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În cauza Golub 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. 48020/12) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la 

Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean rus, dl Nikolay Golub („reclamantul”), la 18 iulie 2012;  

decizia de a comunica Guvernelor Republicii Moldova și al Rusiei 

(„Guvernele”) plângerile privind Articolele 4, 5 și 13 din Convenție și 

Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție, și de a declara restul cererii 

inadmisibil;  

observațiile părților; 

obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea cererii de către un 

Comitet și decizia Curții de a o respinge; 

Deliberând în secret la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la serviciul militar obligatoriu al reclamantului în 

auto-proclamata „republică moldovenească nistreană” („rnm” – 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 că serviciul său 

militar a constituit o muncă forțată și a reprezentat o detenție ilegală. De 

asemenea, el se plânge de lipsa unor remedii eficiente în privința altor 

plângeri ale sale.  

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1993 și locuiește în Lunga. El a fost 

reprezentat de către dl A. Postică, avocat în Chișinău.  

3.  Guvernele reclamate au fost reprezentate de către agenții săi.  

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează. 

5.  În luna septembrie 2011 reclamantul a fost mobilizat pentru a 

îndeplini serviciul militar obligatoriu în „rmn”. În calitate de unic îngrijitor 

al mamei sale cu dizabilități, reclamantul avea dreptul, conform legislației 

„rmn”, să amâne recrutarea sa. Totuși, reclamantul și mama sa au optat 

pentru înmatricularea într-o instituție de educație militară din „rmn”, 



HOTĂRÂREA GOLUB v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 

2 

subordonată ministerului apărării al „rmn”, ceea ce i-ar fi permis să obțină o 

diplomă de învățământ și echivala cu serviciul militar.  

6.  În calitate de cadet, pașaportul reclamantului a fost predat, fiindu-i 

emis un card de recrut. Lui nu i se permitea să părăsească incinta institutului 

militar fără autorizarea comandantului.  

7.  În luna noiembrie 2011 el a părăsit sediul institutului militar de câteva 

ori, pentru a solicita îngrijire medicală după ce ar fi fost maltratat sau pentru 

a avea grijă de mama sa. La întoarcere, în perioada 17-24 noiembrie 2011 el 

a fost sancționat pentru absență fără permisiune și plasat în izolare în 

comandamentul militar din Tiraspol.  

8.  În timpul aflării sale în comandamentul militar din Tiraspol, 

reclamantul a fost plasat într-o celulă cu alte opt persoane și putea părăsi 

celula doar o dată pe zi, pentru a merge la baie.  

9.  La 2 decembrie 2011 de către autoritățile „rmn” a fost inițiată o 

investigație penală împotriva reclamantului, pentru absență fără permisiune. 

Ea a fost încetată la 27 ianuarie 2012, din motive de nereabilitare. 

10.  La 20 decembrie 2011 reclamantul a fost exmatriculat din institutul 

militar, din lipsa de disciplină și de dorință de a continua studiile sale 

militare. El a fost redirecționat către „unitatea militară a „rmn” nr. 40896” 

din Dubăsari, pentru a finaliza serviciul militar obligatoriu.  

11.  La 25 decembrie 2011 reclamantul a părăsit unitatea militară în baza 

unei permisiuni, însă a revenit după câteva ore de la expirarea perioadei 

autorizate. Potrivit reclamantului, în calitate de sancțiune neoficială lui i s-a 

cerut să sape o tranșee și pentru că refuzase, el a fost sancționat și plasat în 

izolare între 26 decembrie 2011 și 9 ianuarie 2012 în penitenciarul din 

unitatea militară („гауптвахта”). 

12.  La 25 februarie 2012 ministerul apărării al „rmn” a acceptat cererea 

reclamantului privind eliberarea anticipată de la îndeplinirea serviciului 

militar, el fiind singurul îngrijitor al mamei sale cu dizabilități, și l-a plasat 

în rezervă în armata „rmn”. La 27 februarie 2012 reclamantul a fost 

informat despre acest ordin și a părăsit unitatea militară.  

13.  La 17 mai 2012 reclamantul s-a plâns la procuraturile generale ale 

Republicii Moldova și Rusiei, în legătură cu privarea sa ilegală de libertate.  

14.  La 9 și, respectiv, 22 iunie 2012, procurorul militar rus a informat 

reclamantul despre faptul că a readresat cererea sa către autoritățile 

moldovenești și ale „rmn”. 

15.  La 19 iunie 2012 Procuratura Generală a Republicii Moldova a 

informat reclamantul despre faptul că în aceeași zi fusese inițiată o 

investigație penală cu privire la detenția sa ilegală. La 17 august 2012 

investigația a fost suspendată până la identificarea făptuitorilor.  
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MATERIALELE RELEVANTE 

16.  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. ADMISIBILITATEA 

A. Jurisdicția 

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

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

din Convenție.  

18. Reclamantul a susținut că, în lumina jurisprudenței constante a Curții, 

ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția.  

19. 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. 

18.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamantul nu s-a aflat sub 

jurisdicția sa.  

21. 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.  

22. 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).  

23. 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 
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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).  

24. 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).  

25. 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, 

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).  

26. 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).  

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

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție.  

28. 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). 

B. Epuizarea remediilor interne 

19.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamantul eșuase să 

epuizeze remediile pe care le avea la dispoziție în Moldova, fără a se referi 

la vreo cale de atac concretă. Astfel, el a invocat că partea cererii referitoare 

la Moldova ar trebui să fie declarată inadmisibilă, din motivul neepuizării 

căilor de atac interne din Republica Moldova.  
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20.  Guvernul rus, de asemenea, a susținut că cererea trebuie să fie 

declarată inadmisibilă din motivul neepuizării căilor de atac interne fie în 

fața instanțelor moldovenești, fie în fața celor din Rusia.  

21.  Reclamantul a argumentat că în niciunul dintre State nu existau 

remedii efective care trebuiau să fie epuizate. 

22.  Curtea observă că o obiecție similară a fost ridicată 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). Din moment ce niciunul dintre Guverne nu a 

precizat remediile naționale pe care reclamantul ar fi trebuit să le epuizeze și 

nu a adus argumente noi, Curtea nu vede niciun motiv pentru a adopta o 

concluzie diferită în prezenta cauză. Rezultă că obiecțiile Guvernelor cu 

privire la neepuizarea remediilor naționale trebuie respinse.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 4 DIN CONVENȚIE 

23.  Reclamantul s-a plâns că serviciul său militar obligatoriu în „rmn” a 

constituit muncă forțată, contrar Articolului 4 din Convenție, a cărui parte 

relevantă are următorul conținut:  

„2.  Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forțată sau obligatorie.  

3.  Nu se consideră „muncă forțată sau obligatorie” în sensul prezentului articol: 

... 

(b)  orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză serviciul militar 

din motive de conștiință în țările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt 

serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; 

...” 

24.  Reclamantul a argumentat că serviciul militar obligatoriu în armata 

unei entități nerecunoscute constituia muncă forțată. Înrolarea sa în instituția 

de educație militară și serviciul său ulterior la unitatea militară din Dubăsari 

nu avuseseră loc în mod voluntar, pentru că eschivarea de la îndeplinirea 

serviciului militar era o infracțiune în „rmn”. Deoarece serviciul era 

îndeplinit în structura militară a unei entități nerecunoscute, el nu cădea sub 

incidența excepției prevăzute la Articolul 4 § 3 (b) din Convenție și, astfel, 

era interzis în baza Articolului 4 § 2 din Convenție.  

25.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamantul s-a înrolat în 

mod voluntar în instituția de educație militară, atunci când putea fi scutit de 

la îndeplinirea serviciului militar obligatoriu, fiind singurul îngrijitor al 

mamei sale cu dizabilități. Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova 

nu a recunoscut obligația legală de îndeplinire a serviciului militar în auto-

proclamata „rmn” și a argumentat că un astfel de serviciu nu corespundea 

excepției prevăzute la Articolul 4 § 3 (b) din Convenție. În orice caz, 
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Guvernul Republicii Moldova a susținut că el își îndeplinise obligațiile sale 

pozitive în privința reclamantului.  

26.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică.  

27.  Curtea reiterează jurisprudența sa referitoare la Articolul 4 din 

Convenție (Van der Mussele v. Belgia, 23 noiembrie 1983, §§ 32, 34 și 38, 

Seria A nr. 70; Siliadin v. Franța, nr. 73316/01, §§ 112, 115 și 116, CEDO 

2005-VII; Stummer v. Austria [MC], nr. 37452/02, §§ 116-118 și 120, 

CEDO 2011; și Chitos v. Grecia, nr. 51637/12, § 79, CEDO 2015 

(extrase)). 

28.  Chiar și presupunând că serviciul reclamantului în armata „rmn” nu 

cădea sub incidența excepției prevăzute la Articolul 4 § 3 b) din Convenție, 

Curtea notează că în prezenta cauză, aparent, reclamantul „se oferise 

voluntar” la munca respectivă (Van der Mussele, pre-citată, § 39; Graziani-

Weiss v. Austria, nr. 31950/06, § 38, 18 octombrie 2011; C.N. și V. v. 

Franța, nr. 67724/09, §§ 71 și 76, 11 octombrie 2012; și Chitos, pre-citată, 

§§ 88 și 96). 

29.  În special, Curtea notează că, în baza legislației „rmn”, o persoană 

risca, în general, pedeapsa cu închisoare pentru eschivarea de la serviciul 

militar, în cazul în care nu îndeplinea serviciul militar obligatoriu (a se 

vedea Aslanian v. Republica Moldova și Rusia, nr. 74433/11, 22 iunie 

2021). Totuși, în prezenta cauză reclamantul însuși a susținut că avea 

dreptul la amânarea înrolării sale, fiind singurul îngrijitor al mamei sale cu 

dizabilități, și că fusese decizia lui și a mamei sale de a opta în schimb 

pentru îndeplinirea serviciului militar prin înmatricularea în instituția 

militară (a se vedea paragraful 5). În plus, din circumstanțele cauzei se pare 

că, odată ce reclamantul și mama lui își schimbaseră opinia și solicitaseră 

eliberarea anticipată din aceleași motive, în luna februarie 2012 cererea 

reclamantului a fost acceptată, el fiind eliberat de orice serviciu (a se vedea 

paragraful 12).  

30.  Din acest motiv, Curtea concluzionează că plângerea reclamantului 

în baza Articolului 4 din Convenție este în mod vădit nefondată.  

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 DIN CONVENȚIE ȘI 

A ARTICOLULUI 2 DIN PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENȚIE 

31.  Reclamantul s-a plâns că șederea sa forțată și limitările aduse 

libertății sale de circulație în timpul aflării lui în institutul militar și în 

unitatea militară din Dubăsari constituiau o detenție ilegală contrară 

Articolului 5 din Convenție sau, alternativ, Articolului 2 din Protocolul nr. 4 

la Convenție.  

32.  Partea relevantă a Articolului 5 din Convenție prevede 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: 
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(a)  dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal 

competent;  

(b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau deţineri legale pentru nerespectarea unei 

hotărâri pronunţate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantării executării 

unei obligaţii prevăzute de lege;  

(c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a 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;  

(d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub 

supraveghere sau despre detenţia sa legală, în vederea aducerii sale în faţa autorităţii 

competente;  

(e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o 

boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui 

vagabond;  

(f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală unei persoane în scopul 

împiedicării pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o 

procedură de expulzare ori de extrădare. ...” 

33.  Partea relevantă a Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție are 

următorul conținut:  

„1.  Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să circule în 

mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. 

...3.  Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru 

securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea 

faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi 

libertăţilor altora.  

4. În anumite zone determinate drepturile recunoscute în paragraful 1 pot face 

obiectul unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public 

într-o societate democratică.” 

A. Observațiile părților 

34.  Reclamantul a invocat că limitările aduse libertății sale au variat în 

timp. În special, el a distins (i) perioada 6 august – 20 decembrie 2011, 

petrecută în institutul militar, cu excepția (ii) perioadei 17-24 noiembrie 

2011, petrecute în comandamentul militar din Tiraspol, și (iii) perioada 20 

decembrie 2011 – 27 februarie 2012, petrecută în unitatea militară din 

Dubăsari. Reclamantul a argumentat că Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție se aplica în privința perioadei (i), în timp ce Articolul 5 din 

Convenție se referea la perioadele (ii) și (iii). Reclamantul a susținut că 

toate restricțiile împotriva libertății sale erau ilegale, deoarece fuseseră 

dispuse de către autoritățile nerecunoscute ale „rmn”. În continuare, el a 

argumentat că nu își dăduse acordul în privința unor astfel de restricții, din 

moment ce serviciul militar era obligatoriu, iar înrolarea sa în institutul 
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militar era singura opțiune prin care putea evita serviciul militar fără a fi 

pedepsit.   

35.  Guvernul Republicii Moldova a făcut o distincție între (i) perioadele 

17-24 noiembrie 2011, petrecută în comandamentul militar din Tiraspol, și 

26 decembrie 2011 – 9 ianuarie 2012, petrecută în penitenciarul unității 

militare din Dubăsari, și (ii) restul „serviciului militar” al reclamantului. El 

a susținut că Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție era aplicabil în 

privința perioadei (ii), însă că nu a existat o încălcare a prevederii 

respective, deoarece reclamantul își dăduse acordul la astfel de restricții în 

momentul în care optase pentru serviciul militar în schimbul amânării lui. 

Totuși, Articolul 5 din Convenție era aplicabil perioadei (i), în privința 

căreia reclamantul nu și-a dat consimțământul, și că a avut loc o încălcare a 

acestei dispoziții, deoarece lipsirea de libertate a reclamantului fusese 

dispusă de către autorități nerecunoscute. Autoritățile moldovenești și-au 

îndeplinit obligațiile lor pozitive, prin inițierea unei cauze penale referitoare 

la lipsirea ilegală de libertate a reclamantului. 

36.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică.  

B. Aprecierea Curții 

37.  Curtea reiterează că diferența dintre restricțiile de circulație care sunt 

suficient de grave pentru a intra în sfera lipsirii de libertate în baza 

Articolului 5 § 1 și simplele restrângeri ale libertății care fac obiectul 

exclusiv al Articolului 2 din Protocolul nr. 4 este una de grad sau intensitate, 

și nu una de natură ori substanță (Ilias și Ahmed v. Ungaria [MC], nr. 

47287/15, § 212, 21 noiembrie 2019). Pentru a determina dacă o persoană a 

fost „lipsită de libertate” în sensul Articolului 5, punctul de plecare trebuie 

să fie situația sa concretă și trebuie avute în vedere un ansamblu întreg de 

criterii precum tipul, durata, efectele și modul de implementare a măsurii 

respective (a se vedea Engel și alții v. Olanda, 8 iunie 1976, §§ 58-59, Seria 

A nr. 22; Guzzardi v. Italia, 6 noiembrie 1980, § 92, Seria A nr. 39; și Riera 

Blume și alții v. Spania, nr. 37680/97, § 28, CEDO 1999‑ VII; De Tommaso 

v. Italia [MC], nr. 43395/09, § 80, 23 februarie 2017). 

38.  Aplicând aceste principii la circumstanțele prezentei cauze, Curtea 

notează că în cea mai mare parte a timpului în care s-a aflat în institutul 

militar și în unitatea militară din Dubăsari, reclamantul era liber să se 

deplaseze în institutul militar și în unitatea militară, inclusiv să plece și să 

revină, deși cu restricții (a se vedea paragrafele 6, 7 și 11). Totuși, în 

momentul în care reclamantul fusese sancționat pentru absență fără 

permisiune, el a fost plasat într-un spațiu restrâns pentru o anumită perioadă 

de timp, în condiții specifice penitenciarelor (a se vedea paragrafele 8 și 11).  

39.  Din acest motiv, Curtea distinge perioada petrecută de către 

reclamant în detenție disciplinară – între 17 și 24 noiembrie 2011, și între 26 

decembrie 2011 și 9 ianuarie 2012 (a se vedea paragrafele 7 și 11) – în 
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privința căreia este aplicabil Articolul 5 din Convenție, de restul perioadei 

de ședere a sa în institutul militar și în unitatea militară, care trebuie 

examinată în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție.  

1. Plângerea în baza Articolului 5 din Convenție 

40.  Curtea observă că pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului în 

baza Articolului 5 din Convenție a rezultat cu eliberarea lui la 24 noiembrie 

2011 și, respectiv, 9 ianuarie 2012, fără a constitui o situație continuă (Sabri 

Güneş v. Turcia ([MC], nr. 27396/06, § 54, 29 iunie 2012). Reclamantul a 

depus cererea sa la 18 iulie 2012, depășind termenul de șase luni de la 

eliberarea sa în ambele cazuri. Rezultă că plângerea în baza Articolului 5 

din Convenție este inadmisibilă, deoarece nu respectă regula termenului de 

șase luni, stabilită la Articolul 35 § 1 din Convenție, și trebuie respinsă în 

conformitate cu Articolul 35 § 4 din Convenție.  

2. Plângerea în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție 

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

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, și că nu este inadmisibilă din 

niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă.  

42.  De la bun început, Curtea reține argumentul Guvernului Republicii 

Moldova, potrivit căruia reclamantul renunțase la drepturile sale în baza 

Articolului 2 § 2 din Protocolul nr. 4, prin înrolarea voluntară în serviciu, 

ceea ce presupunea o restrângere a libertății sale de circulație.  

43.  Curtea a examinat anterior situații în care reclamanții ar fi renunțat la 

drepturile lor în baza Convenției (a se vedea, printre multe altele, Correia de 

Matos v. Portugalia [MC], nr. 56402/12, § 128, 4 aprilie 2018 în privința 

Articolului 6 din Convenție; Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 

23755/07, §§ 103-110, 5 iulie 2016 în privința Articolului 5 din Convenție; 

Eweida și alții v. Regatul Unit, nr. 48420/10 și altele 3, § 83, CEDO 2013 

(extrase) în privința Articolului 9; Berkovich și alții v. Rusia, nr. 5871/07 și 

altele 9, § 97, 27 martie 2018 în privința Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție). În afara contextului drepturilor nederogabile și al drepturilor 

procedurale, Curtea a adoptat abordarea de a cântări presupusa renunțare de 

către reclamant la drepturi în momentul aprecierii proporționalității 

restricției, decât să nege orice ingerință în dreptul respectiv (a se vedea în 

privința libertății de religie Eweida și alții, pre-citată, § 83; în privința 

libertății de circulație Berkovich și alții, pre-citată, § 97). Curtea nu vede 

niciun motiv pentru a devia de la această abordare.  

44.  În prezenta cauză, Curtea notează că pașaportul reclamantului fusese 

luat, iar circulația lui în afara institutului militar și a unității militare era 

monitorizată strict; în lipsa unei autorizații corespunzătoare, orice deplasare 

în afara spațiului respectiv constituia o încălcare de absență fără permisiune, 
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ceea ce se sancționa cu detenție disciplinară (a se vedea paragrafele 6, 7, 9, 

11 și 38). 

45.  Curtea reiterează că Articolul 2 din Protocolul nr. 4 garantează 

oricărei persoane dreptul la libertatea de circulație în cadrul unui teritoriu 

anumit și dreptul de a părăsi acel teritoriu, care presupune dreptul de a 

călători într-o țară la alegerea persoanei, unde ea poate fi admisă (a se vedea 

Baumann v. Franța, nr. 33592/96, § 61, CEDO 2001-V; Khlyustov v. Rusia, 

nr. 28975/05, § 64, 11 iulie 2013; Berkovich și alții, pre-citată, § 78; și 

Dobrovitskaya și alții v. Republica Moldova și Rusia, nr. 41660/10 și altele 

5, § 94, 3 septembrie 2019). 

46.  În continuare, Curtea reiterează că – spre deosebire de alte Articole 

din Convenție, precum Articolul 4 § 3 (d) sau Articolul 11 § 2 – Articolul 2 

din Protocolul nr. 4 nu face nicio deosebire între persoane civile și membrii 

forțelor armate. Chiar dacă drepturile personalului militar pot fi, în anumite 

circumstanțe, restricționate într-o măsură mai mare decât cea permisă în 

privința persoanelor civile, o astfel de restrângere trebuie în toate cazurile să 

fie capabilă să realizeze funcția sa protectivă (a se vedea Berkovich și alții, 

pre-citată, § 97; Soltysyak v. Rusia, nr. 4663/05, § 53, 10 februarie 2011, și 

jurisprudența citată acolo). 

47.  Curtea observă că ea anterior a analizat restrângerile libertății de 

circulație aplicate de către autoritățile „rmn” din perspectiva obligațiilor 

negative ale Statului și a constatat că ele reprezentau o ingerință în dreptul 

garantat în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție (a se vedea 

Dobrovitskaya și alții, pre-citată, §§ 94-97). Curtea nu vede niciun motiv 

pentru a devia de la această abordare în prezenta cauză.  

48.  În acest sens, Curtea notează că libertatea de circulație a 

reclamantului a fost restricționată în cadrul teritoriului Republicii Moldova, 

date fiind reținerea pașaportului său și restricția de a părăsi o parte a 

teritoriului respectiv – instituția militară și, ulterior, unitatea militară din 

regiunea transnistreană – fără autorizarea comandantului militar. Măsura a 

fost impusă de către institutul militar al ministerului apărării al „rmn” și de 

către comandantul militar al „rmn” pentru o perioadă mai mare de șase luni. 

Prin urmare, măsurile respective au constituit o ingerință în libertatea de 

circulație a reclamantului, în sensul Articolului 2 din Protocolul nr. 4.  

49.  Astfel, trebuie examinat dacă ingerința a fost „prevăzută de lege”, a 

urmărit unul sau mai multe scopuri legitime enumerate la Articolul 2 § 3 din 

Protocolul nr. 4 și dacă a fost „necesară într-o societate democratică” pentru 

atingerea unui astfel de scop.  

50.  Curtea reamintește că noțiunea de legalitate este fundamentală 

pentru limitarea oricărui drept prevăzut de Convenție. În acest sens, ea 

notează că ingerința în dreptul reclamantului la libertatea de circulație pe 

teritoriul Republicii Moldova nu fusese prevăzută de legislația 

moldovenească. Prin urmare, ținând cont de jurisprudența sa, potrivit căreia 

o autoritate „rmn” nu poate dispune arestarea legală a unei persoane (a se 



HOTĂRÂREA GOLUB v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 

11 

vedea Mozer, pre-citată, § 150), ea concluzionează că, în mod similar, nicio 

autoritate „rmn” nu putea dispune restrângerea legală a libertății de 

circulație a persoanelor (a se vedea Dobrovitskaya și alții, pre-citată, § 96). 

51.  Curtea a constatat că elementul „voluntar” era decisiv în privința 

plângerii reclamantului în baza Articolului 4 din Convenție (a se vedea 

paragrafele 38-40 supra). Totuși, Curtea notează că, spre deosebire de 

Articolul 4 din Convenție, care nu conține o cerință a legalității, Articolul 2 

din Protocolul nr. 4 la Convenție prevede în mod explicit că „[e]xercitarea 

acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea [...] 

prevăzute de lege ...”. Din acest motiv, pretinsul statut al reclamantului în 

calitate de recrut sau faptul că el admisese posibilele restrângeri atunci când 

se înrolase în instituția militară și în „serviciul militar” nu poate altera 

concluzia că restricția nu a avut o bază legală în conformitate cu legislația 

moldovenească.   

52.  Prin urmare, Curtea nu este obligată să examineze dacă ingerința a 

urmărit un scop legitim sau dacă era necesară într-o societate democratică 

pentru atingerea acestui scop.  

53.  Reclamantul a fost afectat de restrângerea dreptului său la libera 

circulație pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de șase luni 

fără o bază legală. Prin urmare, Curtea constată că a avut loc o încălcare a 

Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție, din cauza restrângerii 

libertății de circulație a reclamantului.  

3. Responsabilitatea Guvernelor reclamate 

54.  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 (a se vedea paragrafele 

23-24 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). 

55.  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 2011-2012. 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 (ibidem). 

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

asigura respectarea drepturilor individuale ale reclamantului, Curtea a 



HOTĂRÂREA GOLUB v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 

12 

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

Moldova eșuase să se conformeze pe 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 

drepturile reclamantului și pentru că din luna martie 2017 poziția 

președintelui Republicii Moldova în privința autorităților „rmn” fusese 

ambiguă.  

57.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu au avut niciun 

mijloc real de garantare a libertății de circulație a reclamantului pe teritoriul 

„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 lipsirea de libertate.  

58.  Curtea observă că circumstanțele cauzei datează până în anul 2012 

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

privire la comportamentul autorităților moldovenești după acea dată. 

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

Moldova nu a eșuat să îndeplinească obligațiile sale pozitive în privința 

reclamantului. Prin urmare, nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 2 din 

Protocolul nr. 4 din Convenție de către Republica Moldova.  

60.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit că 

Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” în perioada respectivă (a 

se vedea paragrafele 25-27 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. 

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

garantate de Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție au fost încălcate (a 

se vedea paragraful 63 supra), Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a 

prevederii respective de către Federația Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

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

privința plângerilor sale în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție. El s-a bazat pe 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 
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când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

63.  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 

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

drepturilor sale în fața acțiunilor autorităților „rmn”.  

65.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că avusese loc o încălcare a 

Articolului 13 în prezenta cauză, de care el nu putea fi considerat 

responsabil. Guvernul rus nu a prezentat niciun comentariu specific.  

66.  Curtea observă că ea a constatat că plângerea reclamantului în baza 

Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție era discutabilă. Prin urmare, 

el avea dreptul la un remediu național eficient, în sensul Articolului 13, în 

privința plângerii respective. 

67.  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; 

Dobrovitskaya, pre-citată, § 108). 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.  

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

de un remediu eficient în privința plângerii sale în baza Articolului 2 din 

Protocolul nr. 4 la Convenție. În consecință, Curtea trebuie să decidă dacă 

încălcarea Articolului 13 poate fi atribuită oricăruia dintre Statele reclamate.  

69.  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 

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.  

70.  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 
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Federația Rusă a Articolului 13 din Convenție coroborat cu Articolul 2 din 

Protocolul nr. 4 la Convenție.   

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

71.  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.” 

72.  Reclamantul a pretins 9000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

și 2100 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.  

73.  Guvernul Republicii Moldova a considerat că pretențiile 

reclamantului erau excesive și a solicitat Curții să le respingă. Guvernul rus 

nu a prezentat nicio declarație specifică.  

74.  Curtea notează că în prezenta cauză ea nu a constatat nicio încălcare 

a Convenției de către Republica Moldova. Prin urmare, nu se acordă nicio 

despăgubire pentru prejudiciu sau costuri și cheltuieli din contul acestui Stat 

reclamat.  

75.  În lumina constatării încălcărilor de către Federația Rusă, Curtea 

acordă reclamantului 6500 EUR pentru prejudiciul moral și suma deplină 

solicitată pentru costuri și cheltuieli, care trebuie achitată direct 

reprezentantului său, plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului.  

76.  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 admisibile plângerile referitoare la Articolul 2 din Protocolul nr. 

4 la Convenție și Articolul 13 din Convenție coroborat cu Articolul 2 din 

Protocolul nr. 4 la Convenție, iar restul cererii inadmisibil;  

2. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Protocolul nr. 

4 la Convenție de către Republica Moldova;  

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție de către Federația Rusă;  
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4. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție în 

privința plângerii referitoare la libertatea de circulație de către Republica 

Moldova; 

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

privința plângerii referitoare la libertatea de circulație de către Federația 

Rusă; 

6. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume:  

(i) 6500 EUR (șase mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral;   

(ii) 2100 EUR (două mii una sută de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, 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; 

7. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


