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În cauza Coliban 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. 5216/13) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la 

Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Alexandru Coliban („reclamantul”), la 18 ianuarie 2013; 

decizia de a comunica cererea Guvernelor Republicii Moldova și al 

Rusiei („Guvernele”); 

observațiile părților, 

decizia de a respinge obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea 

cererii de către un Comitet; 

Deliberând în secret la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la detenția și condamnarea reclamantului pentru 

distribuirea pliantelor electorale în autoproclamata „republică 

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

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

2004-II)). El se plânge de condițiile detenției sale, detenția ilegală, ingerința 

în dreptul său la libertatea de exprimare și lipsa remediilor eficiente în 

privința celorlalte plângeri ale sale.  

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1990 și locuiește în Căinari. El a fost 

reprezentat de către dl A. Postică, 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. 

I. DETENȚIA ȘI CONDAMNAREA RECLAMANTULUI 

5.  Reclamantul era un agent de publicitate. În timpul campaniei 

electorale din anul 2011 pentru alegerea liderului „rmn”, el a fost angajat să 

organizeze distribuirea pliantelor care criticau unul dintre candidați, care a 

și fost ales în final. Pliantele includeau următoarele: „Eu am un Land 
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Cruiser 200, dar tu?”, „La revedere, rataților” și „Acesta este norocosul Ion. 

El studiază în Anglia, are un cont bancar în Elveția și vrea să devină 

președintele Transnistriei”.  

6.  La 23 octombrie 2011 reclamantul a fost reținut, fiind acuzat de 

calomnie și de limitarea dreptului altor persoane de a-și exercita în mod 

liber votul lor. El a fost eliberat trei zile mai târziu și reținut din nou la 9 

iunie 2012.  

7.  În cadrul procesului, liderul ales al „rmn”, E. Șevciuc, avea statutul 

procedural de victimă. El a solicitat examinarea dosarului reclamantului 

într-o procedură specială, fără judecată, cerând o pedeapsă de trei ani și șase 

luni de închisoare. 

8.  La 9 octombrie 2012, în lipsa unui proces, reclamantul a fost 

condamnat în mod definitiv de către „curtea supremă a rmn” pentru 

ingerința în dreptul altor persoane de a-și exprima în mod liber votul lor, 

fiindu-i stabilită o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare.  

9.  La 27 iunie 2013 reclamantul a fost eliberat din detenție, după ce a 

fost grațiat de liderul „rmn”.  

10.  Reclamantul a fost plasat în mai multe instituții de detenție: de pe 9 

până pe 17 iunie 2012 în inspectoratul de poliție din Tiraspol, de pe 17 iunie 

până pe 9 septembrie 2012 în centrul de arest din Hlinaia, și de pe 9 

septembrie 2012 până pe 27 iunie 2013 în penitenciarul nr. 1 din Hlinaia. El 

a descris în modul următor condițiile de detenție din toate penitenciarele: 

infestare cu paraziți, condiții sanitare insuficiente, lipsa ventilării 

funcționale, suprapopulare, lipsa accesului la lumina zilei, insuficiența 

hranei și a apei potabile.  

11.  Reclamantul suferea de neurastenie și insuficiență vertebrobazilară. 

Potrivit lui, niciuna dintre instituțiile de detenție nu aveau angajați medicali 

calificați și că, dată fiind starea sănătății lui, el trebuia să se bazeze pe 

medicamentele aduse de către rudele sale.  

12.  În luna decembrie 2012 mama reclamantului s-a plâns la 

administrația penitenciarului nr. 1 despre înrăutățirea sănătății reclamantului 

și lipsa asistenței medicale în penitenciar. Ea a solicitat ca fiul său să fie 

examinat de către o comisie medicală, însă fără succes.  

II. PLÂNGERILE RECLAMANTULUI CĂTRE AUTORITĂȚILE RUSE 

ȘI MOLDOVENEȘTI 

13.  Mama reclamantului s-a plâns la autoritățile moldovenești și ruse în 

legătură cu detenția ilegală a reclamantului în „rmn”.  

14.  La 5 decembrie 2012 și 25 februarie 2013 Biroul politici de 

reintegrare al Republicii Moldova a informat mama reclamantului despre 

eforturile întreprinse, inclusiv despre demersurile la nivel politic expediate 

reprezentantului politic al „rmn” în procesul de soluționare a conflictului 

transnistrean, delegației Uniunii Europene în Moldova, Misiunii OSCE în 
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Moldova și expertului principal al ONU, dl Thomas Hammarberg, precum 

și despre vizitarea ulterioară a reclamantului în penitenciar de către 

reprezentanții OSCE. Autoritățile moldovenești au întrebat în mod repetat 

administrația penitenciară din „rmn” despre locul aflării reclamantului și 

motivele detenției sale.  

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

la 26 noiembrie 2013 Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a 

casat hotărârile „instanțelor judecătorești” din „rmn” pronunțate în privința 

reclamantului. Curtea Supremă a constatat că instanțele din „rmn” erau 

neconstituționale și, astfel, nu puteau condamna reclamantul în conformitate 

cu legea. Ea a dispus ca toate materialele să fie transmise către Procuratura 

Generală a Republicii Moldova, pentru acțiuni ulterioare. 

16.  La 8 august 2012 autoritățile moldovenești au pornit o urmărire 

penală în privința răpirii reclamantului. La 24 iulie 2014 o altă investigație 

penală a fost inițiată, pentru uzurparea de calități oficiale de către 

reprezentanții „rmn” care au dispus condamnarea și detenția reclamantului. 

Guvernul Republicii Moldova a susținut că aceste proceduri au fost ulterior 

conexate și că la 4 august 2015 au fost suspendate, până la identificarea 

făptuitorilor.  

17.  La 12 martie 2013 secția consulară a Ambasadei Federației Ruse în 

Republica Moldova a informat mama reclamantului despre faptul că avea 

competența de a interveni doar pentru protecția cetățenilor ruși. Printr-o 

scrisoare din 25 aprilie 2013, Ambasada a informat mama reclamantului 

despre faptul că cererile sale fuseseră redirecționate spre examinare către 

„ministerul afacerilor externe” al „rmn”. 

MATERIALELE RELEVANTE 

18.  Materialele relevante au fost rezumate în hotărârea Mozer v. 

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

2016). 

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

19.  Curtea trebuie să determine dacă reclamantul se află sub jurisdicția 

Statelor reclamate, în scopurile problemelor invocate, în sensul Articolului 1 

din Convenție.  

200.  Reclamantul a susținut că, în lumina jurisprudenței constante a 

Curții, ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția.  

211.  Guvernul Republicii Moldova a declarat că el avea obligații 

pozitive de asigurare a drepturilor reclamantului, iar Federația Rusă și-a 

exercitat jurisdicția din cauza prezenței sale militare continue în regiune.  
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22.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamantul nu s-a aflat sub 

jurisdicția sa.  

23.  Curtea observă că părțile în prezenta cauză își mențin pozițiile cu 

privire la problema jurisdicției, care sunt similare celor expuse de către părți 

în cauzele Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr.  

43370/04 și alte 2, §§ 83-101, CEDO 2012 (extrase)) și Mozer (pre-citată, 

§§ 81-95). În special, reclamantul și Guvernul Republicii Moldova au 

invocat că ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția, în timp ce 

Guvernul rus a susținut că el nu dispunea de jurisdicție.  

24.  Curtea reamintește că principiile generale referitoare la problema 

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

circumstanțele referitoare la regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 

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

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

25.  Cu privire la Republica Moldova, Curtea notează că în cauzele 

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

control efectiv asupra regiunii transnistrene, din faptul că Republica 

Moldova era Statul teritorial rezulta că persoanele de 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 cea de a 

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

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

vedea 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 

Ilaşcu și alții, pre-citată, §§ 322 și 330-331; Catan și alții, pre-citată, §§ 

109-110; și Mozer, pre-citată, § 99). 

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

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

obiectează în privința aplicării unei abordări similare în prezenta cauză. Prin 

urmare, ea constată că Moldova dispune de jurisdicție în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru actele 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate mai 

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

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

Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic la crearea unui regim 

separatist în regiunea transnistreană în anii 1991-1992 (a se vedea Ilaşcu și 

alții, pre-citată, § 382). Curtea a constatat și în cauzele ulterioare referitoare 

la regiunea transnistreană că, cel puțin până în luna septembrie 2016 

(Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, § 72, 9 mai 

2017), „rmn” a putut să continue să existe și să reziste eforturilor Republicii 

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

democrația și statul de drept în regiune doar datorită sprijinului militar, 
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economic și politic rus (a se vedea Ivanţoc și alții v. Moldova și Rusia, nr. 

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

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

Mozer că nivelul înalt de dependență al „rmn” față de suportul rus oferea un 

indiciu puternic că Federația Rusă continua să exercite un control efectiv și 

o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, astfel, 

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

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

28.  Curtea 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). 

29.  Rezultă că reclamantul în prezenta cauză s-a aflat sub jurisdicția 

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție.  

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

drepturilor reclamantului în baza Convenției, care să angajeze răspunderea 

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

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

30.  Reclamantul s-a plâns că fusese plasat în condiții inumane de 

detenție, fără asistența 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 

31.  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 

32.  Reclamantul s-a plâns de condițiile inumane în care fusese plasat în 

instituțiile de detenție din „rmn” și a prezentat o descriere detaliată a 

acestora (a se vedea paragrafele 10-11).  

33.  Guvernul Republicii Moldova nu a contestat sau confirmat 

descrierea condițiilor de detenție prezentată de către reclamant, însă a 

susținut că el nu avea un control efectiv în „rmn”. Chiar și așa, el a 

argumentat că și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive și că de către el nu 

fusese încălcat Articolul 3 din Convenție. 

34.  Guvernul rus a susținut că el nu își exercita jurisdicția în „rmn”, nu 

avea acces la cauzele penale în „rmn” și nici nu dispunea de informații 

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

„rmn” (a se vedea, printre altele, 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 avusese loc o încălcare a Articolului 3 

din Convenție.  

36.  După ce a examinat circumstanțele cauzei și în lipsa informației care 

să contrazică declarațiile reclamantului (a se vedea paragraful 10), Curtea 

concluzionează că condițiile de detenție ale reclamantului au constituit 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 referitoare la asistența medicală în 

detenție.  

37.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție.  

C. Responsabilitatea Guvernelor reclamate 

38.  În continuare, Curtea trebuie să determine dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive de a lua măsuri corespunzătoare și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului în baza Articolului 3 din 

Convenție (a se vedea paragrafele 25-26 supra). În cauza Mozer, Curtea a 

stabilit că obligațiile pozitive ale Moldovei se refereau atât la măsurile 

necesare pentru restabilirea controlului său în regiunea transnistreană, în 

calitate de expresie a jurisdicției sale, cât și la măsurile de asigurare a 

respectării drepturilor individuale ale reclamantului (a se vedea Mozer, pre-

citată, § 151). 

39.  Cu privire la primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, de a 

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

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

întreprinsese toate măsurile aflate în puterea sa (a se vedea Mozer, pre-

citată, § 152). Evenimentele invocate în prezenta cerere au avut loc în 

perioada 2011-2013. Curtea notează că niciuna dintre părți nu a prezentat 

probe care să demonstreze că Republica Moldova și-a schimbat poziția sa 

cu referire la problema transnistreană în această perioadă și, prin urmare, nu 

vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită de cea din cauza 

Mozer (pre-citată, § 152). 

40.  Revenind la cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive, id est de a 

asigura respectarea drepturilor individuale ale reclamantului, Curtea a 

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

Moldova eșuase să se conformeze de deplin cu obligațiile sale pozitive, în 

măsura în care din luna mai 2001 ea nu întreprinsese toate măsurile 

disponibile ei în cursul negocierilor cu „rmn” și autoritățile ruse cu privire la 

încetarea încălcării drepturilor reclamanților. În prezenta cauză, reclamantul 

a invocat că Republica Moldova nu își îndeplinise obligațiile sale pozitive, 

deoarece urmărirea penală inițiată nu fusese eficientă pentru a proteja 
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drepturile reclamantului și pentru că din luna martie 2017 poziția 

președintelui Republicii Moldova în privința autorităților „rmn” fusese 

ambiguă.  

41.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu au avut niciun 

mijloc real de îmbunătățire a condițiilor de detenție în închisorile din „rmn”, 

nici nu au putut să transfere reclamantul în alte penitenciare sau să-l 

elibereze din închisorile „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 modul corespunzător alegațiile privind 

detenția ilegală.  

42.  O investigație cu privire la acțiunile ilegale ale autorităților „rmn” a 

fost inițiată, însă a trebuit să fie suspendată din cauza lipsei de cooperare din 

partea regiunii respective, ceea ce a făcut imposibilă efectuarea unei 

investigații semnificative. În plus, reclamantul a reușit să obțină casarea de 

către Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a condamnării sale 

de către instanțele „rmn” (a se vedea paragraful 15 supra). 

43.  Curtea observă că circumstanțele cauzei datează până în anul 2013 

și, prin urmare, nu este necesar să considere argumentele reclamantului cu 

privire la comportamentul autorităților moldovenești după acea dată. 

44.  În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că Republica 

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

încălcare a Articolului 3 din Convenție de către Republica Moldova.  

45.  Curtea a stabilit că Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” 

în perioada aflării în detenție a reclamantului (a se vedea paragrafele 27-29 

supra). În lumina acestei concluzii și în conformitate cu jurisprudența sa, nu 

este necesar să se determine dacă Rusia a exercitat sau nu un control detaliat 

asupra politicilor și acțiunilor administrației locale subordonate (a se vedea 

Mozer, pre-citată, § 157). În virtutea sprijinului său militar, economic și 

politic continuu pentru „rmn”, care nu ar fi putut supraviețui altfel, 

responsabilitatea Rusiei în baza Convenției este angajată în privința 

încălcării drepturilor reclamantului (ibid.).  

46.  În concluzie și după ce a constatat că reclamantul fusese plasat în 

condiții inumane și degradante contrare Articolului 3 din Convenție (a se 

vedea paragraful 38 supra), Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a 

prevederii respective de către Federația Rusă.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 DIN CONVENȚIE 

47.  Reclamantul s-a plâns de o încălcare a Articolului 5 § 1 din 

Convenție, din cauza detenției sale bazate pe deciziile ilegale ale 

autorităților „rmn”. Părțile relevante ale Articolului 5 § 1 prevăd:  

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

libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale:  
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 (a)  dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal 

competent;  

... 

(c)  dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

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

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

săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia;  

...” 

A. Admisibilitatea 

48.  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 

49.  Reclamantul a invocat că lipsirea sa de libertate a fost dispusă de 

către autorități ilegale și nu avea niciun fundament juridic. De asemenea, el 

a subliniat încălcarea garanțiilor procedurale în cadrul procesului împotriva 

sa. El a invocat că ambele Guverne reclamate erau responsabile de 

încălcarea drepturilor sale.  

50.  Guvernul Republicii Moldova a declarat că îi era dificil să aprecieze 

situația, în lipsa oricărui control efectiv asupra teritoriului controlat de 

„rmn”.  

51.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică, cu excepția 

unui rezumat al diverselor prevederi legale și acorduri în vigoare pe 

teritoriul „rmn”, inclusiv a informațiilor despre organizarea judecătorească 

și garanțiile de independență ale judecătorilor și a exemplelor pozitive de 

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

documentelor relevante.  

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

este bine-stabilit faptul că orice lipsire de libertate nu trebuie să fie doar 

bazată pe una din excepțiile enumerate la subparagrafele (a)-(f), însă ea 

trebuie să fie și „legală”. În cazul în care „legalitatea” detenției este pusă în 

discuție, inclusiv întrebarea dacă a fost urmată „o procedură prevăzută de 

lege”, Convenția se referă, în esență, la legislația națională și stabilește 

obligația de conformare cu normele materiale și procedurale ale acesteia. 

Aceasta presupune, în primul rând, ca orice arest sau detenție să aibă o bază 

legală în legislația națională; de asemenea, ea se referă la calitatea legii, 

cerând ca aceasta să fie compatibilă cu preemțiunea dreptului, un concept 

inerent tuturor Articolelor din Convenție (a se vedea, spre exemplu, Del Río 

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

citată, § 134). 
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53.  Se notează faptul că Federația Rusă a prezentat un rezumat al 

documentelor referitoare la sistemul judiciar în „rmn”, fără a prezenta și 

copii de pe documentele propriu-zise (a se vedea paragraful 52 supra). 

Totuși, ea nu a explicat dacă sistemul judiciar sau legislația „rmn” pe care a 

descris-o era în vigoare în timpul evenimentelor relevante (2011-2013).  

54.  Curtea reamintește că, pentru perioada 2011-2013, relevantă cererii, 

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

reflecte o tradiție judiciară compatibilă cu Convenția (a se vedea Mozer, 

pre-citată, §§ 148-149 în privința circumstanțelor de până în luna iunie 

2010, și Eriomenco, pre-citată, § 72, de până în luna septembrie 2016). Din 

acest motiv, ea a stabilit că instanțele „rmn” și, implicit, orice altă autoritate 

„rmn” nu putea dispune arestarea sau detenția „legală” a reclamanților, în 

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

55.  În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că și în prezenta cauză 

este valabilă concluzia la care a ajuns în cauzele Mozer și Eriomenco. Prin 

urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție.  

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

și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive de a adopta măsuri corespunzătoare și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului. Din aceleași motive ca 

și cele menționate supra (a se vedea paragrafele 39-45), Curtea constată că 

nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 5 din Convenție de către 

Republica Moldova.  

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

menționate supra (a se vedea paragrafele 46-47), Curtea constată că Rusia 

este responsabilă de încălcarea Articolului 5 din Convenție.  

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 10 DIN CONVENȚIE 

58.  Reclamantul s-a plâns de o încălcare a Articolului 10 din Convenție, 

care stabilește următoarele:  

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include 

libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără 

amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu 

împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau 

televiziune unui regim de autorizare.  

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 

supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-

o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, 

integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 

a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti.” 
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A. Admisibilitatea 

59.  Curtea notează că această plângere nu este în mod vădit nefondată, 

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

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

declarată admisibilă.  

B. Fondul 

60.  Reclamantul a declarat că el fusese lipsit de libertate pentru că a 

contribuit la promovarea materialelor electorale împotriva unuia dintre 

candidații la funcția de lider al „rmn”. El a susținut că nu încălcase legislația 

moldovenească, iar „legile” adoptate de către autoritățile „rmn” nu erau 

recunoscute în Republica Moldova.  

61.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că ingerința în libertatea de 

exprimare a reclamantului nu a fost prevăzută de legislația moldovenească. 

Guvernul rus nu a făcut nicio declarație specifică.  

62.  Curtea consideră că, prin promovarea materialelor electorale în 

locuri publice, reclamantul și-a exercitat în mod indubitabil dreptul său la 

libertatea de exprimare, protejat de Articolul 10 din Convenție. De 

asemenea, ea constată că detenția și condamnarea reclamantului din cauza 

exprimării viziunilor sale politice au interferat în mod clar cu exercitarea 

libertății sale de exprimare. O astfel de ingerință va fi conformă Articolului 

10 din Convenție doar dacă respectă cerințele incluse în cel de-al doilea 

paragraf al dispoziției respective.  

63.  Jurisprudența relevantă a Curții a fost citată în hotărârea Beșleagă v. 

Republica Moldova și Rusia (nr. 48108/07, § 57, 2 iulie 2019). 

64.  În prezenta cauză, Curtea notează că, de fapt, condamnarea 

reclamantului în conformitate cu legile „rmn” nu are nicio bază în legislația 

moldovenească. Astfel, Curtea concluzionează că ingerința în libertatea de 

exprimare a reclamantului nu a fost „prevăzută de lege” în sensul 

Articolului 10 din Convenție.  

65.  Prin urmare, a existat o încălcare a acestei prevederi în prezenta 

cauză. 

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

și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive de a adopta măsuri corespunzătoare și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului. Din aceleași motive ca 

și cele menționate supra (a se vedea paragrafele 39-45), Curtea constată că 

nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 10 din Convenție de către 

Republica Moldova.  

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

menționate supra (a se vedea paragrafele 46-47), Curtea constată că Rusia 

este responsabilă de încălcarea Articolului 10 din Convenție.  
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V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

68.  În final, reclamantul s-a plâns de lipsa unor remedii efective în 

privința plângerilor sale în baza Articolelor 3, 5 și 10 din Convenție. El a 

invocat Articolul 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 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

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

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

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

declarată admisibilă. 

B. Fondul 

70.  Reclamantul a susținut că el nu avusese niciun mijloc de apărare a 

drepturilor sale în fața acțiunilor autorităților „rmn”.  

71.  Guvernul Republicii Moldova a invocat că în prezenta cauză nu 

avusese loc nicio încălcare a Articolului 13 de către Republica Moldova. 

Guvernul rus nu a făcut niciun comentariu specific.  

72.  Curtea observă că ea a constatat că plângerile reclamantului în baza 

Articolelor 3, 5 și 10 din Convenție erau discutabile. Prin urmare, el avea 

dreptul la un remediu național eficient, în sensul Articolului 13, în privința 

plângerilor respective. 

73.  Curtea a constatat deja lipsa unui remediu eficient în privința 

încălcărilor comise de către autoritățile „rmn” (a se vedea, spre exemplu, 

Mozer, pre-citată, §§ 210-212, și Eriomenco, pre-citată, § 96; Beșleagă, pre-

citată, § 77). Având în vedere similitudinea plângerilor depuse și 

coincidența perioadei în care s-au desfășurat evenimentele în prezenta cauză 

cu cele în cauza Eriomenco (pre-citată), Curtea nu vede niciun motiv pentru 

a devia de la concluzia respectivă în prezenta cauză.  

74.  Prin urmare, Curtea concluzionează că reclamantul nu a beneficiat 

de un remediu eficient în privința plângerilor sale în baza Articolelor 3, 5 și 

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

Articolului 13 poate fi atribuită oricăruia dintre Statele reclamate.  

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

constatat că Moldova pusese la dispoziția reclamanților proceduri, în măsura 

capacității sale limitate de protecție a drepturilor lor. Astfel, ea își 

îndeplinise obligațiile sale pozitive, iar Curtea a constatat că nu avusese loc 

o încălcare a Articolului 13 din Convenție de către Statul respectiv. Curtea 

nu vede niciun motiv pentru a devia de la concluzia respectivă în prezenta 
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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.  

76.  Similar cu cauza Mozer (pre-citată, §§ 217-218), în lipsa oricărei 

depoziții din partea Guvernului rus cu privire la remediile disponibile 

reclamantului, Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare de către 

Federația Rusă a Articolului 13 coroborat cu Articolele 3, 5 și 10 din 

Convenție.   

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

77.  Articolul 41 din Convenție stabilește: 

„În cazul în care 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.” 

78.  Reclamantul a pretins 15.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral și 4.320 EUR pentru costuri și cheltuieli. Reclamantul a prezentat o 

copie a contractului încheiat cu reprezentantul său și o fișă de pontaj a 

activității acestuia. Reclamantul a solicitat ca suma pentru costuri și 

cheltuieli să fie achitată direct la contul bancar al reprezentantului său.  

79.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că pretențiile pentru costuri 

și cheltuieli erau excesive. Ambele Guverne reclamate au invitat Curtea să 

se pronunțe în echitate.  

80.  Având în vedere încălcările constatate mai sus, admise de către 

Federația Rusă, Curtea acordă reclamantului 15.000 EUR pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului, și 3.500 EUR 

pentru costuri și cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută, sumă care 

trebuie achitată direct la contul bancar al reprezentantului reclamantului.  

81.  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 cererea admisibilă;  

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

către Republica Moldova;  

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

Federația Rusă;  
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4. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 5 din Convenție de 

către Republica Moldova;  

5. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 din Convenție de către 

Federația Rusă;  

6. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție de 

către Republica Moldova;  

7. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție de 

către Federația Rusă;  

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

privința plângerilor referitoare la Articolele 3, 5 și 10 din Convenție de 

către Republica Moldova;  

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

privința plângerilor referitoare la Articolele 3, 5 și 10 din Convenție de 

către Federația Rusă;  

10. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume:  

(i) 15.000 EUR (cincisprezece mii de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral;   

(ii) 3.500 EUR (trei mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli, sumă care 

trebuie achitată direct la contul bancar al reprezentantului 

reclamantului;   

(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; 

11. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă.  
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