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HOTĂRÂREA MĂTĂSARU și SAVIȚCHI v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Mătăsaru și Savițchi v. Moldova, 
 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un Comitet 
compus din: 
Paul Lemmens, Președinte 

Valeriu Grițco, 
Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct, 

Deliberând în secret la 19 iunie 2018, 
Au pronunțat următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 
 
 
PROCEDURA 
 
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 43038/13) versus Republica Moldova 

depusă la Curte în conformitate cu prevederile Articolului 34 din Convenția pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (,,Convenția”) de către doi 
naționali moldoveni, dl Anatol Mătăsaru și dna Djulieta Savițchi (“reclamanți”), la 10 
iunie 2013. 

2. Reclamanții au fost reprezentați de dl V. Gribincea, avocat în Chișinău. 
Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentat inițial de agentul guvernamental 
interimar dna R. Revencu, iar ulterior de agentul său O. Rotari. 

3. Reclamanții au pretins, în particular, că le-au fost încălcate drepturile garantate 
de Articolul 5 § 1 și Articolul 11 din Convenție. 

4. La 30 martie 2017 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 
5. Reclamanții, soț și soție, s-au născut în 1970 și locuiesc în Chișinău. 
6. La 29 ianuarie 2008 reclamanții au fost implicați într-un protest stradal, în 

rezultatul căruia au fost arestați și deținuți timp de șase ore și patruzeci și cinci de 
minute. La 18 decembrie 2008 primul reclamant a fost din nou implicat într-un protest 
stradal, în rezultatul căruia acesta a fost din nou arestat și deținut timp de aproximativ 
patru ore și jumătate. Mai târziu, ambii reclamanți au fost achitați și acțiunile poliției au 
fost declarate ilegale. Informația despre aceste proteste a fost descrisă detaliat în 
hotărârea Mătăsaru și Savițchi v. Moldova, nr. 38281/08, §§ 6-58, 2 noiembrie 2010. 

7. La 29 ianuarie 2009, primul reclamant a organizat din nou un protest stradal și a 
fost iarăși arestat și deținut timp de șase ore. Mai târziu, reclamantul a fost achitat, iar 
acțiunile poliției au fost declarate ilegale. 
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8. La 2 noiembrie 2010, Curtea a adoptat hotărârea în cauza Mătăsaru și Savițchi 
(citit supra), în care a declarat inadmisibile capetele de plângere ale reclamanților cu 
privire la presupusele încălcări ale drepturilor lor garantate de Articolele 5 și 11 din 
Convenție din cauza omisiunii acestora de a epuiza căile de atac interne (a se 
vedea Mătăsaru și Savițchi (citat supra, § 75). 

9. Ulterior, reclamanții au inițiat o acțiune civilă în baza Legii 1545 (privind 
despăgubirile pentru prejudiciile cauzate prin acțiunile ilegale ale organelor de urmărire 
penală, ale organelor procuraturii sau ale instanțelor judecătorești), solicitând 
despăgubiri pentru încălcarea drepturilor lor garantate de Articolele 5 și 11 din 
Convenție cu privire la cele trei proteste stradale organizate în 2008 și 2009.  

10. Printr-o hotărâre definitivă din 6 februarie 2013, Curtea Supremă de Justiție a 
recunoscut încălcarea drepturilor reclamanților garantate de Articolele 5 și 11 din 
Convenție și le-a acordat echivalentul a 900 și, respectiv, 270 de euro (EUR). 

 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE  

11.  Reclamanții au pretins că dreptul lor la libertate garantat de Articolul 5 § 1 din 
Convenție a fost încălcat, deoarece au fost reținuți fără nici un motiv legal. Paragrafele 
relevante ale Articolului 5 prevăd următoarele: 

 
„1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, 
cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale : 

… 
(c) dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare competente, 
atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârșit o infracțiune sau când există 
motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după 
săvârșirea acesteia ; “ 

12.  De asemenea, reclamanții s-au plâns că arestul și detenția lor le-au încălcat 
dreptul la libertatea de a se întruni pașnic garantată de Articolul 11 din Convenție, care 
prevede: 

 
„1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire pașnică și la libertate de asociere, inclusiv a 
constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.. 
 
(2) Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege 
care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea națională, siguranța 
publică, apărarea ordinii și prevenirea 12 13 infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei ori a 
drepturilor și a libertăților altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse 
exercitării acestor drepturi de către membrii forțelor armate, ai poliției sau ai administrației de stat." 

 

A. Admisibilitatea 
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13. Guvernul a susținut că reclamanții și-au pierdut statutul de victimă, ca urmare 

a beneficierii de despăgubiri în cadrul procedurilor civile naționale. Reclamanții nu au 
fost de acord și au susținut că sumele despăgubirilor acordate de către instanțele 
naționale fuseseră prea mici. 

14. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, 
în principiu, suficientă pentru a-i anula statutul de victimă, cu excepția cazului în care 
autoritățile naționale au recunoscut, în mod expres sau în esență, și au oferit o redresare 
pentru încălcarea Convenției (a se vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, 
Rapoarte de Hotărâri și Decizii 1996-III). 

15. În acest caz, este adevărat că de fapt Curtea Supremă de Justiție a declarat că 
avuse loc o încălcare a drepturilor reclamanților, garantate de Articolele 5 și 11 din 
Convenție, și că le-au fost acordate despăgubiri. Acestea fiind spuse, Curtea constată că 
problema statutului de victimă în ceea ce privește remediul pentru încălcarea drepturilor 
reclamanților este legată în mod indispensabil de fondul plângerilor. Prin urmare, ea 
consideră că ambele chestiuni ar trebui comasate și examinate împreună.  

16. Curtea notează, în continuare, că plângerile nu sunt vădit nefondate în sensul 
Articolului 35 § 3 din Convenție și că nu a fost stabilit niciun alt motiv pentru a fi 
declarate inadmisibile. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile. 

 
 

B. În fond 
 

17. Reclamanții au susținut că despăgubirea acordată de Curtea Supremă de 
Justiție pentru încălcările Articolelor 5 și 11 din Convenție nu a fost suficientă și nici 
proporțională cu gravitatea încălcării drepturilor lor. În susținerea acestei afirmații, 
reclamanții au citat cazuri în care Curtea a constatat încălcări ale Articolelor 5 și 11 din 
Convenție, iar compensațiile au fost considerabil mai mari decât cele acordate de către 
Curtea Supremă de Justiție în cazul dat. În opinia lor, având în vedere insuficiența 
compensației acordate de către Curtea Supremă de Justiție, aceștia și-au păstrat statutul 
de victimă în temeiul Articolelor 5 § 1 și 11 din Convenție. 

18. Guvernul a contestat argumentele reclamanților și a susținut că ei și-au pierdut 
statutul de victimă. 

19.  Nu există nicio îndoială și nici nu a fost contestat de părți faptul, că 
reclamanților li s-au încălcat drepturile protejate de Articolele 5 § 1 și 11 din Convenție. 
În acest sens, Curtea nu vede niciun motiv să se îndepărteze de concluziile instanțelor 
naționale, care au recunoscut încălcarea acestor articole. Curtea susține această opinie și 
nu consideră necesară reexaminarea fondului acestei plângeri. De asemenea, Curtea 
notează că instanțele naționale au acordat reclamanților despăgubiri pentru prejudiciul 
moral. Prin urmare, ea este de părerea că problema principală constituie faptul dacă 
despăgubirea acordată a fost proporțională cu prejudiciul suferit de reclamanți. Ea 
reamintește, în acest ultim caz, că nivelul compensației nu trebuie să fie nerezonabil în 
comparație cu sumele acordate de Curte în cauze similare (a se vedea Burdov v. Rusia 
(nr.2), nr. 33509/04, § 99, CEDO 2009). Atunci când, ca în prezenta cauză, statutul de 
victimă și existența unei încălcări sunt legate de compensația bănească acordată la nivel 
național, aprecierea Curții implică în mod necesar comparația dintre despăgubirea 
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efectivă și suma pe care Curtea o acordă în cazuri similare (a se vedea, mutatis 
mutandis, Scordino v. Italia (nr. 1) [MC], nr. 36813/97, §§ 181 și 202, CEDO 2006-V, 
și Holzinger v. Austria (nr. 1), nr. 23459/94, § 21, CEDO 2001-I). 

20. Curtea notează că de fapt Curtea Supremă le-a acordat reclamanților 
echivalentul a 900 EUR și, respectiv, 270 EUR pentru prejudiciul moral. Aceste sume 
sunt considerabil inferioare sumelor oferite de către Curte în cazurile în care s-a 
constatat o încălcare a Articolelor 5 § 1 și 11 din Convenție (a se vedea, de exemplu, 
Brega și alții v. Moldova, nr. 61485/08, 24 ianuarie 2012, în care Curtea a acordat unuia 
din reclamanți 10000 EUR pentru patru cazuri distincte de încălcare a Articolelor 5 și 
11 în circumstanțe similare). 

21. În lumina celor relatate, Curtea consideră că reclamanții nu și-au pierdut 
statutul de victime ale încălcării Articolelor 5 § 1 și 11 din Convenție. Prin urmare, 
aceasta respinge obiecția Guvernului. 

22. De asemenea, Curtea constată că a avut loc o violare a Articolelor 5 § 1 și 11 
din Convenție, din cauza împiedicării demonstrațiilor lor pașnice și a aresturilor ilegale. 
 
 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 
23. Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

 
"Dacă 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." 

 
A. Prejudiciul 
 
24. Reclamanții au pretins 15000 euro (EUR) și, respectiv, 7000 EUR pentru 

prejudiciul suferit. 
25. Guvernul a considerat aceste sume ca fiind excesive. 
26. Ținând cont de toate circumstanțele, Curtea acordă reclamanților în comun 

8000 de euro pentru prejudiciul moral. 
  
B. Costuri și cheltuieli 
 
27. De asemenea, reclamanții au pretins 8053 euro cu titlu de costuri și cheltuieli 

suportate în fața instanțelor naționale și a Curții. 
28. Guvernul a considerat aceste sume ca fiind excesive. 
29. Ținând cont de materialele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabilă 

acordarea sumei de 4000 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli. 
 
C. Penalități  
 
30. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie egală cu rata 

minimală a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul 
perioadei de întârziere, plus trei procente. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 
1. Anexează la fond excepția preliminară a Guvernului privind statutul de victimă al 

reclamanților, o respinge și declară cererea admisibilă; 
 
2. Hotărăște că a avut loc o violare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 
 
3. Hotărăște că a avut loc o violare a Articolului 11 din Convenție; 

 
4. Hotărăște 
(a) că statul respondent trebuie să plătească ambilor reclamanți, în termen de trei 
luni, următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda statului respondent 
la rata aplicabilă la ziua efectuării transferului: 

(i) 8 000 EUR (opt mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, cu titlu 
de prejudiciu moral; 
(ii) 4 000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută în 
folosul reclamanților, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

(b) că de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea hotărârii, 
urmează să fie plătită o dobândă la sumele de mai sus egală cu rata minimală a 
dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei 
de întârziere, plus trei procente; 

 
5. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 

 
 Redactată în limba engleză și notificată în scris la 10 iulie 2018, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

Hasan Bakırcı                                                 Paul Lemmens 
Grefier adjunct                                                  Președinte 

 
 
 
 
 

 

 


