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În cauza Jestcov 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. 33567/15) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la Curte 

în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către un cetățean 

moldovean, dl Petru Jestcov („reclamantul”), la 30 iunie 2015; 

decizia de a comunica Guvernelor Republicii Moldova și al Rusiei 

(„Guvernele”) plângerea cu privire la dreptul la viață, și de a declara restul 

cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea cererii de către un comitet 

și decizia Curții de a o respinge; 

Deliberând în secret la 7 septembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la eșecul punerii în executare a unei sentințe de 

condamnare la pedeapsa cu închisoare în privința unuia dintre ucigașii soției 

reclamantului pe teritoriul Republicii Moldova, când făptuitorul a părăsit țara. 

Reclamantul se plânge în baza Articolul 2 din Convenție, că Rusia și Moldova 

erau responsabile de impunitatea făptuitorului care, aparent, s-ar fi ascuns în 

auto-proclamata „republică moldovenească nistreană” („rmn” – a se vedea, 

pentru mai multe detalii, Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia [MC], nr. 

48787/99, §§ 28-185, CEDO 2004-II)). 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1950 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl A. Tighinean, avocat 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. 

5.  La 9 noiembrie 2010 soția reclamantului a fost jefuită și omorâtă în 

Chișinău, Moldova. O investigație a fost inițiată împotriva câtorva suspecți, 
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inclusiv a lui N.C, o cetățeană a Federației Ruse. Pa parcursul procedurilor, 

N.C s-a aflat în arest preventiv. 

6.  La 2 decembrie 2011 Judecătoria Botanica a condamnat-o pe N.C. la 

13 ani de închisoare pentru complicitate la infracțiunea de tâlhărie și omor. 

7.  La 11 aprilie 2012 Curtea de Apel Chișinău a menținut apelul lui N.C., 

a rejudecat cauza, a achitat-o pe toate capetele de acuzare și a eliberat-o din 

arest în sala de ședințe. 

8.  La 29 ianuarie 2013, în absența lui N.C., Curtea Supremă de Justiție a 

casat în mod definitiv decizia instanței de apel și a menținut hotărârea primei 

instanțe în privința lui N.C.  

9.  La 20 martie 2013 Judecătoria Botanica a expediat toate materialele 

dosarului național către Inspectoratul de Poliție Dubăsari pentru a executa 

sentința emisă în privința lui N.C.  

10.  La 2 iulie 2013 Inspectoratul General al Poliției a informat reclamantul 

că N.C nu fusese încă dată în căutare.  

11. În urma cererii Inspectoratului de Poliție Dubăsari, la 6 mai 2015 

Judecătoria Dubăsari a declarat-o pe N.C. în căutare. 

12. În urma unei solicitări de căutare emise de către autoritățile 

moldovenești, la 11 septembrie 2015 autoritățile ruse au localizat-o pe N.C. 

în Surgut, Rusia, și au interogat-o cu privire la circumstanțele cauzei. Ea a 

susținut că nu cunoștea despre condamnarea sa în Republica Moldova, din 

moment ce ea s-a mutat înapoi în Federația Rusă după achitarea sa de către 

instanța de apel în anul 2012. 

13. La 17 septembrie 2015 autoritățile ruse au informat autoritățile 

moldovene despre locul aflării lui N.C. și la 19 octombrie 2015 au confirmat 

că ea era cetățeană a Federației Ruse și, prin urmare, nu putea fi extrădată în 

conformitate cu Articolul 57 din Convenția de la Minsk din anul 1993 cu 

privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială 

și penală. 

14. După comunicarea prezentei cauze, la 15 octombrie 2019 Judecătoria 

Chișinău a solicitat transferul executării pedepsei cu închisoare a lui N.C. în 

Federația Rusă, bazându-se pe Articolul 2 din Protocolul adițional din 1997 

la Convenția privind transferul persoanelor condamnate. La 25 octombrie 

2019 Ministerul Justiției al Republicii Moldova a expediat cererea către 

Ministerul Justiției din Federația Rusă. 

15. La 4 februarie 2020 Ministerul Justiției al Federației Ruse a 

redirecționat cererea autorităților moldovene cu privire la transfer către 

Judecătoria Surgut, care la 10 aprilie 2020 a dispus recunoașterea și 

executarea pe teritoriul Federației Ruse a pedepsei privative de libertate a lui 

N.C., și a ordonat arestarea acesteia. 



HOTĂRÂREA JESTCOV v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA  

3 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

16.  Protocolul adițional la Convenția Consiliul Europei privind transferul 

persoanelor condamnate (ETS nr. 167 – „Protocolul de transfer”) a fost 

ratificat atât de către Republica Moldova, cât și de către Federația Rusă, în 

anii 2004 și, respectiv, 2007. Dispozițiile relevante ale acestui tratat stabilesc 

următoarele: 
 

„Articolul 2 – Persoanele evadate din statutul de condamnare 

1. Atunci când un cetățean al uneia dintre părți, față de care o hotărâre de condamnare 

definitivă a fost pronunțată pe teritoriul unei alte părți, vizează să se sustragă executării 

sau urmăririi executării condamnării în statul de condamnare, refugiindu-se pe teritoriul 

primei părți înainte de a-și fi executat condamnarea, statul de condamnare poate să 

adreseze primei părți o cerere prin care să îl solicite ca aceasta să se ocupe de executarea 

condamnării. 

2. Partea solicitată poate, la cererea părții solicitante, înainte de primirea 

documentelor în sprijinul cererii sau în așteptarea hotărârii privind cererea, să procedeze 

la arestarea persoanei condamnate sau să ia orice altă măsură corespunzătoare, menită 

să asigure că aceasta nu îi va părăsi teritoriul. Orice cerere în acest sens va fi însoțită de 

informațiile menționate în paragraful 3 al Art. 4 din Convenție. Arestarea, cu acest titlu, 

a persoanei condamnate nu poate duce la agravarea situației sale penale. 

3. Transferul executării condamnării nu necesită consimțământul persoanei 

condamnate.” 
 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN CONVENŢIE 

17. Reclamantul s-a plâns că eșecul de a pune în executare pedeapsa 

privativă de libertate a lui N.C a încălcat Articolul 2 din Convenție, care 

prevede următoarele:  

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

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

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

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în 

cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: 

(a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale;  

(b) pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei persoane 

legal deţinute;  

(c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.” 

A. Admisibilitatea 

18. Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamantul nu epuizase 

căile de atac interne prevăzute de Legea nr. 87 privind repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 
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rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătorești. Prin urmare, el a susținut că partea cererii referitoare la 

Republica Moldova ar trebui declarată inadmisibilă, pentru eșecul epuizării 

căilor de atac interne din Moldova. 

19. Reclamantul nu a prezentat observații specifice. 

20. Curtea observă că ea a considerat deja această cale de atac și a 

constatat-o ca fiind eficientă cu privire la neexecutarea hotărârilor civile (a se 

vedea Balan v. Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012, și 

Manascurta v. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012). 

21. Curtea observă că, în prezenta cauză, reclamantul are calitatea de 

victimă care nu formulează nicio pretenție civilă împotriva făptuitorului. În 

această calitate, el pare să nu aibă vreun statut juridic în procedura de 

executare a pedepsei penale privative de libertate în privința făptuitorului. În 

absența unor dispoziții legale explicite sau a unor exemple de jurisprudență 

internă care să prevadă dreptul victimei de a solicita despăgubiri pentru 

neexecutarea sentinței penale împotriva făptuitorului, Curtea nu este convinsă 

că, în circumstanțele prezentei cauze, această cale de atac este suficient de 

sigură, în teorie și în practică, și accesibilă (a se vedea Vučković și alții v. 

Serbia (obiecție preliminară) [MC], nr. 17153/11 și alții 29, § 71, 25 martie 

2014). Din acest motiv, obiecția Guvernului Republicii Moldova privind 

neepuizarea căilor de atac interne trebuie respinsă. 

22. 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, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

23. Reclamantul a susținut că ambele State reclamate erau responsabile de 

neexecutarea pedepsei privative de libertate cu privire la N.C., deoarece ele 

își exercitau jurisdicția asupra „rmn”, unde se credea că se ascunsese N.C. 

24. Guvernul Republicii Moldova a subliniat că își îndeplinise obligațiile 

sale procedurale în baza Articolului 2 din Convenție prin faptul că l-a 

identificat, condamnat și căutat pe făptuitor. Din moment ce N.C. fusese 

localizată în Federația Rusă în anul 2015, extrădarea sa în Moldova nu era 

posibilă, din cauza deținerii de către ea a cetățeniei ruse (a se vedea 

paragrafele 11-13). Guvernul Republicii Moldova a transmis ulterior 

informații despre recunoașterea pedepsei privative de libertate și inițierea 

procedurilor de executare în Federația Rusă în anul 2020 (a se vedea 

paragrafele 14-15). 

25. Guvernul rus a susținut că era de competența autorităților Republicii 

Moldova să întreprindă toate măsurile rezonabile pentru executarea sentinței 

în privința lui N.C., iar autoritățile ruse nu aveau nicio obligație de a acționa 

din proprie inițiativă. Când autoritățile moldovenești au solicitat asistența 

juridică, autoritățile ruse au localizat cu rapiditate făptuitorul și au cooperat 
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pentru recunoașterea și executarea pedepsei privative de libertate. Din acest 

motiv, Guvernul rus a susținut că își îndeplinise toate obligațiile sale 

procedurale de cooperare. 

26. Curtea reiterează că executarea unei pedepse aplicate în contextul 

dreptului la viață trebuie considerată ca fiind o parte integrantă a obligației 

procedurale a Statului în baza Articolului 2 (a se vedea, mutatis mutandis, 

Kitanovska Stanojkovic și alții v. fosta Republică Iugoslavă Macedonia, 

nr. 2319/14, §§ 32-33, 13 octombrie 2016; Akelienė v. Lituania, nr. 54917/13, 

§ 85, 16 octombrie 2018; Makuchyan și Minasyan v. Azerbaidjan și Ungaria, 

nr. 17247/13, § 50, 26 mai 2020). În plus, Articolul 2 din Convenție impune 

Statelor obligația de a executa hotărârile sale definitive fără întârzieri 

nejustificate (Kitanovska Stanojkovic și alții, pre-citată, § 32). 

27. În contextul dreptului la viață, Curtea constată că specificul 

Convenției, în calitate de tratat de executare colectivă, implică, în principiu, 

o obligație din partea Statelor respective de a coopera eficient între ele pentru 

a aduce făptuitorii în fața justiției și că Articolul 2 poate impune ambelor State 

o obligație bidirecțională de a coopera între ele, implicând, în același timp, o 

obligație de a solicita asistență și o obligație de a acorda asistență. Natura și 

scopul acestor obligații vor depinde, în mod inevitabil, de circumstanțele 

fiecărei cauze în parte (a se vedea Güzelyurtlu și alții v. Cipru și Turcia [MC], 

nr. 36925/07, §§ 232-233, 29 ianuarie 2019). 

28. În prezenta cauză, Curtea observă că autoritățile moldovenești au 

considerat potrivit, în lumina circumstanțelor decesului soției reclamantului, 

să o cerceteze penal pe N.C. Procesul penal împotriva acesteia a condus la 

condamnarea și pedepsirea ei, fapt confirmat în mod definitiv în recurs, după 

aproximativ doi ani și două luni de la comiterea crimei. Reclamantul nu a 

criticat nici desfășurarea procedurilor respective, nici rezultatul lor. Prin 

urmare, Curtea concluzionează că imperativul stabilirii circumstanțelor 

decesului și a persoanei responsabile de pierderea vieții umane a fost 

îndeplinit în acest caz. 

29. Principalul motiv al plângerii reclamantului este că până în prezent 

N.C. nu a început să execute pedeapsa în mod efectiv, tardivitate în legătură 

cu care, potrivit reclamantului, ar fi responsabile autoritățile moldovenești și 

rusești.  

30. Curtea observă că, în timp ce identificarea și condamnarea 

făptuitorului au fost efectuate cu promptitudine, autorităților moldovenești le-

a luat mai mult de doi ani să emită un aviz de dare în căutare a făptuitorului 

(a se vedea paragraful 11). După patru luni de la emiterea avizului de dare în 

căutare, autoritățile ruse au localizat-o pe N.C., au audiat-o și au informat 

autoritățile moldovenești că extrădarea nu era posibilă, din cauza cetățeniei 

ruse a lui N.C. (a se vedea paragrafele 12-13). Ulterior, abia după 

comunicarea cauzei de către Curte, după șase ani de la devenirea definitivă a 

sentinței și după patru ani de la stabilirea locului aflării lui N.C, autoritățile 

moldovene au solicitat transferul executării pedepsei privative de libertate în 
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Federația Rusă (a se vedea paragraful 14). Șase luni mai târziu, autoritățile 

ruse au recunoscut sentința privativă de libertate și au dispus executarea 

acesteia pe teritoriul Federației Ruse (a se vedea paragraful 15). 

31. Autoritățile moldovenești nu au prezentat nicio explicație pentru 

întârzierea de doi ani în emiterea notificării de dare în căutare și întârzierea 

de patru ani în solicitarea transferului procedurii de executare către Federația 

Rusă, după ce au identificat locul aflării lui N.C. 

32. Cu privire la circumstanțele cauzei, Curtea consideră ca autoritățile 

moldovene nu au manifestat diligența necesară pentru a solicita executarea 

pedepsei privative de libertate în privința lui N.C. (a se vedea, a contrario, 

Zoltai v. Ungaria și Irlanda, (dec.), nr. 61946/12, 29 septembrie 2015). 

Întârzierile indicate mai sus, care sunt în întregime imputabile autorităților 

moldovenești, nu pot fi considerate ca fiind rezonabile și nu au fost în 

conformitate cu obligația Statului în baza Articolului 2 din Convenție, 

indiferent dacă N.C. s-a ascuns după ce fusese condamnată.   

33. Prin urmare, a existat o încălcare a aspectului procedural al Articolului 

2 din Convenție de către Republica Moldova. 

34. Cu referire la autoritățile ruse, Curtea observă că ele au răspuns la 

solicitările moldovenești de asistență juridică, au identificat locația lui N.C., 

au confirmat cetățenia rusă a acesteia, care a împiedica extrădarea ei, și au 

cooperat atunci când autoritățile moldovenești au solicitat transferul 

procedurii de executare. Curtea nu a fost informată despre executarea efectivă 

a pedepsei în Federația Rusă după 10 aprilie 2020, atunci când Statul a preluat 

executarea. Cu toate acestea, până la acea dată, Curtea nu poate găsi nicio 

bază în circumstanțele prezentei cauze, pentru ca să concluzioneze că 

autoritățile ruse nu și-au îndeplinit obligațiile sale procedurale prevăzute la 

Articolul 2 din Convenție. 

35. Astfel, nu a existat nicio încălcare a Articolului 2 din Convenție de 

către Federația Rusă. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

36. Articolul 41 din Convenție prevede: 

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

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

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

echitabilă.” 

37. Reclamantul a solicitat 50000 de euro (EUR) pentru prejudiciu moral 

și nu a înaintat nicio pretenție pentru costuri și cheltuieli. 

38. Guvernul Republicii Moldova a considerat că solicitările reclamantului 

erau excesive și i-a solicitat Curții să le respingă. 

39. Curtea îi acordă reclamantului suma de 10000 EUR pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută. 
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40. 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. Declară plângerea în baza Articolului 2 din Convenție admisibilă; 

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

Republica Moldova; 

3. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție de 

către Federația Rusă; 

4. Hotărăște 

(a) că Republica Moldova trebuie să plătească reclamantului, în decurs de 

trei luni, 10000 EUR (zece mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral, sumă care urmează a fi convertită 

în lei moldovenești la rata de schimb aplicată la data transferului; 

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

hotărârii, va fi achitată o dobândă adițional sumei 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 28 septembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier Președinte 


