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În cauza Aslanian 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. 74433/11) 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 rus, dl Rostom 

Aslanian („reclamantul”), la 28 noiembrie 2011; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova și 

Guvernului rus („Guvernele”); 

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 22 iunie 2021, 

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

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la condamnarea reclamantului pentru că a refuzat, din 

motive religioase, să îndeplinească serviciul militar în auto-proclamata 

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

vedea cauza Ilaşcu și alții v. Moldova și Rusia [MC], nr. 48787/99, §§ 28-

185, CEDO 2004-II și Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia [MC], 

nr. 43370/04 și alte 2, §§ 8-42, CEDO 2012 (extrase). Reclamantul s-a plâns 

în baza Articolelor 9 și 14 din Convenție. 

CIRCUMSTANȚELE  

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1989 și locuiește în Vărăncău, Republica 

Moldova. Reclamantul a fost reprezentat de către dl R. Cook și dl J. Andrik, 

avocați în Londra. 

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. Reclamantul este membru al comunității religioase a Martorilor lui 

Iehova din „rmn”. 

6. Devenind eligibil pentru serviciul militar, reclamantul a solicitat 

autorităților „rmn” să fie repartizat la serviciul civil, în locul serviciului 

militar obligatoriu, din motivul conștiinței și convingerilor sale religioase. În 

luna decembrie 2010 cererea lui a fost respinsă, iar autoritățile „rmn” au 
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inițiat o urmărire penală în privința lui, fiind acuzat de eschivare de la 

îndeplinirea serviciului militar. 

7.  La 29 martie 2011 „judecătoria Râbnița” a condamnat reclamantul la 

un an de închisoare pentru eschivare de la serviciul militar. Reclamantul a 

fost arestat în sala de judecată. 

8.  La 7 iunie 2012 „instanța supremă” a „rmn” a menținut hotărârea primei 

„instanțe”. 

9.  Reclamantul a fost eliberat din detenție la 29 martie 2012, după ce și-a 

ispășit în mod integral pedeapsa. 

MATERIALE RELEVANTE 

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

Moldova și Rusia [MC] (nr. 11138/10, §§ 61-77, 23 februarie 2016). 

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

11.  Curtea trebuie să stabilească dacă reclamantul se află sub jurisdicția 

Statelor reclamate, în scopul aspectelor invocate, în sensul Articolului 1 din 

Convenție. 

12.  Reclamantul a susținut că, având în vedere jurisprudența constantă a 

Curții, ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția. 

13. Guvernul Republicii Moldova a susținut că dispunea de obligații 

pozitive de a asigura drepturile reclamantului și că Federația Rusă și-a 

exercitat jurisdicția, din cauza prezenței sale militare continue în regiune. 

14.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamantul nu se afla sub 

jurisdicția sa. 

15.  Curtea constată că părțile în prezenta cauză își mențin punctele de 

vedere cu privire la chestiunea jurisdicției, care sunt similare cu cele 

exprimate de către părți în cauzele Catan și alții (pre-citată, §§ 83-101) și 

Mozer (pre-citată, §§ 81-95). În special, reclamantul și Guvernul Republicii 

Moldova au susținut că ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția, 

în timp ce Guvernul rus a susținut că nu avea jurisdicție. 

16.  Curtea reamintește că principiile generale cu privire la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție, în legătură cu acțiunile și 

circumstanțele referitoare la regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 

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

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

17.  Cu referire la Republica Moldova, Curtea notează că în cauzele Ilaşcu, 

Catan și Mozer, ea a constatat că, deși Republica Moldova nu deținea un 

control efectiv asupra regiunii transnistrene, din faptul că Republica Moldova 

era Statul teritorial rezulta că persoanele situate pe acel teritoriu se aflau sub 
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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 obligația 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 cauzele 

Ilaşcu 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 330-31;  Catan și alții, pre-citată, §§ 109-10; și Mozer, pre-

citată, § 99). 

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

cauzele menționate supra. În plus, Curtea notează că Guvernul Republicii 

Moldova nu se opune aplicării unei abordări similare în prezenta cauză. Prin 

urmare, ea constată că Republica Moldova dispune de jurisdicție în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru acțiunile 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate supra (a 

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

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

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

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

alții, pre-citată, § 382). De asemenea, Curtea a constatat în cauzele ulterioare 

referitoare la regiunea transnistreană că, până în luna septembrie 2016 

(Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, § 72, 9 mai 2017), 

„rmn” a reușit să continue să existe și să reziste eforturilor Republicii 

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

democrația și statul de drept în regiune, doar datorită sprijinului militar, 

economic și politic al Federației Ruse (a se vedea Ivanţoc și alții, 

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

121-122; Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). Curtea a concluzionat în cauza 

Mozer că nivelul ridicat de dependență al „rmn” față de sprijinul rus oferea 

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

și o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, prin urmare, 

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

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

20.  Instanța 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). 

21.  Prin urmare, reclamantul în prezenta cauză s-a aflat sub jurisdicția 

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție. 

22.  În continuare, Curtea va stabili dacă a avut loc vreo încălcare a 

drepturilor reclamantului în baza Convenției, care să implice 

responsabilitatea fiecărui Stat reclamat (a se vedea Mozer, pre-citată, § 112). 
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II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 9 DIN CONVENȚIE  

23.  Reclamantul s-a plâns că faptul condamnării sale pentru refuzul de a 

fi încorporat în serviciul militar din motive religioase, în pofida 

disponibilității sale de a efectua serviciul alternativ, i-a încălcat libertatea sa 

de conștiință, în modul prevăzut la Articolul 9 din Convenție, care are 

următorul cuprins: 

„1.  Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest 

drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi libertatea de 

a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în 

particular, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. 

2.  Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor 

restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie 

măsuri necesare pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii, a moralei 

publice, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

A. Admisibilitatea 

24.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamantul nu înștiințase 

în niciun fel autoritățile Republicii Moldova despre cazul său și, prin urmare, 

nu a epuizat căile de atac interne care îi erau disponibile în Republica 

Moldova. Astfel, Guvernul a susținut că părțile cererii referitoare la 

Republica Moldova ar trebui declarate inadmisibile pentru neepuizarea căilor 

de atac interne din Republica Moldova. 

25.  Guvernul Federației Ruse, de asemenea, a susținut că cererea ar trebui 

respinsă din cauza neepuizării căilor de atac interne fie în fața instanțelor din 

Republica Moldova, fie în fața instanțelor din Federația Rusă. 

26.  Reclamantul a susținut că în niciunul dintre State nu existau căi de 

atac eficiente care trebuiau epuizate. 

27. Curtea constată că o obiecție similară a fost formulată de către 

Guvernul Republicii Moldova și respinsă de către Curte în cauza Mozer (pre-

citată, §§ 115-121), și de către ambele Guverne și respinsă în cauzele 

Vardanean v. Republica Moldova și Rusia (nr. 22200/10, §§ 27 și 31, 30 mai 

2017) și  Bobeico și alții v. Republica Moldova și Rusia (nr. 30003/04, § 39, 

23 octombrie 2018). Deoarece niciun Guvern nu a specificat căile de atac 

interne pe care reclamantul ar fi trebuit să le epuizeze și nu au fost prezentate 

argumente noi, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie 

diferită în prezenta cauză. Prin urmare, rezultă că obiecțiile Guvernelor cu 

privire la neepuizarea căilor de atac interne trebuie respinse. 

28.  Curtea constată că plângerea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și nu este inadmisibilă din niciun alt 

motiv. Astfel, Curtea o declară admisibilă. 
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B. Fondul 

29.  Reclamantul a susținut  că, de fapt, condamnarea sa a echivalat cu o 

imixtiune ilegală și disproporționată în dreptul său de a-și manifesta 

convingerile sale religioase. El a menționat că nu încercase să se eschiveze 

de la serviciul militar și că era dispus să îndeplinească serviciul alternativ. El 

a susținut că ambele State reclamate acceptaseră angajamentele internaționale 

de a asigura serviciul civil alternativ persoanelor care, similar reclamantului, 

refuzau să îndeplinească serviciul militar din motive religioase, dar că nu 

reușiseră să asigure implementarea acestor angajamente în „rmn”. 

30. Guvernul Republicii Moldova a menționat că, în cazul în care 

circumstanțele descrise de către reclamant erau veridice, ingerința în 

drepturile sale era contrară Articolului 9 din Convenție, deoarece nu era 

prevăzută de legislația Republicii Moldova, care permitea serviciul civil 

alternativ. 

31.  Guvernul rus nu a făcut nicio declarație specifică. 

32.  Curtea notează că Statele au în primul rând obligația negativă de a se 

abține de la orice ingerință în drepturile garantate de Articolul 9 din 

Convenție. Curtea a constatat că o imixtiune avusese loc atunci când o 

persoană nu s-a prezentat pentru îndeplinirea serviciului militar, ca o formă 

de manifestare a convingerilor sale religioase, și a fost ulterior condamnată 

pentru eschivarea de la îndeplinirea serviciului militar, sau când solicitarea 

unei persoane, motivată de credință sau convingeri religioase, de a fi 

încorporată pentru serviciul civil alternativ a fost respinsă de către autoritățile 

naționale. O astfel de ingerință va fi contrară Articolului 9 din Convenție, cu 

excepția cazului în care ea este „prevăzută de lege”, urmărește unul sau mai 

multe scopuri legitime prevăzute la paragraful 2 și este „necesară într-o 

societate democratică” (a se vedea, mutatis mutandis, Bayatyan v. Armenia 

[MC], nr. 23459/03, §112, CEDO 2011; Adyan și alții v. Armenia, nr. 

75604/11, § 60, 12 octombrie 2017). 

33. Prin urmare, Curtea consideră că faptul condamnării reclamantului 

pentru eschivarea de la serviciul militar a constituit o ingerință în libertatea 

sa de a-și manifesta religia, garantată de Articolul 9 § 1. Cu privire la 

legalitatea ingerinței, niciun element din prezenta cauză nu îi permite Curții 

să considere că a existat o bază juridică pentru imixtiunea în drepturile 

reclamantului garantate de Articolul 9 din Convenție. Prin urmare, a avut loc 

o încălcare a Articolului 9 din Convenție. 

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

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

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului (a se vedea paragraful 17 

supra). În cauza Mozer, Curtea a considerat că obligațiile pozitive ale 

Republicii Moldova se refereau atât la măsurile necesare pentru restabilirea 

controlului său asupra teritoriului transnistrean, ca expresie a jurisdicției sale, 
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cât și la măsurile de asigurare a respectării drepturilor individuale ale 

reclamantului (a se vedea Mozer, pre-citată, § 151). 

35.  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, Republica Moldova 

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

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

perioada 2011-2012. Curtea notează că niciuna dintre părți nu a prezentat 

vreo dovadă cu privire la faptul că Republica Moldova și-a schimbat poziția 

sa față de problema transnistreană în această perioadă de timp și, prin urmare, 

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

Mozer (ibidem). 

36.  Revenind la cea de-a doua parte a obligațiilor pozitive, id est 

asigurarea respectării drepturilor reclamantului, Curtea notează că 

reclamantul nu a prezentat nicio dovadă care ar demonstra că el informase 

autoritățile Republicii Moldova despre situația sa. În astfel de circumstanțe, 

neimplicarea autorităților Republicii Moldova în cazul reclamantului nu 

poate fi folosită împotriva acestora (a se vedea și Grama și Dîrul v. Republica 

Moldova și Rusia, nr. 28432/06 și 5665/07, § 35, 15 octombrie 2019). 

37.  Ținând cont de cele menționate anterior, Curtea concluzionează că 

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

privința reclamantului. Astfel, nu a avut loc o încălcare a Articolului 9 din 

Convenție de către Republica Moldova. 

38.  Cu privire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a constatat  că  

Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” pe parcursul perioadei în 

cauză (a se vedea paragrafele 19-21 supra). Ținând cont de această constatare 

și în conformitate cu jurisprudența sa, nu este necesar să se stabilească 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. 

39.  În concluzie și după ce a constatat că drepturile reclamantului 

garantate de Articolul 9 din Convenție au fost încălcate (a se vedea paragraful 

33 supra), Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a acestei prevederi 

de către Federația Rusă.   

III. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 14 DIN CONVENȚIE 

ÎN COROBORARE CU ARTICOLUL 9 DIN CONVENȚIE  

40.  Reclamantul s-a plâns că faptul condamnării sale era rezultatul unei 

politici de discriminare împotriva Martorilor lui Iehova, contrar Articolului 

14 din Convenție. 
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41.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și nu este inadmisibilă din niciun alt 

motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

42.  Cu toate acestea, în prezenta cauză, având în vedere constatarea sa că 

a avut loc o încălcare a Articolului 9 din Convenție, Curtea concluzionează 

că nu este necesar să examineze în mod separat plângerea reclamantului în 

baza Articolului 14 din Convenție. 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

43.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

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

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o reparație echitabilă.” 

44. Reclamantul a pretins 15 000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

și 5 555 EUR pentru costurile și cheltuielile de judecată suportate la nivel 

național (555 EUR) și în cadrul procedurii în fața Curții (5 000 EUR). El a 

prezentat contractele încheiate cu reprezentanții săi. 

45.  Guvernele reclamate au considerat pretențiile reclamantului excesive 

și au solicitat Curții să le respingă. 

46.  Având în vedere constatarea încălcării de către Federația Rusă, Curtea 

acordă reclamantului pretențiile sale în întregime, plus orice taxă care ar putea 

fi percepută reclamantului. 

47.  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 cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 9 din Convenție 

de către Republica Moldova; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 9 din Convenție de către 

Federația Rusă; 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerea în baza Articolului 

14 din Convenție; 

5. Hotărăște 
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(a) că Federația Rusă trebuie să plătească 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) 5 555 EUR (cinci mii cinci sute cincizeci și cinci de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

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

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumelor 

de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale. 

Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 13 iulie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

 


