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În cauza Babchin c. Republica Moldova și Federația Rusă, 

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

Comitet compus din: 

 Julia Laffranque, președinte, 

 Paul Lemmens, 

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secțiunii, 

Deliberând la 27 august 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată,  

 

PROCEDURA 
 

1. La originea cauzei se afla o cerere (nr. 55698/14) împotriva Republicii 

Moldova și Federației Ruse depusă la Curte în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Valentin Babchin 

(« reclamantul »), 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de către A. Postică, avocat în Chișinău. 

Guvernele Republicii Moldova și al Federației Ruse au fost reprezentate de 

agenții respectivi. 

3.  La 16 iunie 2016, cererea a fost comunicată guvernelor reclamate. 

4.  Guvernul rus s-a opus examinării cererii de către un comitet. După ce 

a examinat obiecția, Curtea a respins-o. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

5.  Reclamantul s-a născut în 1975 și locuiește în Bender. 

     6.  Faptele cauzei au avut loc într-o zonă aflată sub controlul autorităților 

autoproclamatei „Republici Moldovenești Nistrene” („rmn”). 

A. Arestul și condamnarea reclamantului  

     7.  La momentul faptelor, reclamantul era directorul unei fabrici de pâine 

din Bender. 

     8.  Suspectat de escrocherie, el a fost arestat de autoritățile „rmn” la 22 

februarie 2012. Reclamantul a fost apoi plasat în arest preventiv. 

     9.   Printr-o hotărâre din 19 noiembrie 2013, judecătoria din Tiraspol a 

„rmn” l-a declarat vinovat pe reclamant de escrocherie, abuz de putere și uz 

de fals. Instanța l-a condamnat la cincisprezece ani de închisoare, împreună 

cu confiscarea bunurilor sale. De asemenea, judecătoria a admis o acțiune 

civilă în adresa reclamantului, introdusă de o întreprindere publică a „rmn”, 

care între timp devenise proprietara fabricii a cărei director fusese 
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reclamantul. Instanța a obligat reclamantul să plătească 86.169.712,33 ruble 

transnistrene (aproximativ 5.748.250 euro conform ratei de schimb valabile 

la data adoptării hotărârii în cauză) pentru repararea prejudiciului material. 

10.  La 4 februarie 2014, Curtea Supremă a „rmn”a confirmat, în urma 

recursului reclamantului, hotărârea instanței de la Tiraspol. 

B. Sesizarea și confiscarea bunurilor reclamantului  

     11.   La 11 martie 2014, autoritățile « rmn »  au inițiat procedurile de 

executare în adresa reclamantului cu privire la confiscarea bunurilor sale și 

plata despăgubirilor dispuse de instanțele „rmn”. 

12.  Aceștia au confiscat bunurile reclamamntului cu scopul de a le vinde: 

o barcă, o clădire cu trei etaje în Bender, patru telefoane mobile, un laptop, 

7.000 de ruble transnistrene și 1.535 de dolari americani.  

C. Condițiile de detenție și punerea în libertate 

     13.  După arestarea sa din 22 februarie 2012, reclamantul a fost deținut în 

unitățile de arest preventiv ale : secției de poliție din Tiraspol, penitenciarul 

nr. 1 Hlinaia și penitenciarul nr. 3 Tiraspol. Ultima perioadă a detenției sale 

în penitenciarul nr. 3 din Tiraspol a început în aprilie 2013. În martie 2014, a 

fost transferat în penitenciarul nr. 2 din Tiraspol pentru a-și executa pedeapsa. 

     14.  Reclamantul a indicat că condițiile de detenție ale acestuia erau foarte 

proaste. El enumeră, printre altele, următoarele caracteristici, comune tuturor 

locurilor în care a fost încarcerat: o stare generală insalubră de sănătate, 

prezența insectelor, umiditate ridicată, calitatea slabă a alimentelor, lumina 

zilei absentă sau insuficientă, absența asistenței medicale. 

     15.  La 6 martie 2017, președintele „rmn” l-a grațiat pe reclamant. În 

aceeași zi, reclamantul a fost eliberat. 

 

D. Sesizarea autorităților moldovenești 

     16.  La 18 iunie 2014, reclamantul a sesizat procurorul general al 

Republicii Moldova pentru a denunța încălcarea drepturilor sale de către 

autoritățile „rmn”. 

17.  La 23 iulie 2014, autoritățile moldovenești au lansat o anchetă penală 

pentru răpirea reclamantului și uzurparea puterii. 

     18. La 14 octombrie 2014, Curtea Supremă de Justiție a Republicii 

Moldova a anulat, prin recursul reclamantului, deciziile instanțelor „rmn” 

adoptate în cauză. 
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ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

18.  În primul rând, Curtea trebuie să stabilească dacă, în circumstanțele 

invocate, reclamantul s-a aflat sub jurisdicția statelor reclamate, în sensul 

Articolului 1 din Convenție. 

A. Tezele părților  

19.  Reclamantul susține că circumstanțele cauzei denotă jurisdicția 

ambelor state reclamate 

20.  Guvernul Republicii Moldova susține această poziție. 

21.  La rândul său, guvernul rus susține că faptele care stau la baza 

plângerilor formulate de către reclamant nu țin de jurisdicția sa și, drept 

consecință, cererea trebuie declarată inadmisibilă ratione personae și ratione 

loci cu privire la Federația Rusă. Ca în cauza Mozer v. Republica Moldova și 

Rusia ([MC), nr. 11138/10, §§ 92-94, 23 februarie 2016), guvernul rus 

consideră că abordarea Curții cu privire la problema jurisdicției în cauzele 

Ilașcu și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, 8 iulie 

2004), Ivanțoc și alții v. Republica Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 

noiembrie 2011) și Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 

43370/04 și altele 2, 19 octombrie 2012) a fost eronată și incompatibilă cu 

dreptul internațional public. 

B. Aprecierea Curții  

22.  Curtea reamintește că principiile generale cu referire la problema 

jurisdicției în sensul Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și faptele 

petrecute în regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost stabilite în 

hotărârile Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 311-319), Catan și alții (pre-citată, §§ 

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

23.  Cu referire la Republica Moldova, în cauzele Ilașcu și alții, Catan și 

alții și Mozer, Curtea a considerat că, deși acest stat nu a exercitat nici un 

control asupra regiunii transnistrene, Republica Moldova este statul teritorial, 

iar persoanele din această zonă se aflau sub jurisdicția sa. Obligația Republicii 

Moldova, ce reiese din Articolul 1 din Convenție, de a garanta tuturor 

persoanelor aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile prevăzute de către 

Convenție, s-a limitat totuși la întreprinderea măsurilor diplomatice, 

economice, judiciare și de altă natură, în măsura posibilităților și în 

conformitate cu dreptul internațional (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 au fost descrise drept obligații 
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pozitive (Ilașcu și alții, precitată, §§ 322 și 330-331, Catan și alții, pre-citată, 

§§ 109-110, și Mozer, precitată, § 99). 

24.  Curtea nu vede vreun motiv să distingă prezenta cauză de cele 

menționate supra. În plus, ea observă că Guvernul Republicii Moldova nu are 

nicio obiecție cu privire la adoptarea unei abordări similare în prezenta cauză. 

Prin urmare, Curtea conchide că în speță, reclamantul se afla sub jurisdicția 

Republicii Moldova în sensul Articolului 1 din Convenție, doar că 

responsabilitatea statului respectiv în raport cu faptele invocate trebuie să fie 

stabilită în funcție de obligațiile pozitive menționate supra (Ilașcu și alții, pre-

citată, § 335). 

25.  Cu referire la Federația Rusă, Curtea amintește că, în cauza Ilașcu și 

alții, ea a constatat că Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic, la 

crearea unui regim separatist în regiunea transnistreană în anii 1991 - 1992 

(Ilașcu și alții, pre-citată, § 382). În cauzele ulterioare cu privire la regiunea 

transnistreană, ea a considerat, de asemenea, că până în iulie 2010, „rmn” nu 

putea continua să existe – opunând rezistență eforturilor Republicii Moldova 

și ale actorilor internaționali pentru soluționarea conflictului și restabilirea 

democrației și a statului de drept în regiune – fără sprijinul militar, economic 

și politic al Rusiei (Ivanțoc și alții, pre-citată, §§ 116-120, Catan și alții, pre-

citată, §§ 121-122 și Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). În cauza Mozer, Curtea 

a conchis că gradul sporit de dependență a „rmn” de sprijinul rus a reprezentat 

un indiciu esențial în constatarea faptului că Federația Rusă a continuat să 

exercite un control efectiv și o influență decisivă asupra structurilor 

transnistrene și că, prin urmare, reclamantul se afla sub jurisdicția statului 

respectiv în sensul Articolului 1 din Convenție (Mozer, pre-citată, § 110-111). 

26.  În absența unor informații noi relevante care ar demonstra contrariul, 

Curtea consideră că această concluzie este încă valabilă pentru perioada 

relevantă în prezenta cauză. Prin urmare, ea nu vede niciun motiv pentru care 

să distingă prezenta cauză de cauzele pre-citate Ilașcu și alții, Ivanțoc și alții, 

Catan și alții și Mozer. 

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

Federației Ruse în sensul Articolului 1 din Convenție. Drept urmare, Curtea 

respinge excepțiile ratione personae și ratione loci ale guvernului rus. 

28.  În continuare, Curtea va stabili dacă reclamantului i-a fost încălcat 

vreun drept garantat de Convenție de către vreunul dintre statele reclamate 

(Mozer, pre-citată, § 112) 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

29.  Reclamantul se plânge de condițiile de detenție în „rmn”. El denunță 

absența îngrijirii medicale pe durata condamnării. Reclamantul a invocat 

Articolul 3 din Convenție, care prevede:  
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« Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante ». 

A. Admisibilitatea 

1. Obiecția ridicată de guvernul rus 

30.  Guvernul rus se opune nerespectării de către reclamant a termenului 

de șase luni în ceea ce privește partea plângerii referitoare la perioada de 

detenție anterioară lunii aprilie 2013 (a se vedea punctul 13 de mai sus). 

     32.  Reclamantul a respins acest argument. 

31.  Curtea reiterează, în cazul condițiilor de detenție denunțate care 

vizează mai multe locuri de închisoare, presupusa încălcare poate fi analizată 

ca o „situație continuă” dacă principalele condiții de detenție în perioadele 

examinate sunt în esență aceleași (a se vedea, de exemplu, Koval v. Ucraina 

(dec.), nr. 65550/01, 30 martie 2004, I.D. v. Moldova, nr. 47203/06, §§ 27-

30, 30 noiembrie 2010, Ananyev și alții v. Rusia, nr. 42525/07 și 60800 / 08, 

§§ 75-79, 10 ianuarie 2012 și Segheti v. Republica Moldova, nr. 39584/07, § 

25, 15 octombrie 2013). 

32.  În speță, observă că reclamantul se plânge de condițiile materiale ale 

detenției sale și invocă un anumit număr de elemente comune care pot fi 

analizate drept principalele condiții de detenție (a se vedea punctul 14 de mai 

sus). Prin urmare, consideră că prezenta plângere se referă la o situație 

continuă. 

      33.   Prin urmare, Curtea a respins obiecția guvernului rus. 

2. Concluzie cu privire la admisibilitate  

34. Observând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu există vreun alt temei de 

inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

35.  Reclamantul a susținut că condițiile detenției sale erau incompatibile 

cu Articolul 3 din Convenție. 

36.  Guvernul rus s-a abținut de la comentarea fondului acestei plângeri. 

37.  Guvrnul moldovenesc afirmă că condițiile de detenție din regiunea 

transnistreană constituie un tratament inuman și degradant.  

38.  Curtea a avut deja ocazia să analizeze condițiile materiale de detenție 

din « RMN » (a se vedea, printre altele, Mozer, pre-citată, §§ 180-182, 

Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 

2017, și Apcov v. Republica Moldova și Rusia, nr. 13463/07, § 42, 30 mai 

2017), constatând o încălcare a Articolului 3 din Convenție 

     39.  După ce a examinat elementele care i-au fost prezentate și în absența 

elementelor care ar contrazice afirmațiile reclamantului (a se vedea punctul 
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14 de mai sus), Curtea a constatat că condițiile de detenție ale reclamantului 

au reprezentat un tratament inuman și degradant, contrar cerințelor 

Articolului 3 din Convenție. Având în vedere această concluzie, Curtea nu 

consideră necesar să se pronunțe asupra pretinsei absențe de îngrijire 

medicală pe durata detenției. 

 

C. Responsabilitatea statelor reclamate 

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

a respectat în prezenta cauză obligația sa pozitivă de a lua măsuri adecvate și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului în conformitate cu 

Articolul 3 din Convenție (a se vedea punctele 24-25 supra). În hotărârea 

Mozer, ea a notat că obligațiile pozitive ale Republicii Moldova vizau atât 

măsurile necesare pentru restabilirea controlului său asupra teritoriului 

transnistrean, ca expresie a jurisdicției sale, cât și măsurile pentru asigurarea 

respectării drepturilor reclamanților individuali (Mozer, pre-citată, § 151). 

41.  Cu referire la primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, id est 

restabilirea controlului său pe teritoriul său național, Curtea a menționat în 

cauza Mozer că, de la începutul ostilităților din 1991-1992 până în iulie 2010, 

Statul a luat toate măsurile disponibile (Mozer, pre-citată, § 152). În prezenta 

cauză, părțile nu au prezentat niciun argument, potrivit căruia Guvernul 

Republicii Moldova și-ar fi schimbat poziția asupra regiunii transnistrene în 

perioada de referință în prezenta cauză. Prin urmare, Curtea nu vede niciun 

motiv să ajungă la o altă concluzie (ibidem). 

     42.  În ceea ce privește cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive ale 

Republicii Moldova, și anume asigurarea respectării drepturilor 

reclamantului, Curtea consideră că autoritățile de stat au depus eforturi în 

cazul de față pentru protejarea intereselor. În special, în urma plângerii 

depuse de reclamant, Procuratura Republicii Moldova a inițiat o procedură 

penală pentru răpirea și uzurparea puterii (a se vedea punctul 17 de mai sus). 

În plus, Curtea Supremă de Justiție din Moldova a anulat condamnările 

pronunțate de instanțele „rmn” împotriva reclamantului (a se vedea punctul 

18 de mai sus). 

43.  În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligațiile pozitive față de reclamant. Drept consecință, 

Articolul 3 din Convenție nu a fost încălcat de către acest Stat. 

44.  Cu referire la Federația Rusă, Curtea a stabilit că acest stat exercita un 

control efectiv asupra „rmn” în perioada respectivă (a se vedea punctele 26-

27 supra). Ținând cont de această concluzie și în conformitate cu 

jurisprudența sa, nu este necesar să se stabilească dacă Rusia a exercitat un 

control precis asupra politicilor și a actelor administrației locale subordonate 

(Mozer, pre-citată, § 157). Datorită susținerii sale militare, economice și 

politice continue pentru „rmn”, fără care ultima nu ar fi putut supraviețui, 
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Federația Rusă se face responsabilă în baza Convenției de încălcarea 

drepturilor reclamantului (ibidem). 

45.  În concluzie, având în vedere constatarea că a avut loc o încălcare a 

drepturilor reclamantului garantate de către Articolul 3 din Convenție (a se 

vedea punctul 33 supra), Curtea consideră că încălcarea acestei dispoziții a 

avut loc de către Federația Rusă. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

46.  Invocând Articolul 5 § 1 din Convenție, reclamantul susține că a fost 

privat de libertate în mod ilegal. Pasajele relevante ale acestei dispoziții 

pentru prezenta cauză dispun următoarele: 

 « 1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. 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 dea 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;  

(...) » 

A. Admisibilitatea 

1. Respectarea termenului de șase luni cu privire la Rusia 

      47.  Guvernul rus invocă nerespectarea termenului limită de șase luni. El 

susține că această perioadă a început să curgă începând cu data de 19 

noiembrie 2013, data la care reclamantul a fost condamnat la închisoare de 

către instanța din Tiraspol a „rmn”. Prin urmare, consideră că plângerea 

prevăzută la articolul 5 § 1 din Convenție este tardivă. 

48.  Reclamantul contestă această teză.  

     49.  Curtea se referă la principiile generale referitoare la termenul de șase 

luni, așa cum este rezumat în cauza Sabri Güneș c. Turcia ([MC), nr. 

27396/06, §§ 39-42 și 54, 29 iunie 2012). 

50.  Revenind la situația din „rmn”, Curtea a notat că a încheiat deja, în 

special în cauza Draci v. Republica Moldova și Rusia (nr. 5349/02, § 41, 17 

octombrie 2017), că nu s-a demonstrat dacă căile de atac indicate de guvernul 

rus ar fi fost eficiente pentru a se plânge de încălcările Convenției comise de 

autoritățile „rmn” (a se vedea și Mozer, citată mai sus, §§ 211 și 218). Ea 

consideră că în cazul de față nimic nu îi permite să se abată de la această 

constatare. Prin urmare, consideră că, în absența vreunui remediu efectiv în 

Rusia, perioada de șase luni, pentru plângerile înaintate împotriva acestui stat 

în legătură cu faptele care au avut loc pe teritoriul controlat de „rmn”, începe 
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să curgă la data la care s-a produs presupusa încălcare sau la data încetării 

acestei încălcări. 

     51.  În cauza dată, Curtea a reținut că, la momentul depunerii cererii sale, 

reclamantul era deținut în „rmn”. Ea consideră că privarea de libertate a 

reclamantului, pretins ilegală, constituie o situație continuă care a durat toată 

detenția, inclusiv la momentul depunerii cererii sale (Draci, citată mai sus, § 

74). Drept consecință, respinge excepția guvernului rus cu privire la 

inadmisibilitate. 

2. Concluzie cu privire la admisibilitate 

52.  Observând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu se confruntă cu niciun alt motiv 

de inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond  

53.  Reclamantul susține că arestarea și detenția sa au fost ilegale. 

54.  Guvernul rus s-a abținut de la comentarea fondului acestei plângeri. 

55.  Guvernul Republicii Moldova afirmă că drepturile reclamantului 

garantate de Articolul 5 § 1 din Convenție au fost trecute cu vederea. 

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

din Convenție, orice privare de libertate nu trebuie să se încadreze numai în 

una dintre excepțiile prevăzute la literele (a) - (f), ci ea trebuie să fie și 

„legală”. Cu referire la legalitatea detenției, inclusiv respectarea „căilor 

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

obligația de a respecta atât standardele de fond, cât și cele de procedură. 

Această sintagmă impune ca orice arestare sau detenție să aibă o bază legală 

în dreptul intern; ea se referă, de asemenea, la calitatea legii, care trebuie să 

fie compatibilă cu statul de drept, concept inerent tuturor Articolelor din 

Convenție (a se vedea, de exemplu, Del Río Prada v. Spania [MC], nr. 

42750/09 , § 125, CEDO 2013, și Mozer, pre-citată, § 134). 

57.  În cauza Mozer, Curtea a considerat că în regiunea transnistreană nu 

există niciun sistem care să reflecte o tradiție judiciară în conformitate cu 

Convenția (Mozer, pre-citată, § 148). Prin urmare, nici instanțele „rmn” și, 

implicit, nicio altă structură a „RMN” nu ar fi putut să dispună în mod legal 

ca reclamantul în prezenta cauză să fie „arestat și deținut [legal]” în sensul 

Articolului 5 § 1 c) din Convenție (ibidem, § 150). 

58.  În absența unei informații noi relevante care ar demonstra contrariul, 

Curtea consideră că toate constatările făcute în hotărârea Mozer rămân 

valabile cu referire la perioada la care se referă prezenta cauză. Drept 

consecință, ea consideră că în prezenta cauză a existat o încălcare a 

Articolului 5 § 1 din Convenție. 

59.  Din aceleași raționamente ca cele invocate în contextul examinării 

plângerii în baza Articolului 3 din Convenție (a se vedea punctele 42-44 
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supra), Curtea hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din 

Convenție de către Republica Moldova. 

60.  Din aceleași motive ca cele enunțate în acest sens (a se vedea punctul 

46 supra), Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a acestei prevederi de 

către Federația Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN CONVENȚIE 

     61.  De asemenea, reclamantul a susținut că în speță drepturile sale 

garantate de Articolul 5 § 4 din Convenție au fost încălcate. Această 

prevedere are următorul conținut: 

 « Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să 

introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 

asupra legalităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.. » 

62.  Guvernul rus ridică aceeași obiecție, întemeiată pe nerespectarea 

termenului de șase luni ca cel formulat la Articolul 5 § 1 din Convenție (a se 

vedea punctul 49 de mai sus). Pentru aceleași motive ca cele expuse anterior 

(a se vedea punctul 53 de mai sus), Curtea a respins-o. 

     65. În ceea ce privește conținutul acestei plângeri, guvernul rus nu face 

nicio observație. 

63.  Guvernul Republicii Moldova susține că aceasta reprezintă o încălcare 

a Articolului 5 § 4 din Convenție în adresa reclamantului. 

64.  Observând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu există vreun alt temei de 

inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. Cu toate acestea, având în 

vedere motivele care au determinat-o să conchidă că detenția reclamantului a 

fost ilegală (a se vedea § 60 supra), aceasta nu consideră necesar să se 

pronunțe separat cu referire la plângerea în baza Articolului 5 § 4 din 

Convenție (a se vedea, pentru o abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 

37410/97, § 64, 10 mai 2007 și Centrul pentru resurse juridice în numele lui 

Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014). 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR.1 DIN CONVENȚIE  

      65.  Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție, reclamantul 

se plânge de privarea de bunurile sale în mod ilegal. Acest Articol are 

următorul conținut: 

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

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

prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. 

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

le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului 

general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor. » 
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A. Aadmisibilitatea  

66.  Observând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu există vreun alt temei de 

inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

67.  Reclamantul afirmă că a fost ilegal privat de bunurile sale.  

68.  Guvernele reclamate nu au prezentat observații cu privire la această 

plângere. 

     69. Curtea consideră că, ca urmare a confiscării și sesizării bunurilor 

reclamantului în urma condamnării sale (a se vedea punctul 12 de mai sus), a 

existat o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale, în 

sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Curtea reamintește că 

a declarat în mai multe rânduri că confiscarea bunurilor și sesizarea de obiecte 

în scopul procesului penal au constituit măsuri de control al utilizării 

bunurilor, care intră sub incidența celui de-al doilea paragraf al acestui articol 

(a se vedea, printre altele, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 

Şirketi v. Irlanda [MC], no 45036/98, § 142, CEDO 2005-VI, și Lachikhina 

v. Federația Rusă, no 38783/07, § 58, 10 octombrie 2017). 

      70.  Pentru ca o măsură care constituie un control al utilizării bunurilor să 

fie justificată, aceasta trebuie să fie legală (Katsaros v. Grecia, no 51473/99, 

§ 43, 6 iunie 2002, Herrmann v. Germania [MC], no 9300/07, § 74, 26 iunie 

2012, și Centro Europa 7 S.R.L. și Di Stefano v. Italia [MC], no 38433/09, § 

187, CEDO 2012) și „conformă interesului general”. Măsura trebuie să fie, 

de asemenea, proporțională cu obiectivul urmărit; cu toate acestea, nevoia de 

a examina proporționalitatea unei ingerențe nu poate apărea decât atunci când 

legalitatea ingerenței a fost stabilită (Katsaros, citat mai sus, § 43, Paduret 

v. Republica Moldova și Federația Rusă, no 26626/11, § 28, 9 mai 2017, și 

Eriomenco, pre-citată, § 84). 

      71.  În ceea ce constă legalitatea ingerinței, nici un element din prezenta 

cauză nu permite Curții să constate că ingerința litigoasă a avut o bază legală 

(a se compara cu Mozer, pre-citată, § 193, Turturica și Casian v. Republica 

Moldova și Federași Rusă, nr. 28648/06 et 18832/07, § 49, 30 august 2016, 

Paduret, pre-citată, § 29, și Eriomenco, pre-citată, § 85). Această observație 

face inutilă examinarea respectării celorlalte cerințe menționate la paragraful 

anterior. 

72.  Curtea a constatat că există o încălcare a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 din Convenție în adresa reclamantului. 

73.  Pentru aceleași motive ca cele formulate în legătură cu examinarea 

plângerii în temeiul Articolului 3 din Convenție (a se vedea punctele 42-44 

de mai sus), Curtea a spus că nu există încălcarea Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție de către Republica Moldova. 
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     74.  Pentru aceleași motive ca cele expuse în același context (a se vedea 

punctul 46 de mai sus), Curtea a concluzionat că Federația Rusă a încălcat 

această dispoziție. 

 

VI. ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE COROBORAT 

ÎN LECTURĂ CU ARTICOLUL 3 DIN CONVENȚIE ȘI ARTICOLUL 

1 AL PROTOCOLULUI 1 DIN CONVENȚIE 

    75.  Reclamantul susține că nu a avut niciun remediu efectiv, în sensul 

articolului 13 din Convenție, pentru a-și afirma drepturile garantate de 

Articolul 3 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr.1 din Convenția. 

Articolul 13 din Convenție 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  

76.  Observând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu există vreun alt temei de 

inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

77.  Reclamantul susține că nu a avut nici un mijloc la dispoziție pentru a-

și afirma drepturile împotriva actelor autorităților „rmn”. 

     81. Guvernul rus nu face nici o observație cu privire la acest aspect. 

78.  Guvernul Republicii Moldova consideră că nu a avut loc o încălcare a 

Articolului 13 din Convenție de către Republica Moldova.  

     79.  Curtea reamintește că a constatat deja că justițiabilii nu au avut niciun 

remediu eficient pentru a se plânge de încălcările Convenției comise de 

autoritățile „rmn” (a se vedea, de exemplu, Mozer, citată mai sus, § 210-212 

și Eriomenco, citată mai sus, § 96). Ea consideră că în cazul de față nimic nu 

îi permite să se abată de la această constatare. Prin urmare, trebuie să decidă 

dacă o posibilă încălcare a Articolului 13 poate fi atribuită unuia sau altuia 

dintre statele respondente. 

     80.  În ceea ce privește responsabilitatea Republicii Moldova, Curtea 

menționează că a constatat că „căile” pe care acest Stat urma să le ofere 

justițiabililor constau în a le oferi reclamanților posibilitatea de a furniza 

autorităților moldovenești informații detaliate despre situația lor și să fie 

informați cu privire la diferitele măsuri legale și diplomatice întreprinse de 

aceste autorități (Mozer, citată mai sus, § 214). În cauza Mozer menționată 

mai sus, a conchis, în special, că Republica Moldova a pus la dispoziția 
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reclamantului proceduri proporționale cu capacitatea sa limitată de a proteja 

drepturile persoanei în cauză și că și-a îndeplinit astfel obligațiile pozitive. 

(ibidem, § 216). În cazul de față, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o 

altă concluzie (Mangîr și alții împotriva Republicii Moldova și a Rusiei, nr. 

50157/06, § 71, 17 iulie 2018). Prin urmare, conchide că Republica Moldova 

nu a încălcat Articolul 13 din Convenție. 

    81.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, din aceleași motive ca 

cele formulate în contextul examinării plângerii în baza Articolului 3 din 

Convenție (a se vedea §§ 39-40 supra) și în absența oricăror observații din 

partea guvernului rus cu privire la acest aspect, Curtea conchide că Federația 

Rusă a încălcat Articolul 13 din Convenție coroborat în lectură cu Articolul 

3 din Convenție (Mozer, pre-citată, § 218, și Mangîr și alții, citată mai sus, § 

72).  

 

VII. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

82.  Articolului 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. » 

 

     83. Reclamantul solicită 86.169.712,33 ruble transnistrene (echivalentul a 

7.180.809 euro (EUR)) conform ratei de schimb valabile la momentul în care 

și-a formulat pretențiile) pentru repararea pretinsului prejudiciu material 

suferit. El indică faptul că această sumă reprezintă cuantumul pe care a fost 

obligat să-l plătească în baza deciziilor instanțelor „rmn”. Acesta listează 

bunurile sesizate sau confiscate de autoritățile „rmn” și indică valoarea 

acestora, stabilită de aceste autorități, și anume: o clădire cu trei etaje - 

688.255 EUR; o barcă - 10.000 de dolari SUA (10.540 EUR); patru telefoane 

mobile - 200 EUR; un laptop - 208 EUR; bani în numerar - 583 EUR și 1.535 

dolari SUA (1.620 EUR). Valoarea totală a acestor bunuri, după cum a indicat 

reclamantul, este de 701.406 EUR. El indică și alte bunuri confiscate de 

autoritățile „rmn”, fără a le indica valoarea.  

De asemenea, reclamantul solicită 60.000 EUR pentru repararea 

prejudiciului moral și 10.080 EUR pentru costuri și cheltuieli suportate în fața 

Curții. 

      84. Având în vedere circumstanțele cauzei, Curtea consideră că aceasta 

nu este pregătită pentru aplicarea Articolului 41 din Convenție privind 

prejudiciul material. Drept consecință, ar trebui rezervată și stabilită 

procedura ulterioară, luând în considerare eventualitatea unui acord între 

guvernul rus și reclamant. 



 CAUZA BABCHIN v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA (FOND) 13 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibilă plângerea în privința Republicii Moldova ; 

2. Declară admisibilă plângerea în privința Federației Ruse; 

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

Republica Moldova; 

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

Federația Rusă ; 

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

de către Republica Moldova ; 

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

către Federația Rusă ; 

7. Hotărăște că nu este necesară examinarea separată a plângerii în baza 

Articolului 5 § 4 din Convenție; 

8. Hotărăște  că nu a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul Nr.1 

din Convenție de către Republica Moldova ; 

9. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul Nr.1 din 

Convenție de către Federația Rusă ; 

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

coroborat în lectură cu Articolul 3 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul Nr.1 din Convenție de către Republica Moldova ; 

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

coroborat în lectură cu Articolul 3 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul Nr.1 din Convenție de către Federația Rusă ; 

12. Hotărăște că nu se impune aplicarea Articolului 41 din Convenție, prin 

urmare, 

a) o rezervă; 

     b) invită guvernele reclamate și partea solicitantă să comunice în scris, în 

termen de trei luni, comentariile cu privire la întrebarea menționată și, în 

special, să informeze cu privire la orice acord la care s-ar putea ajunge. 

     c)  rezervă procedura ulterioară și deleagă președintelui responsabilitatea 

de a o stabili în caz de necestitate. 
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Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 17 septembrie 2019, 
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