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În cauza Denisenko v. Republica Moldova și Rusia,  

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

Comitet alcătuit din:  

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 33842/10) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la Curte 

la 2 iunie 2010 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeană ucraineană, dna Nina Denisenko, născută în anul 1938 și care 

locuiește în Tiraspol („reclamanta”), fiind reprezentată de către dl S.G. 

Popovschi, avocat în Tiraspol; 

decizia de a comunica plângerile referitoare la Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție și Articolul 6 din Convenție Guvernelor Republicii 

Moldova și al Rusiei („Guvernele reclamate”), reprezentate de către agenții 

săi, și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile depuse de către Guvernele reclamate și replicile reclamantei 

la acestea; 

comentariile prezentate de către Guvernul ucrainean, căruia Președintele 

Secției i-a permis să intervină; 

decizia de a respinge obiecția Guvernului rus privind examinarea cererii 

de către un Comitet; 

Deliberând în secret la 14 decembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la ingerința în dreptul reclamantei la respectarea 

bunurilor sale, în urma unei decizii pronunțate de către o instanță 

judecătorească din auto-proclamata „republică moldovenească nistreană” 

(„rmn”), care permitea unui terț, B., să locuiască în apartamentul aflat în 

proprietatea reclamantei, contrar voinței sale.   

2.  În anul 2005 soțul reclamantei i-a dăruit acesteia un apartament. În anul 

2009 instanța supremă a „rmn” a obligat reclamanta să nu împiedice folosirea 

apartamentului respectiv de către B., deoarece el avea reședința înregistrată 

acolo.  

3.  Reclamanta s-a plâns de încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. De asemenea, ea s-a plâns în baza 

Articolului 6 din Convenție, invocând examinarea cauzei sale de către 

instanțe care nu puteau fi calificate drept „independente și instituite de lege”, 

și că durata procedurilor fusese excesivă.   
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APRECIEREA CURȚII 

I. LOCUS STANDI 

4.  La 4 august 2016 reclamanta a decedat, iar printr-o scrisoare din 15 

decembrie 2019, dna Lidia Komarova a solicitat Curții să i se permită să ia 

locul reclamantei. Dna Komarova a prezentat copia unui testament întocmit 

la 27 mai 2014 în „rmn”, prin care reclamanta îi lăsase în moștenire dnei 

Komarova toată averea sa. Dna Komarova a susținut că reclamanta nu avea 

rude apropiate și că ea îngrijise de reclamantă în anii precedenți decesului 

său. În sprijinul acestei afirmații, dna Komarova a prezentat certificatul de 

divorț al reclamantei din 2013 și un contract de întreținere pe viață încheiat 

între ea și reclamantă la 14 octombrie 2014. De asemenea, ea a informat 

Curtea că în anul 2014 reclamanta donase apartamentul respectiv fostului ei 

soț.  

5.  Ambele Guverne reclamate au obiectat în privința calității de 

moștenitor a dnei Komarova în cadrul procedurii în fața Curții, deoarece ea 

nu era un membru al familiei reclamantei, iar testamentul nu menționa în mod 

explicit prezenta cauză pendinte la Curte ca parte din averea reclamantei. 

Guvernul Republicii Moldova a susținut că, din moment ce apartamentul 

respectiv nu se mai afla în proprietatea reclamantei în momentul decesului 

său, dna Komarova nu putea să moștenească niciun interes legitim în privința 

apartamentului respectiv. Guvernele nu au contestat validitatea testamentului.  

6.  În cazul în care reclamantul a decedat în urma depunerii unei cereri, 

Curtea a acceptat că rudele apropiate sau moștenitorii pot, în principiu, să 

continue cererea, cu condiția că au un interes suficient în cauză (a se vedea 

Centrul pentru Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. 

România [MC], nr. 47848/08, § 97, CEDO 2014). În astfel de cazuri, punctul 

decisiv nu a fost dacă drepturile respective erau transferabile sau nu 

moștenitorilor care doreau să continue procedura, ci dacă moștenitorii puteau, 

în principiu, pretinde un interes legitim în solicitarea adresată Curții de a 

examina cauza în baza dorinței reclamantului de a-și exercita dreptul său 

individual și personal de a depune o cerere (a se vedea Ergezen v. Turcia, nr. 

73359/10, § 29, 8 aprilie 2014; Ivko v. Rusia, nr. 30575/08, § 68, 15 

decembrie 2015; și Provenzano v. Italia, nr. 55080/13, § 96, 25 octombrie 

2018). De asemenea, Curtea a stabilit că cererile referitoare la drepturile 

omului depuse la Curte au, în general, o dimensiune morală, iar persoanele 

aflate lângă un reclamant ar putea avea un interes legitim de a se asigura că 

se face dreptate, chiar și după decesul reclamantului (a se vedea Malhous 

v. Republica Cehă (dec.) [MC], nr. 33071/96, ECHR 2000-XII). 

7.  Nimic nu sugerează faptul că drepturile pe care reclamanta a căutat să 

le protejeze prin intermediul mecanismului Convenției au fost în mod 

eminamente personale și netransferabile, iar moștenitoarea sa, dna 

Komarova, are un interes legitim de a continua cererea (a se vedea Malhous 
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v. Republica Cehă [MC], nr. 33071/96, § 1, 12 iulie 2001). Astfel, Curtea 

recunoaște dreptul dnei Lidia Komarova de a continua cererea în locul 

reclamantei.  

II. JURISDICȚIA 

8.  Părțile în mențin pozițiile cu privire la problema jurisdicției, care sunt 

similare cu cele exprimate de către părți în cauzele Catan și alții v. Republica 

Moldova și Rusia ([MC], nr. 43370/04 și altele 2, §§ 83-101, CEDO 2012 

(extrase)) și în cauza Mozer v. Republica Moldova și Rusia [MC] (nr. 

11138/10, §§ 81-95, 23 februarie 2016). 

9.  Guvernul ucrainean a susținut că, la stabilirea jurisdicției Statelor 

reclamate, Curtea nu trebuie să distingă prezenta cauză de Catan și alții (pre-

citată).  

10.  Circumstanțele prezentei cauze se referă la perioada 2009-2010, în 

legătură cu care Curtea a constatat în mod repetat că ambele Guverne 

reclamate își exercitau jurisdicția. În special, Curtea a stabilit că Republica 

Moldova își exercita jurisdicția pentru scopurile Articolului 1 din Convenție, 

încă că responsabilitatea sa pentru actele contestate trebuia examinată în 

lumina obligațiilor sale pozitive (Mozer, pre-citată, § 99). De asemenea, 

Curtea a stabilit jurisdicția Federației Ruse, deoarece Statul respectiv exercita 

controlul efectiv și o influență decisivă asupra auto-proclamatelor autorități 

ale „rmn” (Mozer, pre-citată, §§ 110-111). 

11.  Curtea nu vede motive pentru a distinge prezenta cauză de Mozer (pre-

citată) și concluzionează că ambele Guverne reclamate și-au exercitat 

jurisdicția.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

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

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, sau inadmisibilă din oricare alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă.  

13.  Reclamanta s-a plâns de imposibilitatea ei de a folosi în mod liber 

apartamentul său, din cauza deciziilor judecătorești care o obligau să nu îl 

împiedice pe B. să folosească apartamentul. Ingerința rezulta din prevederile 

codului locuințelor al auto-proclamatelor autorități ale „rmn”. 

14.  Cu referire la legalitatea ingerinței, niciun element din prezenta cauză 

nu îi permite Curții să considere că exista o bază legală pentru ingerința în 

drepturile reclamantei garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție (a se vedea, de asemenea, Turturica și Casian v. Republica 

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

v. Republica Moldova și Rusia, [comitet] nr. 55698/14, § 74, 17 septembrie 

2019; Cravcișin v. Republica Moldova și Rusia, [comitet] nr. 43176/13, 
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28 septembrie 2021). Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție.  

15.  La determinarea faptului dacă Republica Moldova și-a îndeplinit 

obligația sa pozitivă de a întreprinde măsuri corespunzătoare și suficiente 

pentru a asigura drepturile reclamantei, Curtea reiterează constatările sale din 

cauza Mozer, potrivit cărora, de la începutul ostilităților în anii 1991-1992 și 

până în luna iulie 2010, Republica Moldova luase toate măsurile aflate în 

puterea sa (a se vedea Mozer, pre-citată, § 152). Deoarece părțile nu au 

prezentat nicio probă care să demonstreze că Guvernul Republicii Moldova 

și-a schimbat poziția sa cu referire la „rmn” în anii care au precedat 

circumstanțele prezentei cauze, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge 

la o concluzie diferită (ibid.). Cu privire la obligația Statului de a asigura 

respectarea drepturilor reclamantei, Curtea observă că reclamanta nu a 

prezentat nicio probă care să demonstreze că ea informase autoritățile 

moldovenești despre problema ei. În asemenea circumstanțe, neimplicarea 

autorităților moldovenești în această cauză nu poate fi reținută împotriva lor.  

16.  În lumina celor menționate supra, Curtea concluzionează că 

Republica Moldova nu a eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale pozitive în 

privința reclamantei. Prin urmare, nu a avut loc o încălcare a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție de către Republica Moldova. 

17.  Deoarece Rusia a exercitat un control efectiv asupra autorităților auto-

proclamate ale „rmn” în perioada respectivă (a se vedea paragraful 10 supra), 

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

asupra politicilor și a acțiunilor administrației locale subordonate (a se vedea 

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

politic continuu pentru aceste autorități auto-proclamate, care nu ar putea 

supraviețui altfel, responsabilitatea Rusiei în baza Convenției este angajată în 

privința încălcării drepturilor reclamantei.  

18.  Prin urmare, Curtea hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție de către Federația Rusă.  

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

19.  Reclamanta s-a plâns în baza Articolului 6 din Convenție, că instanțe 

care nu puteau fi calificate drept „tribunale independente instituite de lege” 

examinaseră cauza sa. Această plângere este acoperită de jurisprudența bine-

stabilită a Curții. Ea nu este în mod vădit nefondată în sensul Articolului 35 

§ 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă din oricare alte motive. Prin urmare, 

această plângere trebuie declarată admisibilă. Examinând toate materialele 

prezentate ei, Curtea concluzionează că ele relevă o încălcare a Articolului 6 

din Convenție, în lumina constatărilor sale din următoarele hotărâri (a se 

vedea Mozer, pre-citată, §§ 148-149; Vardanean v. Republica Moldova și 

Rusia, nr. 22200/10, § 39, 30 mai 2017; Apcov v. Republica Moldova și 
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Rusia, nr. 13463/07, § 57, 30 mai 2017, și mai recent, Cravcișin, pre-citată, 

§§ 29-30). 

20.  Din aceleași motive ca și cele expuse în același context mai sus (a se 

vedea paragrafele 15-18 supra), Curtea constată că nu a avut loc o încălcare 

a Articolului 6 din Convenție de către Republica Moldova și că a existat o 

încălcare a Articolului 6 din Convenție de către Federația Rusă.  

21.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu consideră necesar să 

examineze în mod separat problema privind durata procedurilor.  

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

22.  Reclamanta a pretins 5.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral și 

6.880 EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. Ea a 

prezentat contractele de reprezentare legală și fișe de pontaj detaliate ale 

muncii prestate de către reprezentantul său. 

23.  Guvernele reclamate au susținut că pretențiile fuseseră depuse în afara 

termenului-limită stabilit de către Curte și că erau excesive.  

24.  Curtea constată că reclamanta s-a conformat cu termenul-limită 

adițional acordat de către Curte pentru prezentarea pretențiilor sale pentru 

satisfacție echitabilă și îi acordă reclamantei 5.000 EUR pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantei.  

25.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde 3.000 EUR pentru costurile și cheltuielile din fața Curții, 

plus orice taxă care poate fi percepută reclamantei. 

26.  În continuare, 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 privind Articolul 6 din Convenție și 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

2. Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a Articolului 6 din Convenție și 

a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție de către Republica 

Moldova; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție de către Federația Rusă;  

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

Federația Rusă;  
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5. Hotărăște că nu este necesar că examineze plângerea în baza Articolului 

6 din Convenție, referitoare la durata procedurilor;  

6. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume:  

(i) 5.000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral;  

(ii) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli;  

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițională la sumele 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 reclamantei pentru satisfacția echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 18 ianuarie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


