale ale reclamantului (a se vedea paragraful 

9). La 26 noiembrie 2014 reclamantul a fost informat că, în cursul 

procedurilor de executare, un expert a evaluat proprietatea sa personală la o 

valoare de 106002 ruble „rmn” (echivalentul a 8832 EUR). 

13. Reclamantul a fost plasat în mai multe instituții de detenție, fiind 

deseori transferat, pentru perioade scurte, dintr-o instituție în alta.  
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14.  În perioada 20 decembrie 2012 – 14 ianuarie 2013, el a fost plasat în 

instituția de detenție temporară din sediul poliției din Tiraspol (IVS Tiraspol), 

în modul descris de către el, în condiții de umiditate sporită, supraaglomerare, 

fără ventilare funcțională și fără acces la lumină naturală (deoarece instituția 

de detenție se afla în subsolul clădirii), fum de țigară, paturi supraetajate din 

lemn, lipsa lenjeriei de pat, condiții insalubre, alimente insuficiente și 

necomestibile, celule infestate de paraziți. 

75. În perioada 14 – 22 ianuarie 2013, reclamantul a fost deținut în 

penitenciarul nr. 1 din Hlinaia, în celule supraaglomerate, fără încălzire 

termică, supraviețuind din alimentele și medicamentele aduse de către rudele 

sale. 

86.  În perioada 22 ianuarie 2013 – 5 august 2014, reclamantul a fost 

deținut, în principal, în penitenciarul nr. 3 din Tiraspol (UIN-3) în celule 

supraaglomerate, fără lenjerie de pat, calitatea apei de la robinet era rea, iar 

ferestrele celulelor erau foarte mici și permiteau pătrunderea aerului umed și 

rece în celule. Plimbările zilnice erau permise doar pentru o perioadă foarte 

scurtă de timp. Exista o limită de greutate a obiectelor care puteau fi transmise 

unui deținut de către rudele sale (20 de kg pe lună, inclusiv apă îmbuteliată), 

ceea ce, în combinație cu alimentele necomestibile oferite de către instituția 

de detenție, însemna că lui îi era deseori foame. 

17.  Etaparea de la instituțiile de detenție la instanță, la organul de urmărire 

penală sau la altă instituție de detenție avea loc într-un camion metalic, care 

nu dispunea de încălzire și toaletă, iar uneori reclamantul trebuia să petreacă 

9 ore în acest vehicul la temperaturi de îngheț. 

18. Reclamantul a susținut că niciuna dintre instituțiile de detenție nu 

dispunea de personal medical adecvat și că, având în vedere starea sa de 

sănătate, el trebuia să se bazeze pe medicamentele aduse de către rudele sale. 

99.  În urma unui recurs în anulare depus de către avocatul reclamantului, 

la 7 aprilie 2015 Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a casat 

hotărârile instanțelor „rmn”, pronunțate în privința reclamantului. Instanța a 

constatat că instanțele de judecată din „rmn” erau neconstituționale și că, prin 

urmare, ele nu puteau condamna reclamantul în mod legal. Ea a dispus 

transmiterea tuturor materialelor cauzei către Procuratura Generală a 

Republicii Moldova, pentru acțiuni ulterioare. 

20.  La 12 noiembrie 2014 reclamantul a adresat plângeri atât către 

autoritățile Republicii Moldova, cât și ale Federației Ruse, solicitând tragerea 

la răspundere a persoanelor responsabile de lipsirea sa ilegală de libertate, 

precum și protecția bunurilor sale față de executarea forțată ilegală, dispusă 

de către „instanțele rmn”. 

101.  La 2 decembrie 2014 organele procuraturii din Rusia au răspuns că 

plângerea reclamantului nu se referea la nicio încălcare a drepturilor omului 

care ar fi avut loc pe teritoriul Federației Ruse.  

22.  La 15 mai 2015 reclamantul a fost informat de către Procuratura 

Bender în legătură cu faptul inițierii unei cauze penale pe acest fapt, însă, în 
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absența informației referitoare la identitatea persoanelor responsabile, aceasta 

fusese suspendată. Solicitarea măsurilor de protecție nu a fost admisă, 

deoarece legea procedurală penală a Republicii Moldova nu prevedea astfel 

de măsuri cu privire la bunurile victimei. 

MATERIALELE RELEVANTE 

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

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

ÎN DREPT 

I. CONEXAREA CERERILOR 

24.  Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportun 

să examineze ambele cereri într-o singură hotărâre. 

II. ADMISIBILITATEA 

A. Epuizarea remediilor interne 

25.  Cu referire la cauza primului reclamant, Guvernul Republicii Moldova 

a susținut că reclamantul nu epuizase căile de atac naționale disponibile lui în 

Moldova. În principal, el ar fi putut solicita în mod repetat Curții Supreme de 

Justiție a Republicii Moldova să anuleze condamnarea sa de către instanțele 

„rmn”, deoarece după anul 2013 Curtea Supremă de Justiție își schimbase 

practica și se declarase competentă să examineze astfel de cazuri. Potrivit 

Guvernului Republicii Moldova, reclamantul ar fi putut adresa plângeri către 

organele procuraturii Republicii Moldova, precum și Biroului de reintegrare. 

26.  Reclamantul a obiectat. 

27. Curtea constată că o obiecție similară a fost ridicată de către Guvernul 

Republicii Moldova și respinsă de către Curte în cauza Mozer (pre-citată, §§ 

115-121). Ea nu vede motive pentru a distinge prezenta cauză de cauza Mozer 

(pre-citată) și respinge obiecția Guvernului Republicii Moldova cu privire la 

neepuizarea căilor de atac interne, din aceleași motive ca și în cauza 

respectivă. 

B. Jurisdicția 

28. Curtea trebuie să stabilească dacă reclamanții se aflau sub jurisdicția 

Statelor reclamate, în scopul aspectelor invocate, în sensul Articolului 1 din 

Convenție.  

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

jurisdicția. 
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30. Guvernul Republicii Moldova a susținut că dispunea de obligații 

pozitive de a asigura drepturile reclamanților. 

111.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamanții nu se aflau sub 

jurisdicția sa. El a susținut că a doua cerere trebuia să fie declarată 

inadmisibilă ratione personae și ratione loci în privința Federației Ruse. La 

fel ca în cauza Mozer (pre-citată, §§ 92-94), Guvernul rus și-a exprimat 

opinia, potrivit căreia abordarea problemei jurisdicției adoptată de către Curte 

în cauzele Ilaşcu și alții (pre-citată), Ivanţoc și alții v. Moldova și Rusia (nr. 

23687/05, 15 noiembrie 2011), și Catan și alții (pre-citată) era greșită și în 

contradicție cu dreptul internațional public. 

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

vedere cu privire la chestiunea 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. 

133. Curtea reamintește că principiile generale cu privire la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție, în legătură cu acțiunile și 

circumstanțele referitoare la regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 

au fost enunțate în cauzele Ilaşcu și alții (pre-citată, §§ 311-319), Catan și 

alții (pre-citată, §§ 103-107) și Mozer (pre-citată, §§ 97-98). 

144. Cu referire la Republica Moldova, Curtea notează că în cauzele 

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

un control efectiv asupra regiunii transnistrene, din faptul că Republica 

Moldova era Statul teritorial rezulta că persoanele situate pe acel teritoriu se 

aflau sub jurisdicția sa. Cu toate acestea, obligația sa, în baza Articolului 1 

din Convenție, de a asigura tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa 

drepturile și libertățile definite în Convenție era limitată la obligația 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 cauzele 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). 

155. 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. Prin 

urmare, ea constată că Republica Moldova dispune de jurisdicție în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru acțiunile 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate supra (a 

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

166. Curtea notează că în cauza Ilașcu și alții ea a constatat deja că 

Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic la instituirea unui regim 
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separatist în regiunea transnistreană în anii 1991-1992 (a se vedea Ilaşcu și 

alții, pre-citată, § 382). De asemenea, Curtea a constatat în cauzele ulterioare 

referitoare la regiunea transnistreană că, cel puțin până în luna septembrie 

2016 (a se vedea Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, § 

72, 9 mai 2017), „rmn” a reușit să continue să existe și să reziste eforturilor 

Republicii Moldova și celor internaționale de a soluționa conflictul și de a 

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

militar, economic și politic al Federației Ruse (a se vedea Ivanţoc și alții, nr. 

23687/05, §§ 116-120, 15 noiembrie 2011; Catan și alții, pre-citată, §§ 121-

122; 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 urmare, 

reclamantul s-a aflat sub jurisdicția Statului respectiv în baza Articolului 1 

din Convenție (Mozer, pre-citată, §§ 110-111). 

177. Instanța nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauză de 

cauzele Ilașcu și alții, Ivanţoc și alții, Catan și alții, Mozer și Eriomenco 

(toate pre-citate). 

188. 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. 

199. În continuare, Curtea va stabili dacă a avut loc vreo încălcare a 

drepturilor reclamanților în baza Convenției, care să implice responsabilitatea 

oricăruia dintre Statele reclamate (a se vedea Mozer, pre-citată, § 112). 

III. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN 

CONVENȚIE 

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

ca urmare a detenției lor în baza deciziilor ilegale ale autorităților „rmn”. 

Pasajele relevante din Articolul 5 § 1 stabilesc: 

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

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

(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; 

...” 
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A. Admisibilitatea 

1. Cererea nr. 48145/10 

41.  Guvernul rus a susținut că, după trecerea a peste unsprezece ani de la 

evenimentele relevante, supravegherea de către Curte a respectării drepturilor 

primului reclamant nu ar fi „practică și eficientă”. Prin urmare, el a invitat 

Curtea să înceteze examinarea cauzei. 

202. Curtea constată că primul reclamant a depus cererea sa în anul 2010, 

la scurt timp după condamnarea sa, și nu poate fi acuzat pentru timpul care a 

trecut de atunci (Mîrca v. Republica Moldova și Rusia, nr. 7845/06, § 60, 27 

aprilie 2021). În absența oricăror măsuri capabile să-l lipsească pe primul 

reclamant de statutul său de victimă, Curtea consideră că examinarea în 

continuare a cauzei va servi drept o protecție eficientă a drepturilor sale. 

213. Prin urmare, Curtea observă că această plângere nu este în mod vădit 

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

că aceasta nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, plângerea 

trebuie declarată admisibilă. 

2. Cererea nr. 8387/15 

224.  Cu referire la cel de-al doilea reclamant, Guvernul rus a susținut că 

plângerea sa în baza Articolului 5 din Convenție trebuie respinsă din cauza 

omiterii termenului de șase luni prevăzut pentru depunerea cererii. El a 

specificat că, în cazul în care remediile transnistrene ar fi considerate 

ineficiente de către Curte, al doilea reclamant nu ar fi trebuit să aștepte ca 

instanța supremă din „rmn” să pronunțe o hotărâre definitivă asupra cauzei și 

trebuia să depună cererea sa în termen de șase luni de la condamnarea sa, la 

16 iunie 2014, de către instanța de fond din „rmn”. 

235. Cel de-al doilea reclamant a obiectat și a susținut că nu i se putea 

reproșa faptul că a contestat condamnarea sa în fața instanțelor „rmn”. 

246. Curtea reiterează principiile generale referitoare la calcularea 

perioadei de șase luni, astfel cum sunt rezumate în cauza Sabri Güneș v. 

Turcia ([MC], nr. 27396/06, § 54, 29 iunie 2012). 

257.  Curtea a constatat anterior absența unui remediu eficient în Federația 

Rusă cu privire la plângerile referitoare la detenția ilegală de către autoritățile 

„rmn” (a se vedea Mozer, pre-citată, §§ 211 și 218; și Draci v. Republica 

Moldova și Rusia, nr. 5349/02, § 41, 17 octombrie 2017) și că, în privința lor, 

perioada de șase luni a început să curgă de la data eliberării reclamantului 

(Istratiy v. Republica Moldova și Rusia, nr. 15956/11, § 31, 17 septembrie 

2019). Curtea nu vede niciun motiv să se abată de la această constatare în 

prezenta cauză. 

268. În principal, Curtea constată că pretinsa detenție ilegală a 

reclamantului a constituit o situație continuă care s-a încheiat la 5 august 



HOTĂRÂREA CILEI ȘI ROSIP v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA  

 

8 

2014. Reclamantul și-a depus cererea sa la 3 februarie 2015, înainte de 

expirarea perioadei de șase luni. 

279.   Prin urmare, 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 privarea lor de libertate a fost dispusă de 

către autorități constituite în mod ilegal și nu avea o bază juridică. Ei au 

susținut că ambele Guverne reclamate erau responsabile de încălcarea 

drepturilor lor. 

51.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că a întâmpinat dificultăți în 

evaluarea situației, în absența unui control efectiv asupra teritoriului controlat 

de către „rmn”. 

52.  În cazul primului reclamant, 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 

întocmit în anul 1994 de către două persoane la solicitarea OSCE. Respectivul 

raport, însoțit de absența oricăror informații noi despre sistemul juridic și 

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

Curții în anul 2020. El a prezentat un rezumat al diferitelor dispoziții legale 

și acorduri în vigoare pe teritoriul „rmn”, inclusiv informații despre 

organizarea judiciară și garanțiile de independență a judecătorilor, și exemple 

de protecție reușită a drepturilor omului în regiune. El nu au prezentat nicio 

copie a documentelor relevante și a invitat Curtea să desfășoare o misiune de 

constatare a circumstanțelor, în cazul în care nu era de acord cu informațiile 

transmise. 

53.  Curtea reiterează că în jurisprudența sa referitoare la Articolul 5 § 1 

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

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

de asemenea, să fie „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 dreptul național și stabilește obligația 

de conformare cu normele materiale și procedurale din legislația internă. 

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

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

trebuie 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 cazul primului reclamant, se remarcă faptul că Federația Rusă a 

prezentat un rezumat al documentelor referitoare la sistemul judiciar din 
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„rmn”, fără a prezenta copiile documentelor propriu-zise (a se vedea 

paragraful 19 supra). Cu toate acestea, el a eșuat să explice dacă sistemul 

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

evenimentelor relevante (2008-2012). 

55.  Curtea reamintește că pentru perioada 2008-2014, relevantă ambelor 

cereri, ea a stabilit deja că sistemul judiciar al „rmn” nu era un sistem care să 

reflecte o practică judiciară compatibilă cu Convenția (a se vedea Mozer, pre-

citată, §§ 148-149 cu privire la faptele de până în iunie 2010 și Eriomenco, 

pre-citată, § 72, până în luna septembrie 2016). Din acest motiv, ea a 

considerat că instanțele „rmn” și, implicit, orice altă autoritate „rmn” nu 

puteau dispune arestarea sau detenția „legală” a reclamanților, în sensul 

Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea Mozer, pre-citată, § 150). 

56. În lumina celor enunțate supra, Curtea consideră că concluzia la care 

a ajuns în cauzele Mozer și Eriomenco este valabilă și în prezenta cauză. Prin 

urmare, a existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție în privința 

ambilor reclamanți. 

C. Responsabilitatea Guvernelor reclamate 

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

și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a asigura drepturile reclamanților în baza Articolului 5 din Convenție 

(a se vedea paragrafele 34 și 35 supra). În cauza Mozer, Curtea a reținut că 

obligațiile pozitive ale Republicii Moldova se refereau 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 fiecărui reclamant (a se vedea Mozer, pre-citată, § 151). 

58. Cu privire la primul aspect al obligației Republicii Moldova de 

restabilire a controlului, Curtea a constatat în cauza Mozer că, de la începutul 

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

luase toate măsurile aflate în puterea sa (Mozer, pre-citată, § 152). 

Evenimentele vizate în prima cerere au avut loc înainte de cea din ultimă dată, 

în timp ce evenimentele din cea de-a doua cerere au avut loc în perioada 2012-

2014. Curtea constată că niciuna dintre părți nu a prezentat dovezi care să 

demonstreze că Republica Moldova și-a schimbat poziția față de problema 

transnistreană în această perioadă de timp și, prin urmare, nu vede niciun 

motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită de cea din cauza Mozer (pre-

citată, § 152). 

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

asigurarea respectării drepturilor individuale ale reclamanților, Curtea a 

constatat în cauza Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 348-352) că Republica 

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

din luna mai 2001 nu a reușit să ia toate măsurile disponibile ei în cursul 

negocierilor cu „rmn” și autoritățile ruse pentru a pune capăt încălcării 
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drepturilor reclamanților. În prezenta cauză, reclamanții au susținut că 

Republica Moldova nu și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive, deoarece 

urmărirea penală inițiată nu fusese eficientă pentru a proteja drepturile celui 

de-al doilea reclamant și deoarece din luna noiembrie 2016 poziția 

Președintelui Republicii Moldova fusese ambiguă cu privire la autoritățile 

„rmn”. 

 60. Curtea consideră că autoritățile Republicii Moldova nu au avut niciun 

mijloc real de îmbunătățire a condițiilor de detenție în penitenciarele „rmn”  

și nici nu au putut să transfere reclamanții în alte penitenciare sau să-i 

elibereze din penitenciarele „rmn” (a se vedea, a contrario, Pocasovschi și 

Mihaila v. Republica Moldova și Rusia, nr. 1089/09, § 46, 29 mai 2018). În 

plus, ele nu au putut investiga în mod corespunzător acuzațiile de rele 

tratamente sau de detenție ilegală. 

61. După cum rezultă în mod cert din materialele cauzei, primul reclamant 

nu a solicitat asistență din partea Guvernului Republicii Moldova. Deși 

cererea sa de casare a condamnării de către instanțele „rmn” fusese lăsată fără 

examinare, se pare că el ar fi putut solicita în mod repetat și obține casarea 

condamnării respective, având în vedere schimbarea practicii Curții Supreme 

de Justiție a Republicii Moldova după anul 2013 (Mozer, pre-citată, § 73). 

62.  În privința celui de-al doilea reclamant, a fost inițiată o cauză penală 

cu privire la acțiunile ilegale ale autorităților „rmn”, însă ea a trebuit să fie 

suspendată, din cauza absenței cooperării de către regiunea respectivă, ceea 

ce a făcut imposibilă desfășurarea unei urmăriri penale semnificative. În plus, 

al doilea reclamant a reușit ca sentința instanțelor „rmn” privind condamnarea 

sa să fie anulată de către Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova (a 

se vedea paragraful 19 supra). 

63. Curtea constată că circumstanțele cauzei au avut loc până în anul 2015 

și, prin urmare, nu este necesar să se ia în considerare argumentele 

reclamanților cu privire la conduita autorităților moldovenești după această 

dată. 

64. Ținând cont de cele menționate mai sus, Curtea concluzionează că 

Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive și nu a avut loc o 

încălcare a Articolului 5 din Convenție de către Republica Moldova. 

65. Curtea a constatat că Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” 

în timpul detenției reclamanților (a se vedea paragrafele 36-38 supra). Având 

în vedere această constatare și în conformitate cu jurisprudența sa, nu este 

necesar să se stabilească dacă Rusia a exercitat 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 ultima nu ar fi putut supraviețui, 

Rusia poartă răspundere în baza Convenției pentru încălcarea drepturilor 

reclamanților (ibidem). 

66. În concluzie și după ce a constatat că detenția reclamanților fusese 

ilegală, contrar Articolului 5 din Convenție (a se vedea paragraful 56 supra), 
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Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a acestei prevederi de către Federația 

Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN CONVENȚIE 

67.  Reclamanții s-au plâns, de asemenea, de absența unui recurs efectiv 

în sensul Articolului 13 din Convenție cu privire la plângerile lor în baza 

Articolului 5 § 1 din Convenție. 

68. Deoarece Articolul 5 § 4 este lex specialis în raport cu Articolul 13, 

Curtea consideră că această plângere trebuie examinată doar din perspectiva 

Articolului 5 § 4 din Convenție. 

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

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

niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

70. Cu toate acestea, având în vedere constatarea sa, potrivit căreia detenția 

reclamanților a fost în ansamblu contrară Articolului 5 § 1 din Convenție, 

Curtea consideră că nu este necesar să examineze în mod separat plângerea 

în baza celorlalte prevederi ale Articolului 5 din Convenție (a se vedea Mozer, 

pre-citată, § 163). 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

71. Cel de-al doilea reclamant s-a plâns că fusese plasat în condiții 

inumane de detenție, fără asistență medicală necesară, contrar cerințelor 

Articolului 3 din Convenție, care prevede următoarele: 

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

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

72.  Guvernul rus a susținut că plângerile celui de-al doilea reclamant în 

baza Articolului 3 din Convenție cu privire la condițiile de detenție înainte de 

16 iunie 2014 trebuie respinse, dată fiind omisiunea prezentării lor într-o 

perioadă de șase luni.  

73.  Reclamantul nu a fost de acord și a susținut că plângerea sa privind 

condițiile de detenție reprezenta o „situație continuă” care s-a încheiat abia la 

5 august 2014, atunci când fusese eliberat, și că își depusese cererea sa în 

termen de șase luni de la acea dată. 

74.  Curtea face trimitere la principiile stabilite în jurisprudența sa privind 

calcularea termenului de șase luni pentru depunerea cererilor referitoare la 

condiții de detenție care constituie o „situație continuă”, atunci când 

principalele caracteristici ale perioadelor de detenție supuse examinării sunt, 

în esență, aceleași (a se vedea, de exemplu, I.D. v. Moldova, nr. 47203/06, §§ 

27-29, 30 noiembrie 2010; Segheti v. Republica Moldova, nr. 39584/07, § 25, 
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15 octombrie 2013; Șișanov v. Republica Moldova, nr. 11353/06, § 65, 15 

septembrie 2015). 

75.  După cum rezultă din circumstanțele menționate supra (paragrafele 

14-16), cel de-al doilea reclamant a invocat supraaglomerarea celulelor, 

alimentația precară și condițiile de igienă din toate locurile de detenție. Prin 

urmare, aceste aspecte ale condițiilor de detenție din cele trei instituții pot fi 

considerate ca reprezentând o situație continuă. Orice plângere în acest sens 

trebuia să fie depusă la Curte în termen de șase luni de la eliberarea 

reclamantului la 5 august 2014, lucru făcut de către reclamant. 

76. În astfel de circumstanțe, nu se poate afirma că plângerea sa în baza 

Articolului 3 din Convenție a fost depusă peste termen. Curtea observă că 

această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, nici inadmisibilă din 

oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din Convenție. Prin urmare, ea 

trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

77.  Reclamantul s-a plâns în legătură cu condițiile inumane în care fusese 

deținut în penitenciarele din „rmn” și a oferit o descriere detaliată a acestora. 

78. Guvernul Republicii Moldova nu a contestat condițiile de detenție 

descrise de către reclamant, dar a susținut că nu deținea un control efectiv 

asupra „rmn” și, prin urmare, nu era responsabil de încălcarea drepturilor 

reclamantului în acest sens. 

79. Guvernul rus a susținut că, din moment ce „rmn” este parte a  

teritoriului  Republicii Moldova și în absența oricărui control al Rusiei asupra 

evenimentelor care au loc pe teritoriul respectiv, doar Guvernul Republicii 

Moldova ar putea prezenta orice comentarii cu privire la fondul cauzei. 

80.  Curtea a avut deja ocazia să examineze condițiile de detenție din 

„rmn” (a se vedea, inter alia, Mozer, pre-citată, §§ 180-182; Eriomenco, pre-

citată, §§ 55-56; Apcov v. Republica Moldova și Rusia, nr. 13463/07, § 42, 

30 mai 2017) și a concluzionat că a existat o încălcare a Articolului 3 din 

Convenție. 

81.  După examinarea circumstanțelor cauzei și în absența unor informații 

care să contrazică afirmațiile reclamantului (a se vedea paragrafele 14-18), 

Curtea concluzionează că condițiile de detenție ale reclamantului au 

reprezentat un tratament inuman și degradant contrar Articolului 3 din 

Convenție. Având în vedere această constatare, Curtea consideră că nu este 

necesar să examineze în mod separat plângerea privind asistența medicală în 

locurile de detenție. 

82.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

83.  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 respectarea drepturilor reclamantului. 
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84.  Din aceleași motive ca cele menționate mai sus (a se vedea paragrafele 

57-63), Curtea constată că nu a existat nicio încălcare a Articolului 3 din 

Convenție de către Republica Moldova. 

85. Din aceleași motive ca cele menționate mai sus (a se vedea paragraful 

65), Curtea constată că Rusia este responsabilă de încălcarea Articolului 3 din 

Convenție. 

VI. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

86. Cel de-al doilea reclamant în continuare s-a plâns că aplicarea 

sechestrului asupra bunurilor sale și executarea forțată din contul acestora îi 

încălcase dreptul său la respectarea bunurilor sale în baza Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, care are următorul cuprins:  

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condițiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional.  

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 

le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 

87.  Guvernele reclamate nu a făcut nicio declarație specifică.  

88. Curtea constată că părțile nu au contestat faptul că posesiunile 

reclamantului constituiau bunuri în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție. În plus, ea observă că, în mod similar, este necontestat faptul 

că bunurile fuseseră sechestrate de către autoritățile „rmn” și utilizate pentru 

acoperirea despăgubirii civile pe care o datora reclamantul. În aceste 

circumstanțe, Curtea constată că a existat o ingerință clară în dreptul 

reclamantului la respectarea bunurilor sale, în sensul Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. În conformitate cu jurisprudența Curții (a se 

vedea, printre alte autorități, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret 

Anonim Șirketi v. Irlanda [MC], nr. 45036/98, § 142, CEDO 2005-VI), o 

astfel de ingerință reprezintă o măsură de reglementare a folosirii bunurilor, 

care urmează a fi examinată în baza celui de-al doilea paragraf din Articolul 

respectiv. Pentru ca o măsură de reglementare a folosirii bunurilor să fie 

justificată, ea trebuie să fie legală (a se vedea Katsaros v. Grecia, nr. 

51473/99, § 43, 6 iunie 2002; Herrmann v. Germania [MC], nr. 9300/07, § 

74, 26 iunie 2012; Centro Europa 7 S.r.l. și Di Stefano v. Italia [MC], nr. 

38433/09, § 187, CEDO 2012) și „conformă interesului general”. Măsura 

trebuie, de asemenea, să fie proporțională cu scopul urmărit; cu toate acestea, 

proporționalitatea unei ingerințe trebuie să fie examinată doar după stabilirea 

legalității acesteia (a se vedea Katsaros, pre-citată, § 43). 

89.  Cu privire la legalitatea ingerinței, niciun element din prezenta cauză 

nu permite Curții să considere că a existat o bază legală pentru a limita 

drepturile reclamantului garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (a se 
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vedea, de asemenea, Turturica și Casian v. Republica Moldova și Rusia, nr. 

28648/06 și 18832/07, § 49, 30 august 2016; Babchin v. Republica Moldova 

și Rusia, nr. 55698/14, § 74, 17 septembrie 2019). 

90.  În aceste condiții, Curtea conchide că ingerința nu era legală potrivit 

dreptului intern. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

91.  Din aceleași motive menționate supra (a se vedea paragrafele 57-63), 

Curtea constată că nu a existat nicio încălcare a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție de către Republica Moldova. 

92.  Din aceleași motive ca cele menționate supra (a se vedea paragraful 

65), Curtea constată că Rusia este responsabilă de încălcarea Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

VII.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

93.  În final, cel de-al doilea reclamant s-a plâns că nu beneficiase de 

remedii eficiente în privința plângerilor sale în baza Articolului 3 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. El s-a bazat pe 

Articolul 13 din Convenție, care prevede următoarele:  

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

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

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

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

94. 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 să fie 

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

95.  Cel de-al doilea reclamant a invocat că el nu dispusese de mijloace de 

apărare a drepturilor sale în fața acțiunilor autorităților „rmn”. 

96.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că în prezenta cauză existase 

o încălcare a Articolului 13, însă el nu putea fi considerat responsabil de 

aceasta. Guvernul rus nu a făcut niciun comentariu specific. 

97.  Curtea observă că a constatat că plângerile reclamantului în baza 

Articolului 3 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

erau discutabile. Prin urmare, el avea dreptul la o cale de atac internă 

eficientă, în sensul Articolului 13, în privința plângerilor respective. 

98.  Curtea a constatat deja absența unui remediu eficient cu privire la 

încălcările comise de către autoritățile „rmn” (a se vedea, de exemplu, Mozer, 

pre-citată, §§ 210-212, și Eriomenco, pre-citată, § 96; Babchin, pre-citată, § 
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83). Având în vedere similitudinea plângerilor formulate și coincidența 

intervalului de timp al evenimentelor din prezenta cauză cu cele din cauzele 

Eriomenco și Babchin (ambele pre-citate), Curtea nu vede motive să se abată 

de la această concluzie în prezenta cauză. 

99.  Prin urmare, Curtea concluzionează că cel de-al doilea reclamant nu a 

avut o cale de atac eficientă în privința plângerilor sale în baza Articolului 3 

din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Prin 

urmare, Curtea trebuie să decidă dacă încălcarea Articolului 13 poate fi 

atribuită oricăruia dintre Statele reclamate. 

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

constatat că Republica Moldova pusese la dispoziția reclamanților proceduri 

proporționale cu capacitatea sa limitată de protejare a drepturile 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. Curtea 

nu vede niciun motiv să se îndepărteze de la această concluzie în prezenta 

cauză (Mangîr și alții v. Republica Moldova și Rusia, nr. 50157/06, § 71, 17 

iulie 2018). Prin urmare, Curtea constată că nu a avut loc nicio încălcare a 

Articolului 13 din Convenție de către Republica Moldova. 

101. Similar cauzei Mozer (pre-citată, §§ 217-218), în absența oricărei 

observații din partea Guvernului rus în legătură cu orice remediu disponibil 

reclamantului, Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a Articolul 13 

coroborat cu Articolul 3 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție de către Federația Rusă. 

VIII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

102.  Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

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

şi 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 material 

103.  Cel de-al doilea reclamant a pretins 212750 EUR pentru prejudiciul 

material, care, potrivit lui, reprezenta valoarea bunurilor sale confiscate. 

104.  Guvernele reclamate au considerat pretențiile reclamantului ca fiind 

excesive și i-au solicitat Curții să le respingă. 

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

Republica Moldova în prezenta cauză. Prin urmare, nu trebuie acordată nicio 

compensație pentru prejudiciul material din contul acestui Stat reclamat. 

106.  În continuare, Curtea constată că cel de-al doilea reclamant nu și-a 

recuperat bunurile sale. Valoarea acestora, potrivit autorităților „rmn”, 

constituia 8832 EUR (a se vedea paragraful 12 supra). Deși al doilea 
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reclamant a contestat această sumă, el nu a prezentat nicio probă în sprijinul 

pretențiilor sale. Deoarece Guvernul rus nu a contestat acest fapt sau valoarea 

bunurilor, în modul indicat de către cel de-al doilea reclamant, Curtea 

consideră rezonabil să acorde celui de-al doilea reclamant 8832 EUR pentru 

prejudiciul material, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului, 

care trebuie achitată de către Federația Rusă. 

B. Prejudiciul moral 

107. Reclamanții au pretins, de asemenea, 9000 EUR și, respectiv, 50000 

EUR pentru prejudiciul moral. 

108.  Guvernele reclamate au considerat că pretențiile erau excesive și i-

au solicitat Curții să le respingă. 

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

Republica Moldova în prezenta cauză. Prin urmare, nu trebuie acordată nicio 

compensație pentru prejudiciul moral din contul acestui Stat reclamat. 

110.  Curtea consideră că reclamanții trebuie să fi suportat un anumit nivel 

de stres în urma detenției sale ilegale. Acest fapt a fost și mai grav în privința 

celui de-al doilea reclamant, având în vedere condițiile inumane de detenție, 

precum și ingerința nejustificată în respectarea bunurilor sale și lipsa unui 

remediu efectiv. 

111. Având în vedere încălcările din partea Federației Ruse, constatate mai 

sus, Curtea acordă 9000 EUR primului reclamant și 16300 EUR celui de-al 

doilea reclamant, plus orice sumă care poate fi percepută reclamanților, care 

trebuie achitate de către Federația Rusă. 

C. Costuri și cheltuieli  

112. Reclamanții, de asemenea, au solicitat 1500 EUR și 8040 EUR pentru 

costuri și cheltuieli. Reclamanții au prezentat o copie a contractelor încheiate 

cu reprezentanții săi și o fișă de pontaj detaliată cu privire la lucrul efectuat. 

Primul reclamant a solicitat ca suma costurilor și a cheltuielilor să fie plătită 

direct reprezentantului său. 

113. Guvernele reclamate au considerat că pretențiile erau excesive și i-au 

solicitat Curții să le respingă. 

114. Curtea notează că ea a constatat că Republica Moldova, îndeplinindu-

și obligațiile sale pozitive, nu era responsabilă de vreo încălcare a Convenției 

în prezenta cauză. Prin urmare, nu trebuie acordată nicio compensație pentru 

costuri și cheltuieli din contul acestui Stat reclamat. 

115. Curtea reiterează că, pentru a include costurile şi cheltuielile într-o 

compensație în baza Articolului 41 din Convenție, trebuie să se demonstreze 

că ele au fost suportate în mod real și necesar, și se încadrează într-un 

cuantum rezonabil (a se vedea, de exemplu, Guja v. Moldova [MC], nr. 

14277/04, § 108, CEDO 2008). Având în vedere toți factorii relevanți și 
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Articolul 60 § 2 din Regulamentul Curții, Curtea acordă, pentru costuri și 

cheltuieli, suma de 1500 EUR primului reclamant, care trebuie achitată direct 

reprezentantului său, și 3000 EUR celui de-al doilea reclamant, plus orice 

taxă care poate fi percepută reclamanților, sume care trebuie achitate de către 

Federația Rusă. 

D. Dobânda de întârziere 

116.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide să conexeze cererile; 

2. Decide să respingă obiecția preliminară a Guvernului Republicii Moldova 

în contextul cererii nr. 48145/10 cu privire la  neepuizarea căilor de recurs 

interne; 

3. Declară admisibile plângerile referitoare la Articolul 5 §§ 1 și 4 din 

Convenție în cererea nr. 48145/10, și cererea nr. 8387/15; 

4. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție 

de către Republica Moldova, în privința ambilor reclamanți; 

5. Hotărăște ca a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție de 

către Federația Rusă, în privința ambilor reclamanți; 

6. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerilor în baza Articolului 

5 § 4 din Convenție, în privința ambilor reclamanți; 

7. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 3 din Convenție 

de către Republica Moldova, în privința celui de-al doilea reclamant; 

8. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție de către 

Federația Rusă, în privința celui de-al doilea reclamant; 

9. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție de către Republica Moldova, în privința celui de-al 

doilea reclamant; 
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10. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție de către Federația Rusă, în privința celui de-al doilea 

reclamant; 

11. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 13 din Convenție 

în privința plângerilor referitoare la condițiile de detenție și protecția 

proprietății de către Republica Moldova, cu privire la cel de-al doilea 

reclamant; 

12. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție în 

privința plângerilor referitoare la condițiile de detenție și protecția 

proprietății de către Federația Rusă, cu privire la cel de-al doilea 

reclamant; 

13. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume: 

(i) 8832 EUR (opt mii opt sute treizeci și doi de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul material, celui de-al 

doilea reclamant; 

(ii)  9000 EUR (nouă mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral, primului reclamant; 

(iii) 16300 EUR (șaisprezece mii trei sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral, celui de-al doilea 

reclamant; 

(iv) 1500 euro (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru costuri și cheltuieli, care trebuie transferată 

direct pe contul bancar al reprezentantului primului reclamant; 

(v) 3000 euro (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru costuri și cheltuieli, celui de-al doilea reclamant; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele 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; 

14. Respinge restul pretenției pentru satisfacție echitabilă formulată de către 

cel de-al doilea reclamant. 
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Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 13 iulie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


