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În cauza Manole și Postica 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: 

cererea (nr. 4711/07) versus Republica Moldova și Federația Rusă, 

depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) 

de către doi cetățeni moldoveni, dl Ion Manole și dl Alexandru Postica 

(„reclamanții”) la 7 decembrie 2006; 

decizia de a comunica Guvernelor reclamate plângerile în baza 

Articolelor 3, 5 § 1 și 13, și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

decizia de a respinge obiecția Guvernului rus privind examinarea cererii 

de către un comitet; 

Deliberând în secret la 8 iunie 2021, 

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

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la pretinsa detenție ilegală a reclamanților și umilirea 

acestora la un punct de control situat în autoproclamata „republică 

moldovenească nistreană”. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanții s-au născut în anii 1973 și, respectiv, 1981, și locuiesc în 

Chișinău. Reclamanții au fost reprezentați de către dl L. Roemer, avocat în 

Geneva. 

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. 

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

rezumate după cum urmează. 

5.  Circumstanțele cu privire la contextul istoric al cauzei, inclusiv 

conflictul armat transnistrean din anii 1991-92 și acțiunile ulterioare, sunt 

expuse în cauzele Ilașcu, Ivanțoc, Leșco și Petrov-Popa v. Moldova și Rusia 

([MC], nr. 48787/99, §§ 28-183, 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). 
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I. DETENȚIA RECLAMANȚILOR 

A. Versiunea evenimentelor, expusă de către reclamanți 

6.  La 19 iulie 2005 reclamanții, împreună cu C., o cetățeană americană, 

au efectuat o vizită de lucru în satele Doroțcaia și Coșnița din stânga râului 

Nistru, care se aflau sub controlul autorităților moldovenești. 

7.  La întoarcere în Chișinău, ei au fost nevoiți să treacă punctul de 

control nr. 9, situat la capătul unui pod peste râul Nistru. Punctul de control 

era condus de militari: doi din Republica Moldova, doi din autoproclamata 

„republică moldovenească nistreană” („rmn”) și patru din Federația Rusă 

(pentru mai multe detalii, a se vedea Pisari v. Moldova și Rusia, nr. 

42139/12, § 9, 21 aprilie 2015). Locotenentul rus D. era ofițerul comandant. 

8. Când s-a apropiat de punctul de control nr. 9,  în jurul orei 20:00, C. a 

întrebat dacă putea fotografia un semn cu imaginea steagului oficial al 

Republicii Moldova și inscripția „Drum bun”. Deoarece nu exista niciun 

semn sau inscripție care să interzică fotografierea, iar acțiunea a avut loc în 

afara punctului de control, reclamanții i-au spus lui C. că putea face acest 

lucru. După ce a fotografiat, mașina a intrat în punctul de control și a fost 

oprită de către D. Ultimul a informat persoanele din mașină că fotografierea 

punctului de control – o unitate militară – era interzisă și că ei trebuiau să 

distrugă fotografiile făcute. Reclamanții au explicat că C. a folosit o cameră 

video și că distrugerea peliculei cu fotografiile făcute în apropierea 

punctului de control ar distruge și alte fotografii, atât personale, cât și legate 

de vizita lor de lucru. Ei au remarcat, de asemenea, lipsa oricăror informații 

privind interdicția de a face fotografii. D. a insistat să distrugă fotografiile. 

După ce reclamanții au insistat ca distrugerea peliculei să fie reflectată în 

procesul-verbal al acțiunii, D. a declarat că ei trebuiau să fie reținuți până la 

sosirea superiorilor săi. El a ordonat ca mașina lor să fie imobilizată cu 

ajutorul unei cleme speciale pentru roți, cunoscută sub numele de „arici”. 

9.  Reclamanților li s-a cerut să nu plece. Întrebând de mai multe ori dacă 

erau liberi să plece, lor li s-a răspuns negativ. Din cauza imobilizării 

vehiculului reclamanților, alte autoturisme nu puteau traversa podul. 

Reclamanții au telefonat câțiva cunoscuți, iar după un timp mai mulți ofițeri 

ruși, un ofițer ucrainean, ofițeri de la poliția și procuratura moldovenească, 

membri ai Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova și 

câțiva localnici s-au adunat la punctul de control. După aproximativ două 

ore de la această întâmplare, D. a început brusc să strige și să înjure, apoi și-

a luat pușca de asalt automată AKS-74, a pregătit-o pentru tragere și a 

îndreptat-o spre mulțime. Când un ofițer moldovean i-a cerut să repună 

pușca în regim de siguranță, el a refuzat și apoi a apăsat pe trăgaci. Într-un 

ultim moment, soldatul moldovean a reușit să apuce pușca de țeavă și a 

schimbat-o astfel încât pușca să fie îndreptată în aer. D. a tras două rafale, în 
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total peste 20 de gloanțe, până când a golit cartușul. Nimeni nu a fost rănit, 

cu excepția ofițerului moldovean, care și-a ars mâna de țeava fierbinte. 

10.  Peste jumătate de oră au sosit reprezentanții Comisiei Unificate de 

Control („CUC”, pentru detalii, a se vedea cauza Pisari, pre-citată, § 30, 

precum și paragraful 25 infra). Ulterior, la locul evenimentelor a ajuns și 

ministrul moldovean de reintegrare, care a negociat cu cei implicați. 

Discuțiile dintre diverși oficiali s-au încheiat cu decizia de a permite 

autoturismului să treacă podul și de a elibera reclamanții și pe C., deoarece 

nu  exista niciun motiv pentru reținerea lor. Ei nu au fost nevoiți să distrugă 

pelicula din camera lui C. și au fost eliberați la ora 00.50, la 20 iulie 2005. 

Lor nu li s-a înmânat procese-verbale de reținere, în pofida solicitării lor 

exprese. 

11.  La 20 iulie 2005 Promo-Lex, organizația neguvernamentală 

specializată în protecția drepturilor omului pentru care lucrau cei doi 

reclamanți, a emis un comunicat de presă în care a relatat evenimentele, în 

esență, în modul descris în paragrafele precedente. 

12.  Tot la 20 iulie 2005, un procuror moldovean din raionul Dubăsari a 

efectuat o cercetare la fața locului în apropierea punctului de control. Una 

din constatările făcute se referea la lipsa oricărui semn care să interzică 

fotografierea în acel loc. Reclamanții nu au primit niciodată vreo copie a 

procesului-verbal privind reținerea lor la 19-20 iulie 2005. 

B. Versiunea Guvernului rus cu privire la evenimente  

13.  Potrivit Guvernului rus, care s-a bazat pe procesul-verbal al 

incidentului, întocmit de către CUC la 21 iulie 2005, la 19 iulie 2005, la ora 

20.45, observatorii militari detașați de către CUC s-au deplasat la punctul de 

control nr. 9 „la reținerea [unei] mașini Honda [numărul de înmatriculare]”. 

Ei au fost informați de către D. că din mașina respectivă fuseseră făcute 

fotografii neautorizate pe teritoriul punctului de control. Când li s-a cerut să 

prezinte documentele de identificare personale și ale mașinii, pasagerii din 

autovehicul au refuzat și l-au insultat pe D. Ei au declarat, de asemenea, că 

cetățeana Statelor Unite C. făcuse fotografiile și că ea avea dreptul să 

fotografieze orice dorea. În final, ei au prezentat documentele cerute, după 

solicitări repetate. 

14.  În timp ce D. explica observatorilor militari situația, ei au fost 

înconjurați de către cei doi reclamanți, dl Urîtu (președintele Comitetului 

Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova) și un număr de „rezidenți 

neprietenoși ai Republicii Moldova”. Toate încercările de a calma aceste 

persoane și de a le dispersa eșuaseră, dl Urîtu argumentând că detenția 

reclamanților era ilegală și că toată lumea va pleca odată ce reclamanții și C. 

vor fi eliberați. Situația era foarte tensionată, dl Urîtu și alți localnici 

insultându-i pe ofițeri și amenințându-i că o să-i arunce în râul Nistru și o  

să-i omoare. Ulterior, unul dintre „localnicii vicioși” a aruncat clama 
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specială pentru roți „ariciul”, care, până în acel moment, imobilizase mașina 

reclamanților, iar altul s-a așezat la volanul mașinii și a încercat să o 

conducă, în timp ce D. stătea în fața acesteia. În același timp, mulțimea s-a 

grăbit spre D. În acel moment (aproximativ la orele 22.20), D. a ieșit din 

mulțime și a tras o rundă din pușca de asalt, care era tot timpul direcționată 

în sus. În timp ce observatorii militari ruși și ucraineni încercau să stea între 

D. și mulțime, un maior de la poliția moldovenească (S.) a sărit spre D. și i-

a luat arma, care era încontinuu îndreptată în sus. În acel moment, D. a tras 

două rafale a câte 10 runde fiecare. Observatorii militari au tras apoi 

mulțimea departe de D. și au insistat ca localnicii să părăsească punctul de 

control. La ora 23 a sosit ministrul de reintegrare al Republicii Moldova și i-

a convins pe localnici să elibereze punctul de control. Un ofițer OSCE 

sosise și plecase cu C. în jurul orei 1 dimineața, la 20 iulie 2005. 

15.  Într-un alt paragraf din același raport al CUC, comandantul militar al 

secțiilor centrală și de nord din Zona de Securitate a oferit o descriere 

similară a evenimentelor, în care el participase în calitate de unul dintre 

observatorii militari prezenți la fața locului după orele 20.50. El a adăugat 

că mulți dintre localnici erau în stare de ebrietate și că mai mulți dintre ei au 

încercat să smulgă pușca lui D. După aceea, el a avertizat că va folosi arma 

și a strigat la ei să se dea înapoi sau va trage, înainte să fie asaltat de către 

ofițerul moldovean S. 

II. PLÂNGERILE DEPUSE DE CĂTRE RECLAMANȚI 

16.  La o dată nespecificată, la sfârșitul lunii iulie 2005, reclamanții au 

redactat o scrisoare adresată Procurorului General rus, Ministrului Apărării 

și șefului componentei ruse în cadrul CUC. În acea scrisoare, ei au descris 

evenimentele din 19-20 iulie 2005 și au menționat că încă nu recepționaseră 

o copie a procesului-verbal al reținerii lor, ceea ce i-a privat de posibilitatea 

de a contesta decizia de reținere și de a solicita despăgubiri. Ei au solicitat, 

inter alia, obținerea unei copii a regulamentului pe care D. se bazase la 

reținerea acestora și informații despre procedura și autoritatea la care o 

persoană privată putea contesta acțiunile unui reprezentant al forțelor 

pacificatoare. 

17.  La 29 decembrie 2005 Ministerul Justiției al Republicii Moldova a 

răspuns către Promo-Lex că nu cunoștea despre niciun document care ar 

constitui o bază legală pentru acțiunile pacificatorilor din „rmn”. El a 

adăugat că examinarea posibilelor acțiuni ilegale ale soldaților ruși, care nu 

intra sub jurisdicția Republicii Moldova, putea fi trimisă instanțelor ruse. 

18.  La 11 ianuarie 2006 reclamanții i-au scris ambasadorului rus în 

Moldova, descriind din nou evenimentele din 19-20 iulie 2005 și 

menționând că până în acel moment încă nu recepționaseră o copie a unui 

proces-verbal de reținere. De asemenea, ei i-au solicitat ambasadorului să 

întreprindă toate acțiunile legale pentru a-l aduce pe D. în fața justiției și 
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pentru a compensa prejudiciul cauzat lor. Nu este clar dacă ei au primit un 

răspuns. 

19.  La 24 martie 2006 Procuratura Generală a Rusiei a transmis cererea 

reclamanților (a se vedea paragraful 16 supra) procurorului militar al 

circumscripției militare din Moscova. La 7 aprilie 2006 ultimul a transmis 

solicitarea către procurorul militar al unității militare 14101 situate în „rmn” 

(Tiraspol), care a informat reclamanții, printr-o scrisoare din 7 iunie 2006 

(recepționată la 16 iunie 2006), că informațiile pe care le solicitaseră puteau 

fi obținute de la reprezentantul Republicii Moldova la CUC. 

20.  Fiind sesizat de către Ministerul Reintegrării al Republicii Moldova, 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a inițiat o urmărire 

penală privind evenimentele descrise mai sus. La 14 decembrie 2009 

urmărirea penală a fost suspendată. 

21.  Prin scrisorile din 19 septembrie și 31 octombrie 2005, Ministerul 

Reintegrării al Republicii Moldova a informat reclamanții că Republica 

Moldova își suspendase participarea la activitatea CUC începând cu luna 

aprilie 2005. 

22. Potrivit Guvernului Republicii Moldova, ei au depus mai multe 

plângeri la reprezentantul politic în procesul de soluționare a conflictului 

transnistrean. În special, Ministerul Reintegrării a solicitat informații despre 

evenimentele din 19 iulie 2005, a promovat crearea condițiilor necesare 

pentru ca apărătorii drepturilor omului să își desfășoare în mod nestingherit 

activitatea în „rmn” și a solicitat asistență pentru înlăturarea oricăror 

impedimente în calea liberei circulații a reclamanților. 

23.  Potrivit procesului-verbal al cercetării la fața locului efectuată de 

către procurorul adjunct al Procuraturii Dubăsari (sub controlul Republicii 

Moldova) la 20 iulie 2005, a fost făcută o descriere detaliată a punctului de 

control și a împrejurimilor acestuia. În procesul-verbal se indică prezența 

semnelor rutiere, precum reducerea limitei maxime de viteză la 30, 10 și 5 

km pe oră, a semnelor de oprire și a barierelor metalice, precum și prezența 

unei invenții metalice utilizate pentru imobilizarea autoturismelor („arici”). 

Procesul-verbal descrie, de asemenea, existența, la 50 m de la semnul 

„Limita postului rutier” (Граница поста), a unui semn rutier de 2x3 m 

lățime, reprezentând pe o parte simbolurile regiunii Dubăsari, iar pe cealaltă 

parte inscripția „Drum bun” în limbile română și rusă („Счастливого 

пути”). Alte semne nu erau prezente. La 21 iulie 2005 a fost inițiată o 

urmărire penală, reclamanții au fost audiați în calitate de părți vătămate, S. a 

fost examinat de către un medic legist și au fost efectuate alte acțiuni de 

investigare. La 14 decembrie 2009 urmărirea penală a fost suspendată, după 

ce fuseseră întreprinse toate măsurile de investigație posibile. Raportul 

medical privind leziunea suferită de către S. menționa explicația acestuia 

din urmă, potrivit căreia lui îi fusese cauzată o arsură în timp ce trăgea țeava 

unei puști automate în sus, atunci când un oficial militar a început să tragă 

fără niciun motiv. 
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CADRUL JURIDIC RELEVANT 

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

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

25.  La 21 iulie 1992 președinții Federației Ruse și al Republicii Moldova 

au semnat la Moscova un acord de încetare a conflictului militar din 

regiunea transnistreană a Moldovei. Conform acordului, a fost creată o zonă 

de securitate între părțile aflate în conflict și a fost creată o Comisie 

Unificată de Control („CUC”) pentru a monitoriza implementarea acordului 

în zona de securitate. Sediul CUC se află la Tighina, oraș controlat de către 

„autoritățile” transnistrene. Ea este formată din reprezentanți ai Rusiei, ai 

Republicii Moldova și ai auto-proclamatei „republici transnistrene”. Ea are 

la dispoziția sa o forță pacificatoare compusă din contingente militare de la 

fiecare dintre părți. Toate deciziile CUC sunt luate prin consens de către 

toate părțile, inclusiv deciziile privind plasarea și utilizarea contingentelor 

militare de la fiecare dintre părțile reprezentate. În zona de securitate există 

nouăsprezece puncte de control pentru menținerea păcii, echipate cu soldați 

ai forțelor pacificatoare. CUC nu are nicio funcție judiciară și asigură 

respectarea încetării focului, menține securitatea și demilitarizarea în zona 

de securitate, examinează orice încălcare a acordului din anul 1992, situație 

în care ia măsuri urgente pentru restabilirea păcii și a statului de drept, 

prevenind în același timp noi încălcări de acest fel în viitor. 

26.  La 6 octombrie 2003 un organ militar al CUC a emis comandanților 

punctelor de control al securității instrucțiuni cu privire la, inter alia, 

utilizarea armelor de foc. El declara că o armă de foc putea fi folosită în 

scopul opririi unui vehicul care ignora un ordin dat de către forțele de 

menținere a păcii în cazul în care viețile soldaților erau puse în pericol, dar 

numai după un avertisment verbal urmat de o împușcătură în aer. Dacă după 

aceasta șoferul eșua să oprească, soldații puteau folosi o armă de foc după 

ce au îndreptat-o spre pământ sau spre anvelopele vehiculului. Soldații care 

aplicau armele de foc erau obligați să ia toate măsurile necesare pentru a 

garanta siguranța persoanelor aflate în apropiere. 

ÎN DREPT 

I. ASPECTE GENERALE DE ADMISIBILITATE 

A. Jurisdicția 

27.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu intrau sub jurisdicția lor. 

Prin urmare, cererile ar trebui declarate inadmisibile ratione personae și 

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

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

jurisdicția asupra teritoriului controlat de către „rmn”. 
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28.  Guvernul Republicii Moldova și-a reiterat poziția sa din cauzele 

similare anterioare, subscriind la aprecierea de către Curte a problemei. 

29.  Cu referire la Republica Moldova, Curtea constată că în cauzele 

Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, §§ 311-19, CEDO 

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

43370/04, 8252/05 și 18454/06, §§ 103-07, CEDO 2012) și Mozer (pre-

citată, §§ 97-98) ea a constatat că, deși Moldova nu avea 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, conform Articolului 1 din Convenție, de a asigura 

fiecărei persoane din jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în 

Convenție, era limitată la cea de a întreprinde măsuri diplomatice, 

economice, judiciare și alte măsuri 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). 

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

cauzele menționate supra. În plus, ea observă 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, dar că responsabilitatea sa pentru faptele 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate mai 

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

31.  Cu privire la Federația Rusă, Curtea reiterează că, în anumite 

circumstanțe, utilizarea forței de către agenții unui Stat care operează în 

afara teritoriului său poate să supună persoana aflată astfel în controlul 

autorităților Statului sub jurisdicția Statului în baza Articolului 1 (a se vedea 

Al-Skeini și alții v. Regatul Unit [MC], nr. 55721/07, § 136, CEDO 2011; 

Jaloud v. Olanda [MC], nr. 47708/08, § 139, 20 noiembrie 2014). Aceasta 

poate include exercitarea jurisdicției extra-teritoriale de către un Stat 

contractant atunci când, în conformitate cu obiceiurile, tratatul sau alt acord, 

autoritățile sale îndeplinesc funcții executive pe teritoriul altui Stat (a se 

vedea Al-Skeini, pre-citată, §§ 135 și 149). 

32.  În prezenta cauză, respectivul punct de control, situat în zona de 

securitate, era controlat și comandat de către soldați ruși, în conformitate cu 

acordul de încetare a conflictului militar din regiunea transnistreană a 

Moldovei. În acest sens, situația era exact ca cea examinată în cauza Pisari 

(pre-citată, §§ 9 și 30-31, care se referă la același punct de control). 

33.  Guvernul rus a susținut că trebuia să se facă o distincție între 

prezenta cauză și cauza Pisari, în sensul că el nu contestase jurisdicția  

Curții în acea cauză, spre deosebire de cea prezentă. 
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34.  Curtea constată că, chiar dacă în cauza Pisari Guvernul rus nu s-a 

opus competenței Curții de a examina acea cauză, ea a examinat problema 

din oficiu și a constatat că reclamantul se afla sub jurisdicția Rusiei. 

Deoarece cele două cauze sunt în mod substanțial aceleași cu privire la 

aspectul jurisdicției, Curtea nu vede niciun motiv să se abată de la 

aprecierea sa anterioară. Prin urmare, ea consideră că, în circumstanțele 

prezentei cauze, reclamanții s-au aflat sub jurisdicția Federației Ruse în 

timpul arestării lor la punctul de control nr. 9. 

B. Epuizarea remediilor interne și respectarea regulii de șase luni 

35.  Guvernul rus a susținut că cererea ar trebui să fie declarată 

inadmisibilă fie din motivul neepuizării căilor de atac interne disponibile, 

fie pentru omiterea termenului limită de șase luni pentru depunerea unei 

cereri la Curte. În cazul în care căile de atac interne disponibile în „rmn” ar 

fi considerate eficiente în sensul Convenției, eșecul reclamanților de a se 

plânge instanțelor „rmn” ar trebui să conducă la respingerea cererii. În plus, 

cererile propriu-zise adresate diferitelor autorități din Federația Rusă nu 

erau plângeri penale reale, ci doar solicitări de informații, care nu 

echivalează cu epuizarea căilor de atac în Rusia. În același timp, Ministerul 

Justiției din Moldova informase reclamanții că respectivul caz putea fi 

examinat în instanțele rusești (a se vedea paragraful 17 supra), la care 

reclamanții eșuaseră să se adreseze. 

36.  În cazul în care căile de atac din „rmn” ar fi fost considerate 

ineficiente, reclamanții trebuiau să depună cererea lor la Curte în termen de 

șase luni din momentul în care aflaseră despre încălcarea drepturilor lor, id 

est la 20 iulie 2005. Cu toate acestea, cererea a fost depusă la 7 decembrie 

2006, după mai mult de șase luni. 

37.  Reclamanții au susținut că ei încercaseră să epuizeze orice căi de 

atac în Federația Rusă, plângându-se diferitelor autorități de acolo (a se 

vedea paragraful 16 supra). 

38.  Cu privire la căile de atac disponibile în „rmn”, Curtea constată că, 

cu un an înainte de evenimentele relevante din luna iulie 2005, ea a adoptat 

hotărârea sa în cauza Ilașcu (pre-citată) la 8 iulie 2004. În acea hotărâre (§ 

436) ea a constatat că instanța supremă a „rmn” „aparține unui sistem despre 

care cu greu se poate spune că funcționează pe o bază constituțională și 

juridică ce reflectă o tradiție judiciară compatibilă cu Convenția”. Prin 

urmare, ea a constatat că niciunul dintre reclamanți nu a fost condamnat de 

către o „instanță” și că o pedeapsă cu închisoarea pronunțată de către un 

organ judiciar precum „instanța supremă a rmn” nu putea fi considerată „o 

detenție legală” dispusă „în conformitate cu o procedură prevăzută de lege”, 

contrar Articolului 5 § 1 din Convenție (idem, § 462). 

39.  În lumina respectivei hotărâri, un an mai târziu, reclamanții ar fi 

trebuit să cunoască despre faptul că depunerea unei plângeri la instanțele 
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„rmn” nu era o cale de atac eficientă în sensul Convenției. În orice caz, 

datorită faptului că în prezenta cauză reclamanții se plâng de acțiunile unui 

agent rus care a acționat în calitate oficială, ei nu trebuiau să se plângă 

oriunde altundeva decât în țara reprezentată de către agentul respectiv. În 

această privință, Curtea reiterează că, în cazul în care există o serie de căi de 

atac interne pe care o persoană le poate exercita, persoana respectivă are 

dreptul de a alege o cale de atac care să abordeze plângerea sa esențială. Cu 

alte cuvinte, atunci când o cale de atac a fost urmată, nu este necesară 

utilizarea unei alte căi de atac care are, în esență, același obiectiv (a se 

vedea T.W. v. Malta [MC], nr. 25644/94, § 34, 29 aprilie 1999; și Jasinskis 

v. Letonia, nr. 45744/08, § 50, 21 decembrie 2010). Curtea constată, în 

final, că Guvernul rus nu a demonstrat care prevedere din legislația rusească 

stabilea posibilitatea ca o persoană să se plângă împotriva acțiunilor unui 

agent rus în instanțele „rmn” și modul în care o hotărâre adoptată de către 

asemenea instanțe ar putea fi executată în Rusia.  

40.  Cu referire la argumentul Guvernului rus privind neepuizarea căilor 

de atac disponibile în Rusia, Curtea constată că obligația de a epuiza căile 

de atac interne impune unui reclamant să utilizeze în mod normal căile de 

atac care sunt disponibile și suficiente în privința plângerilor sale în baza 

Convenției. Existența căilor de atac respective trebuie să fie suficient de 

sigură nu numai în teorie, ci și în practică, în caz contrar ele nu vor avea 

accesibilitatea și eficiența necesară. Pentru a fi eficientă, o cale de atac 

trebuie să aibă capacitatea să redreseze în mod direct starea de fapt 

contestată și trebuie să ofere perspective rezonabile de succes (a se 

vedea Mozer, pre-citată, § 116). 

41.  În schimb, nu există nicio obligație de a recurge la căi de atac 

inadecvate sau ineficiente (a se vedea Akdivar și alții v. Turcia, 16 

septembrie 1996, § 67, Rapoarte de hotărâri și decizii 1996-IV). Cu toate 

acestea, existența unor simple îndoieli cu privire la perspectivele de succes 

ale unei căi de atac specifice, care nu este în mod evident inutilă, nu este un 

motiv valabil pentru a nu utiliza acest mijloc de recurs (a se vedea Akdivar 

și alții, pre-citată, § 71; și Scoppola v. Italia (nr. 2) [MC], nr. 10249/03, § 

70, 17 septembrie 2009). 

42.  Cu referire la sarcina probatorie, este de datoria Guvernului care 

susține neepuizarea să convingă Curtea că remediul a fost unul eficient și 

disponibil în teorie și în practică la momentul respectiv. Din moment ce 

această sarcină a fost îndeplinită, este responsabilitatea reclamantului să 

constate că remediul invocat de către Guvern a fost de fapt utilizat sau a 

fost, dintr-un oarecare motiv, inadecvat și ineficient în circumstanțele 

specifice ale cauzei, ori că au existat circumstanțe speciale care l-au absolvit 

de această obligație (a se vedea, inter alia, Maktouf și Damjanović v. Bosnia 

și Herțegovina [MC], nr. 2312/08 și 34179/08, § 58, CEDO 2013 (extrase); 

Vučković și alții v. Serbia (obiecții preliminare) [MC], nr. 17153/11 și alte 
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29, §§ 69-77, 25 martie 2014; și Gherghina v. România [MC] (dec.), nr. 

42219/07, §§ 83-89, 9 iulie 2015). 

43.  În prezenta cauză, Guvernul rus nu a specificat căile de atac 

disponibile în privința plângerilor reclamanților privind acțiunile 

pacificatorilor ruși staționați pe teritoriul Republicii Moldova (cf. 

Dobrovițkaia și alții v. Republica Moldova și Rusia, nr. 41660/10 și altele, § 

25, 3 septembrie 2019). În plus, din scrisoarea autorităților ruse din 16 iunie 

2006 adresată reclamanților (a se vedea paragraful 16 supra) reiese că 

niciuna dintre cel mai înalte autorități de urmărire penală din Rusia, atât cu 

scop general (Procuratura Generală), cât și militar (procurorul militar din 

circumscripția militară Moscova și procurorul militar al unității militare ruse 

14101 situată în „rmn”) nu a fost în măsură să indice în mod clar 

reclamanților care instanțe judecătorești aveau competența de a soluționa 

plângerile lor (a se vedea paragraful 19 supra). 

44.  Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea concluzionează că 

Guvernul rus nu a stabilit în mod convingător existența și disponibilitatea 

căilor de atac în Rusia (a se vedea paragraful 42 supra) pentru plângerea 

împotriva unui pacificator rus staționat în Moldova. Prin urmare, obiecția 

Guvernului rus trebuie respinsă. 

45.  Cu referire la respectarea termenului limită de șase luni pentru 

depunerea cererii, Curtea consideră că, având în vedere incertitudinea cu 

privire la faptul dacă reclamanții au dispus de un remediu efectiv în Rusia (a 

se vedea paragraful 43 supra), nu s-ar putea spune că fusese clar de la bun 

început că nu era disponibilă nicio cale de atac eficientă pentru ei în Rusia. 

Cu toate acestea, ei ar fi trebuit să-și dea seama de inutilitatea eforturilor lor 

la 16 iunie 2006, atunci când au recepționat un răspuns din partea 

autorităților ruse (a se vedea paragraful 19 supra). Astfel, perioada de șase 

luni a început să curgă de la acea dată, atunci când au luat cunoștință de 

circumstanțele care au determinat ineficiența căilor de atac potențiale (a se 

vedea El-Masri v. fosta Republică Iugoslavă Macedonia [MC], nr. 

39630/09, § 136, CEDO 2012; și Turturica și Casian v. Republica Moldova 

și Rusia, nr. 28648/06 și 18832/07, § 38, 30 August 2016). Prezenta cerere a 

fost depusă la 7 decembrie 2006, în termen de șase luni de la acea dată. Prin 

urmare, această obiecție trebuie, de asemenea, respinsă. 

C. Dezavantaj nesemnificativ 

46.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu suferiseră un dezavantaj 

semnificativ ca urmare a evenimentelor menționate în cererea lor. În special, 

fiind apărători ai drepturilor omului, reclamanții trebuiau să fie mai bine 

pregătiți psihologic pentru circumstanțe extraordinare decât o persoană 

obișnuită. Din circumstanțele cauzei era clar că D. fusese forțat să-și 

folosească arma în autoapărare și nu s-a dovedit că reclamanții fuseseră 

afectați în mod special de incidentul cu împușcături. În plus, reținerea lor la 
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punctul de control fusese rezultatul refuzului lor de a distruge pelicula și era 

proporțională în aceste circumstanțe. Reclamanții ar fi putut evita cu 

ușurință detenția, dacă ar fi respectat cerința legală de a nu face fotografii. 

47.  Reclamanții au susținut că detenția nejustificată pentru câteva ore, 

timp în care viața și sănătatea lor fuseseră amenințate, nu putea fi 

considerată un dezavantaj nesemnificativ. 

48.  Curtea consideră că afirmațiile reclamanților ridică probleme grave 

în baza Articolelor 3 și 5 § 1 din Convenție. Ea nu poate fi de acord cu 

Guvernul rus că reclamanții nu au suferit un dezavantaj semnificativ, în 

special din cauza detenției lor. Prin urmare, această obiecție trebuie 

respinsă. 

D. Abuzul de dreptul de a depune o cerere individuală 

49.  Guvernul rus a susținut, în final, că obiectivul real al reclamanților la 

depunerea acestei cereri nu consta în protecția drepturilor lor conform 

Convenției. Mai degrabă, ei încercau să folosească Curtea pentru a-și 

promova scopurile sale politice, precum discreditarea misiunii de pacificare 

în Moldova și obținerea retragerii pacificatorilor ruși. 

50.  Reclamanții au susținut că opiniile lor personale cu privire la 

misiunea de menținere a păcii, exprimate presei, nu excludeau dreptul lor de 

a depune o cerere la Curte. 

51.  Curtea constată că, indiferent de preferințele lor politice sau de altă 

natură, reclamanții au fost lipsiți de libertatea lor și ar fi fost amenințați cu o 

pușcă automată. Acestea nu erau acțiunile reclamanților, ci cele ale altor 

persoane, acțiuni care ridică în mod obiectiv probleme reale în baza 

Convenției. Prin urmare, Curtea nu poate accepta obiecția Guvernului Rus, 

care trebuie respinsă. 

II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

52.  Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 3 din Convenție, 

care prevede următoarele: 

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

degradante.” 

53.  Reclamanții au susținut că ei fuseseră supuși unui tratament 

degradant, contrar Articolului 3 din Convenție. În special, în timp ce erau 

reținuți la punctul de control, viața și sănătatea lor fuseseră puse în pericol 

prin utilizarea neprovocată a unei puști de asalt automată în vecinătatea lor 

apropiată. 

54.  Guvernul rus a susținut că acțiunile lui D. nu atinseseră nivelul 

minim de severitate necesar pentru constatarea unei încălcări a Articolului 

3. El a menționat că nu fusese dovedit faptul că focurile de armă fuseseră 

trase în imediata vecinătate a reclamanților. În orice caz, D. a fost forțat să 
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tragă mai multe focuri în aer, în timp ce o mulțime de cetățeni furioși l-au 

înconjurat, l-au amenințat cu moartea, nu i-au respectat ordinele sale legale 

și, în final, l-au atacat, în încercarea de a intra în posesia armei sale. 

Utilizarea armei a fost proporțională cu pericolul pentru viața și sănătatea 

lui D., atât în percepția sa subiectivă, cât și în circumstanțele obiective 

predominante. 

55.  Guvernul Republicii Moldova și-a limitat, în esență, argumentele 

sale la poziția sa privind jurisdicția, și anume că a depus toate eforturile 

pentru a asigura că drepturile reclamanților au fost respectate. 

56.  Curtea observă de la bun început că nu este în măsură să stabilească 

motivul exact pentru care D. utilizase arma sa: fie să amenințe persoanele 

care s-au adunat în fața lui (împușcarea fiind împiedicată de către S.), fie ca 

un act de autoapărare, ca reacție la amenințările asupra vieții sale, fiind 

confruntat cu o mulțime furioasă (momentul în care S. a apucat de pușcă 

putea fi perceput de către D., în situația tensionată în care se afla, drept o 

încercare de a intra în posesia armei sale; a se vedea, mutatis mutandis, 

Giuliani și Gaggio v. Italia [GC], nr. 23458/02, §§ 183-195, CEDO 2011 

(extrase)). În orice caz, nu este clar că intenția lui D. era de a umili sau de a 

amenința reclamanții, care nu erau vizați în mod specific și nu au suferit 

niciun prejudiciu fizic din cauza împușcării. Deși această lipsă de intenție în 

sine nu exclude aplicarea Articolului 3, Curtea constată că utilizarea armei 

în circumstanțele speciale ale cauzei și în privința reclamanților nu a atins 

nivelul minim de gravitate necesar pentru aplicarea Articolului 3 din 

Convenție. 

57.  Prin urmare, această plângere este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 din Convenție și trebuie respinsă în conformitate cu 

Articolul 35 § 4. 

III. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI  5 § 1  DIN 

CONVENȚIE 

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

a cărui parte relevantă are următorul conținut: 

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

de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale : 

... 

(c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o 

infracţiune sau când există motive temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să 

săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

...” 
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A. Admisibilitatea 

59.  Curtea constată că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

60.  Reclamanții au susținut că ei fuseseră reținuți în mod abuziv de către 

D. timp de aproape cinci ore pentru că ar fi fotografiat un obiect militar 

(punctul de control nr. 9).  Pasagerul lor C. fotografiase un panou situat în 

afara punctului respectiv de control, dar nu a făcut nicio fotografie punctului 

de control propriu-zis. În orice caz, nu exista niciun avertisment cu privire la 

vreo interdicție de a face fotografii acolo, așa cum o demonstrează procesul-

verbal de cercetare la fața locului întocmit de către un procuror moldovean 

la 20 iulie 2005. Ei au adăugat că încă nu recepționaseră procesul-verbal 

privind reținerea lor și că nu văzuseră motivele oficiale pentru aceasta. 

61.  Reclamanții au adăugat că, în conformitate cu o decizie a CUC din 

29 iulie 1992, contingentele militare ale părților aveau dreptul să rețină 

persoane pentru încălcarea regulilor regimului stării de urgență în zona de 

securitate, predându-le autorităților de aplicare a legii. În loc să-i predea 

autorităților de aplicare a legii, D. îi reținuse timp de aproape cinci ore, în 

pofida prezenței poliției moldovenești după o oră de detenție. Ei au adăugat, 

în final, că detenția lor nu a fost consemnată în mod oficial. 

62.  Guvernul Moldovei și-a limitat, în esență, argumentele sale la poziția 

sa privind jurisdicția, și anume că fuseseră depuse toate eforturile pentru a 

asigura că drepturile reclamanților au fost respectate. 

63.  Guvernul rus a susținut că interdicția de a face fotografii ale 

instalațiilor militare era o practică obișnuită în întreaga lume și nu necesita o 

justificare detaliată în observațiile lor. După cum demonstrează inventarul, 

la punctul de control fusese instalat un semn care interzicea fotografiile și 

înregistrările video, care includea două semne în acest sens, din fiecare parte 

a punctului de control. El a susținut că detenția reclamanților pentru aproape 

șase ore era conformă Articolului 5 § 1 (c) din Convenție, deoarece exista o 

bănuială că ei comiseseră o infracțiune („refuzul de a îndeplini cerințele 

legale ale pacificatorului CUC de a șterge fotografiile făcute la unitatea 

militară”) și că existau suficiente motive să se creadă astfel. Odată eliberați, 

ei s-ar fi ascuns după comiterea infracțiunii. 

64.  După circa paisprezece ani de la producerea evenimentelor 

respective, a fost imposibil să-i fie prezentate Curții orice documente 

procedurale cu privire la problema în cauză. 

65.  Curtea reiterează că, prin proclamarea „dreptului la libertate”, 

paragraful 1 din Articolul 5 are în vedere libertatea fizică a persoanei. Prin 

urmare, el nu se referă la simple restricții privind libertatea de circulație, 
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care sunt reglementate de Articolul 2 din Protocolul nr. 4, cu privire la 

persoanele aflate în mod legal pe teritoriul statului. Deși procesul de 

clasificare într-o categorie sau alta uneori se dovedește a nu fi o sarcină 

ușoară, prin faptul că unele cauze aflate la limită sunt o chestiune de opinie 

pură, Curtea nu poate evita alegerea de care depinde aplicabilitatea sau 

inaplicabilitatea Articolului 5 (a se vedea Khlaifia și alții v. Italia [GC], nr. 

16483/12, § 64, 15 decembrie 2016, cu referințele din aceasta; și Ilias și 

Ahmed v. Ungaria [MC], nr. 47287/15, § 211, 21 noiembrie 2019). 

66.  Pentru a stabili dacă cineva a fost „lipsit de libertatea sa” în sensul 

Articolului 5, punctul de plecare trebuie să fie situația specifică a persoanei 

și trebuie să se țină seama de o serie întreagă de factori, precum tipul, 

durata, efectele și modul de punere în aplicare a măsurii în cauză (Zelčs v. 

Letonia, nr. 65367/16, § 34, 20 februarie 2020). 

67.  Curtea reiterează jurisprudența sa bine-stabilită, în sensul că 

Articolul 5 § 1 se poate aplica și privării de libertate de foarte scurtă durată 

(a se vedea, printre multe autorități, Shimovolos v. Rusia, nr. 30194/09, §§ 

48-50, 21 iunie 2011; Brega și alții v. Moldova, nr. 61485/08, §§ 19 și 43, 

24 ianuarie 2012; M.A. v. Cipru, nr. 41872/10, § 190, CEDO 2013 (extrase) 

și Zelčs, pre-citată, § 36). 

68.  În final, Curtea reiterează jurisprudența sa bine-stabilită cu privire la 

Articolul 5 § 1, potrivit căreia orice lipsire de libertate trebuie nu doar să se 

bazeze pe una dintre excepțiile enumerate la alineatele (a)-(f), ci trebuie să 

fie, de asemenea, „legală”. În cazul în care este pusă în discuție „legalitatea” 

detenției, inclusiv întrebarea dacă a fost respectată „o procedură prevăzută 

de lege”, Convenția se referă, în esență, la dreptul intern și stabilește 

obligația de conformare cu normele materiale și procedurale din legislația 

națională. Acest lucru implică, în primul rând, ca orice reținere sau detenție 

să aibă o bază juridică în legislația națională, dar se referă și la calitatea 

legislației, cerând ca ea să fie compatibilă cu statul de drept, un 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). 

69.  În prezenta cauză, Guvernul rus nu a contestat faptul că Articolul 5 

era aplicabil detenției reclamanților. Într-adevăr, el a susținut că Articolul 5 

§ 1 (c) se aplica, deoarece reclamanții fuseseră arestați în baza unei bănuieli 

rezonabile că ar fi comis o infracțiune (a se vedea paragraful 63 supra). La 

rândul său, Curtea constată, de asemenea, că Articolul 5 § 1 (c) era 

aplicabil, deoarece, prin admiterea proprie de către Guvernul rus, motivul 

reținerii nu era verificarea documentelor sau o măsură de controlare a 

mulțimii (cf. Austin și alții v. Regatul Unit [MC], nr. 39692/09 și 2 altele, §§ 

52-69, CEDO 2012), dar succeda o presupusă comitere a unei infracțiuni și 

urmărea scopul de a-i împiedica să fugă după săvârșirea acțiunii. 

70.  Instanța trebuie să examineze în continuare problema legalității 

detenției reclamanților. În acest sens, ea remarcă faptul că nici D. (și orice 
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altă autoritate implicată în reținerea reclamanților la 19-20 iulie 2005), nici 

reprezentanții Guvernelor reclamate nu au făcut referire la vreo lege 

specifică care să interzică realizarea fotografiilor în apropierea sau la 

punctul de control, ori care să clasifice punctul de control ca „unitate 

militară”. Curtea consideră că, având în vedere miza reclamanților (privarea 

de libertate), nu era suficient ca Guvernul rus să se bazeze pur și simplu pe 

„practica comună din întreaga lume” de a interzice fotografierea unităților 

militare (a se vedea paragraful 63 supra), fără a face referire la dispoziția 

legală specifică care a stat la baza reținerii. 

71.  În plus, în pofida argumentului Guvernului rus, potrivit căruia 

reclamanții fuseseră reținuți în baza unei suspiciuni rezonabile că ar fi comis 

o infracțiune, el nu a precizat niciodată ce infracțiune specifică ar fi fost 

comisă. În acest context, este important de menționat că, până în prezent, 

reclamanții nu au recepționat o copie a vreunei decizii care să recunoască în 

mod oficial reținerea lor, care să precizeze infracțiunea pe care o comiseseră 

și care să motiveze necesitatea reținerii acestora (a se vedea paragraful 12 

supra). O astfel de decizie ar fi trebuit să le fie eliberată la scurt timp după 

sfârșirea termenului de detenție, astfel permițându-le posibilitatea de a o 

contesta. Acest lucru subminează referirea Guvernului rus la imposibilitatea 

prezentării documentelor după trecerea a 14 ani. 

72.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că reținerea reclamanților nu s-a bazat pe dispoziții legale 

clare (a se vedea, de exemplu, J. N. v. Regatul Unit, nr. 37289/12, § 77, 19 

mai 2016) și nu a îndeplinit cerințele de legalitate pentru scopurile 

Articolului 5 § 1. Prin urmare, a avut loc o încălcare a acestei dispoziții în 

prezenta cauză. 

C. Responsabilitatea Statelor reclamate 

1. Republica Moldova 

73.  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 § 1 din 

Convenție (a se vedea paragraful 29 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 individuale ale reclamanților (a se vedea Mozer, pre-citată, § 

151). 

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

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

declanșarea ostilităților în anii 1991 și 1992 și până în luna iulie 2010, 

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

Faptele reclamate în prezenta cerere se referă la evenimentele anterioare 
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cauzei respective. Prin urmare, ea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o 

concluzie diferită de cea pronunțată în cauza Mozer (§ 152). 

75.  Referindu-se 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, §§ 348-52) că 

Republica Moldova nu respectase pe deplin obligațiile sale pozitive, în 

măsura în care din luna mai 2001 ea nu luase toate măsurile de care 

dispunea în cadrul 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 ale statului au răspuns că nu puteau acționa pe 

teritoriul aflat sub controlul de facto al „rmn”. 

76.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu dispuneau de niciun 

mijloc real de prevenire a reținerii reclamanților sau de asigurare a eliberării 

imediate a acestora. Este clar, totuși, că eliberarea reclamanților în cele din 

urmă s-a datorat, cel puțin parțial, Ministrului Reintegrării al Republicii 

Moldova, care a mers personal la punctul de control nr. 9 în noaptea de 19 

iulie 2005 și a negociat eliberarea lor (a se vedea paragraful 10 supra). În 

plus, organele de urmărire penală din Republica Moldova au început o 

anchetă penală privind reținerea ilegală a reclamanților (a se vedea 

paragrafele 12 și 20 supra), care a trebuit să fie suspendată după efectuarea 

tuturor acțiunilor care puteau fi întreprinse de către autoritățile 

moldovenești. În final, autoritățile moldovenești au întreprins acțiuni 

diplomatice în scopul protejării drepturilor apărătorilor drepturilor omului în 

general, în contextul cazului reclamanților (vezi paragraful 22 supra). 

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

Moldova a eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale pozitive față de 

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

78.  Prin urmare, nu a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din 

Convenție de către Republica Moldova. 

2.  Federația Rusă 

79.  Cu privire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit deja 

că reclamanții se aflau sub jurisdicția rusă în timpul evenimentelor relevante 

(a se vedea paragraful 34 supra). 

80.  Astfel, Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 

din Convenție de către Federația Rusă.  

IV. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

81.  În final, reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 13 din 

Convenție, care prevede următoarele:  

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 
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când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

82.  Guvernul rus a susținut că reclamanții nu au folosit niciun fel de 

remediu în Rusia. Prin urmare, nu putea exista nicio încălcare a Articolului 

13. 

83.  Curtea consideră că, din aceleași motive ca și cele menționate în 

paragrafele 38-44 supra, ea nu poate accepta faptul că reclamanții au eșuat 

să încerce în mod rezonabil să epuizeze orice remedii disponibile. 

84.  În același timp, având în vedere faptul că această dispoziție nu poate 

fi invocată de una singură, și constatarea sa privind plângerea în baza 

Articolului 3 (a se vedea paragraful 57 supra), Curtea constată că plângerea 

în baza Articolului 13 coroborat cu Articolul 3 este în mod vădit nefondată, 

în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție, și trebuie respinsă în 

conformitate cu Articolul 35 § 4. 

85.  Curtea notează că plângerea în baza Articolului 13 coroborat cu 

Articolul 5 § 1 nu este nici în mod vădit nefondată, nici inadmisibilă din 

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

trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

86.  Curtea consideră că imposibilitatea de a se plânge împotriva unei 

decizii de reținere a unei persoane nu trebuie examinată în baza Articolului 

13, ci în baza Articolului 5 § 4 din Convenție, care este lex specialis. 

87.  Curtea reiterează că Articolul 5 § 4 din Convenție oferă dreptul 

persoanelor arestate sau reținute la un control al condițiilor procedurale și 

materiale care sunt esențiale pentru „legalitatea” – în termenii Convenției – 

privării de libertate. Aceasta presupune că instanța competentă trebuie să ia 

în considerare nu numai respectarea cerințelor procedurale din legislația 

națională, ci și rezonabilitatea suspiciunii care stă la baza arestării și 

legitimitatea scopului urmărit prin arestare și detenția ulterioară (a se vedea  

Butkevičius v. Lituania, nr. 48297/99, § 43, CEDO 2002-II (extrase) și 

Mammadli v. Azerbaidjan, nr. 47145/14, § 72, 19 aprilie 2018). În scopul de 

a stabili dacă procedurile care intră sub incidența Articolului 5 § 4 din 

Convenție oferă garanțiile necesare, trebuie să se țină seama de natura 

specială a circumstanțelor în care acestea au loc. Garanția procedurală 

primară care rezultă din Articolul 5 § 4 din Convenție este dreptul la o 

audiere efectivă de către instanță, care stabilește o cale de atac împotriva 

detenției (a se vedea Baș v. Turcia, nr. 66448/17, § 212, 3 martie 2020). 

88.  De asemenea, ea reamintește că nicio problemă în baza Articolului 5 

§ 4 nu apare în situația în care detenția contestată este de scurtă durată, iar 

deținutul este eliberat rapid înainte ca orice control judiciar al legalității 
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detenției sale să poată avea loc (a se vedea Slivenko v. Letonia [MC], nr. 

48321/99, §§ 158-159, CEDO 2003-X și Rozhkov v. Rusia (nr. 2), nr. 

38898/04, § 65, 31 ianuarie 2017). Cu toate acestea, în situațiile în care 

reclamanții sunt lipsiți de orice acces la un control judiciar al detenției lor, 

Curtea a constatat în trecut că examinarea plângerii în baza Articolului 5 § 

4, indiferent de durata detenției, este garantată (a se vedea, de exemplu, 

Moustahi v. Franța, nr. 9347/14, §§ 102-104, 25 iunie 2020). 

89.  În prezenta cauză, Curtea se referă la constatarea sa (a se vedea 

paragrafele 38 et seq. supra) că reclamanții nu au avut căi de atac eficiente 

cu privire la detenția lor în „rmn” și nici nu li s-a oferit posibilitatea reală de 

a urma o astfel de cale de atac în Rusia. Prin urmare, Curtea consideră 

necesar să examineze în mod separat plângerea în baza Articolului 5 § 4. 

90.  Ea constată că, în lipsa unei decizii privind reținerea reclamanților,  

detenția lor efectiv nu a putut fi reexaminată de către o instanță. 

Considerațiile de mai sus îi sunt suficiente Curții pentru a concluziona că a 

existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție în prezenta cauză. 

91.  Curtea constată, din aceleași motive ca și cele menționate în 

paragrafele 73-78 supra, că Republica Moldova nu poate fi găsită 

responsabilă de încălcarea Articolului 5 §§ 1 și 4 din Convenție. 

92.  De asemenea, ea constată, din aceleași motive ca și cele menționate 

în paragrafele 79 și 80 supra, că Federația Rusă este responsabilă de 

încălcarea Articolului 5 § 4 din Convenție. 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

93.  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.” 

94.  Curtea constată, de la bun început, că nu a găsit Republica Moldova 

responsabilă de vreo încălcare a drepturilor reclamanților. Prin urmare, ea 

nu va acorda nicio despăgubire din contul acestui Guvern reclamat. 

A. Prejudiciul moral 

95.  Reclamanții au solicitat câte 3000 de euro (EUR) fiecare pentru 

prejudiciul moral. Ei s-au referit la nedreptatea și umilința care le-au fost 

cauzate ca urmare a evenimentelor din prezenta cauză. 

96.  Guvernul rus a susținut că, în lipsa oricăror încălcări ale drepturilor 

reclamanților, nu trebuia acordată nicio despăgubire. În mod alternativ, el a 

invitat Curtea să urmeze jurisprudența sa privind Articolul 41 din 

Convenție. 
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97.  Curtea observă că a constatat responsabilitatea Rusiei pentru 

încălcarea Articolului 5 §§ 1 și 4 din Convenție în prezenta cauză. Având în 

vedere materialele cauzei, ea acordă reclamanților câte 3000 EUR fiecare 

pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută 

reclamanților. 

B. Costuri și cheltuieli 

98.  Reclamanții au solicitat 3600 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

99.  Guvernul rus nu a prezentat niciun argument specific, cu excepția 

invitației sus-menționate, adresate Curții, de a-și aplica jurisprudența sa în 

această privință. 

100.  Curtea acordă reclamanților 1500 EUR pentru costuri și cheltuieli, 

plus orice taxă care ar putea fi percepută reclamanților. 

101.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de către Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibile plângerile în baza Articolului 5 §§ 1 și 4 din 

Convenție, iar restul cererii inadmisibil; 

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

Convenție de către Republica Moldova; 

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

către Federația Rusă; 

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

Convenție de către Republica Moldova; 

5. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din Convenție de 

către Federația Rusă; 

6. Hotărăște 

(a) că Guvernul rus trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume: 

(i) câte 3000 EUR (trei mii de euro) fiecare, plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; și 

(ii) 1500 EUR (una mie cinci sute de euro) în comun, plus orice taxă 

care poate fi percepută reclamanților, pentru costuri și cheltuieli; 

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

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional 
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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 și majorată cu trei puncte 

procentuale; 

7. Respinge restul pretenției reclamanților privind satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 29 iunie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

  Grefier adjunct Președinte 

 

 

 


