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În cauza Partidului Politic „Patria” și alții v. Republica Moldova,  

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

Cameră compusă din:  

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Valeriu Grițco, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Darian Pavli, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

 Având în vedere: 

 cererile (nr. 5113/15 și altele 14, menționate în tabelul anexat) versus 

Republica Moldova depuse la Curte în conformitate cu Articolul 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către Partidul Politic „Patria” („partidul reclamant”) și alți 

paisprezece cetățeni moldoveni („ceilalți reclamanți”) la diverse date 

indicate în tabelul anexat; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerea în baza Articolului 3 din Protocolul nr.1; 

observațiile părților;  

Deliberând la 23 iunie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1. Reclamanții sunt un partid politic care a participat la alegerile generale 

din anul 2014 și paisprezece candidați de pe lista electorală a acestuia. 

Cererea se referă la eliminarea partidului reclamant de pe lista 

participanților cu trei zile înainte de alegeri deoarece, contrar prevederilor 

legislației electorale, el utilizase fonduri nedeclarate, inclusiv bani proveniți 

din străinătate. 

 

ÎN FAPT 
 

2. Partidul reclamant este un partid politic din Republica Moldova 

nereprezentat în Parlament la momentul desfășurării evenimentelor. Ceilalți 

reclamanți erau candidați pe lista sa electorală în cadrul alegerilor legislative 

din anul 2014. Partidul reclamant și dl I. Pohila sunt reprezentați de către dl 

S. Pavlovschi, avocat în Chișinău. Restul reclamanților sunt reprezentați de 

către dl I. Pohila, avocat în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 
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4. Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după 

cum urmează. 

A. Contextul cauzei 

1.  În mai 2014, Parlamentul a hotărât că următoarele alegeri generale 

urmau să aibă loc la 30 noiembrie în același an. Decizia a fost publicată în 

Monitorul Oficial la 10 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 15 septembrie 

2014. 

2.  Unul din reclamanții în prezenta cauză, dl R. Usatîi, este un om de 

afaceri care, la momentul evenimentelor, își desfășura afacerile în Federația 

Rusă. După anul 2012 el s-a întors în Republica Moldova, unde a obținut 

popularitate ca fiind un om de afaceri prosper, filantrop, politician și 

organizator de concerte și mișcări cu tentă anti-guvernamentală. În aprilie 

2014 dl Usatîi a devenit liderul unui partid politic inactiv, în urma alegerii 

sale de către congresul acelui partid și a schimbării denumirii partidului. Cu 

toate acestea, Ministerul Justiției a refuzat să înregistreze modificările la 

statutul partidului și, prin urmare, el nu a putut participa la alegerile 

ulterioare sub noua sa conducere și denumire. În august 2014 dl Usatîi a 

înființat un alt partid politic, „P.”. Cu toate acestea, Ministerul Justiției a 

refuzat să înregistreze și acel partid. 

3.  La 12 septembrie 2014 partidul reclamant a fost înființat și înregistrat 

oficial de către Ministerul Justiției, fiind condus de către o altă persoană, 

fără implicarea dlui Usatîi. La 13 octombrie 2014 Comisia Electorală 

Centrală („CEC”) a înregistrat oficial partidul reclamant ca fiind participant 

la alegeri și atunci dl Usatîi a apărut ca fiind candidatul numărul unu în lista 

de candidați ai partidului, iar simbolul electoral al partidului a devenit un 

pătrat care conținea prenumele și numele dlui Usatîi. Ceilalți reclamanți în 

prezenta cauză au fost, de asemenea, incluși în lista de candidați ai 

partidului reclamant la alegerile din anul 2014. 

4.  Conform rezultatelor unui sondaj realizat în noiembrie 2014, partidul 

reclamant a fost acreditat cu aproape 9% din sprijinul popular, fapt care îl 

plasa pe locul al patrulea al celor mai reprezentate partide politice în cadrul 

Parlamentului care urma a fi ales.  

B. Cererea CEC de excludere a partidului reclamant  

9. La 26 noiembrie 2014, cu trei zile înainte de alegeri, șeful 

Inspectoratului General al Poliției a comunicat CEC despre faptul că 

partidul reclamant a încălcat prevederile Codului contravențional și a 

solicitat anularea înregistrării sale în calitate de participant la alegeri. 

Conform sesizării, între 30 mai și 29 septembrie 2014, candidatul sub 

numărul unu în lista de candidați ai partidului reclamant, dl Usatîi, 

introdusese oficial în Republica Moldova valută străină în numerar în sumă 
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de 14.872.128 lei (MDL) (echivalentul a aproximativ 800.000 euro (EUR)). 

În aceeași perioadă de timp, dl Usatîi a utilizat 6.713.622 MDL în cadrul a 

două tranzacții, în timp ce restul sumei de 8.158.506 MDL a fost utilizată 

pentru necesitățile de campanie ale partidului, în felul următor: 

- partidul reclamant a folosit aproximativ șaptezeci de linii de telefonie 

mobilă aparținând unei companii private deținute de către mama unuia din 

candidații partidului, pentru care compania respectivă a cheltuit 112.000 

MDL (echivalentul a 6.000 EUR) între august și octombrie 2014; 

- partidul reclamant a alimentat automobilele cu aproximativ 1.200 litri 

de combustibil în valoare de 21.450 MDL (echivalentul a 1.200 EUR) la o 

stație de alimentare cu carburanți, deținută de fiul unuia din membrii săi, 

fapt care nu figura în rapoartele financiare ale partidului; 

- partidul reclamant a folosit pentru campania sa unsprezece automobile 

procurate de către doi candidați de pe lista sa electorală care, conform 

declarațiilor fiscale pentru anii precedenți, nu dispuneau de mijloace pentru 

a le procura, valoarea automobilelor fiind de 5.342.003 MDL (echivalentul 

a 286.000 EUR). 

Sesizarea menționa faptul că la 25 noiembrie 2014 au fost inițiate 

proceduri cu privire la presupusa încălcare a Articolului 48 din Codul 

contravențional împotriva partidului reclamant și împotriva dlui Usatîi cu 

referire la toate faptele enumerate. Cu toate acestea, deoarece Codul 

electoral nu permitea aplicarea de sancțiuni administrative sau penale 

participanților la alegeri, Inspectoratul General al Poliției a solicitat 

permisiunea pentru aplicarea acestora. De asemenea, el a solicitat anularea 

înregistrării partidului reclamant la alegeri din motivul utilizării fondurilor 

din străinătate sau a fondurilor nedeclarate. 

Sesizarea nu a fost însoțită de documente sau alte dovezi care ar fi 

susținut faptele descrise în conținutul acesteia. 

5.  În aceeași zi, CEC a organizat o ședință în cadrul căreia a decis, 

printre altele, să depună o cerere la Curtea de Apel Chișinău pentru anularea 

înregistrării partidului reclamant la alegeri în baza faptelor descrise în 

sesizarea Inspectoratului General al Poliției. În aceeași zi, a fost depusă o 

cerere la Curtea de Apel Chișinău. 

C. Procedurile în fața instanțelor naționale 

6.  La 27 noiembrie 2014 partidul reclamant a contestat decizia 

menționată (a se vedea paragraful 10 de mai sus) în fața Curții de Apel, 

argumentând, printre altele, că ședința CEC a fost anunțată cu doar 

cincisprezece minute înainte de începerea ei, încălcând Articolul 37 din 

Regulamentul CEC (a se vedea paragraful 22 de mai jos) care stabilește un 

termen minimal de douăsprezece ore pentru anunțarea ședințelor. Mai mult 

ca atât, ședința nu doar a început în absența reprezentantului partidului 

reclamant, ci acestuia nu i s-a acordat acces la materialele examinate de 
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către CEC. Abia după adoptarea deciziei de către CEC, reprezentantul 

partidului reclamant a primit o copie a sesizării depuse de către 

Inspectoratului General al Poliției. Astfel, dreptul la apărare al partidului 

reclamant în cadrul ședinței CEC nu fusese respectat. 

7.  Cu referire la temeinicia acuzațiilor împotriva sa, partidul reclamant a 

considerat acuzațiile neîntemeiate și bazate pe bănuieli. Procedurile inițiate 

împotriva acestuia erau pendinte și, potrivit Codului contravențional, 

persoana acuzată este prezumată a fi nevinovată până când vinovăția 

acesteia este dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă. De 

asemenea, partidul reclamant a susținut faptul că deschisese un cont bancar 

special care a recepționat donații în sumă de 10.842.000 MDL din partea 

membrilor săi. În perioada campaniei, partidul reclamant a cheltuit 

10.746.405 MDL din acel cont, dintre care 975.000 MDL pentru 

combustibil și 200.000 MDL pentru comunicații mobile. Banii dlui Usatîi 

nu fuseseră folosiți în campanie. 

8.  Partidul reclamant a prezentat în fața Curții de Apel copii ale 

contractelor de comodat pentru 161 de automobile utilizate în perioada 

campaniei. Potrivit contractelor menționate, automobilele fuseseră oferite 

partidului reclamant cu titlu gratuit de către membrii săi pe toată durata 

campaniei, id est între 13 octombrie și 30 noiembrie 2014. De asemenea, 

partidul reclamant a prezentat copii ale bonurilor fiscale pentru 

achiziționarea de combustibil pentru automobilele respective. 

9.  Dl Usatîi a afirmat faptul că a oferit mijloacele bănești pentru 

achiziția a unsprezece automobile de către două persoane care au activat 

pentru el și care ulterior au devenit membri de partid. Totuși, acea achiziție 

avusese loc în mai 2014, deci anterior perioadei electorale. Faptul că 

membrii respectivi nu declaraseră automobilele autorităților fiscale nu putea 

fi imputat partidului. De asemenea, dl Usatîi a declarat faptul că mijloacele 

bănești introduse de către el în Republica Moldova între 30 mai și 29 

septembrie 2014 fuseseră canalizate spre caritate. 

10.  Reprezentantul partidului reclamant a mai declarat că, potrivit 

Articolului 69 din Codul electoral (a se vedea paragraful 20 de mai jos), 

suma fondurilor nedeclarate utilizate în perioada campaniei trebuia să atingă 

un minimum de 2.750.000 MDL pentru ca CEC să poată exclude un partid 

politic de la participarea la alegeri pe motiv de utilizare a fondurilor 

nedeclarate. Suma de 8.158.506 MDL, considerată de către CEC că ar fi fost 

cheltuită de către dl Usatîi în campanie, a reprezentat de fapt doar diferența 

dintre suma de bani introdusă de către el în Republica Moldova și suma 

utilizată de el în cadrul a două tranzacții. Nu a existat nicio dovadă care ar fi 

demonstrat faptul că el utilizase suma respectivă pentru campania electorală 

a partidului. 

11.  De asemenea, partidul reclamant a susținut faptul că este singurul 

din toate partidele candidând la alegeri ale cărui fonduri fuseseră verificate 
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de către autorități și a considerat că procedurile intentate împotriva sa 

fuseseră motivate politic. 

12.  La 27 noiembrie 2014 Curtea de Apel Chișinău a acceptat cererea 

CEC de a exclude partidul reclamant de la alegeri și a respins obiecția 

ultimului. În sprijinul deciziei sale, Curtea de Apel a reiterat depozițiile 

incluse în conținutul sesizării Inspectoratului General al Poliției și a dispus 

confiscarea a 8.158.506 MDL, reprezentând fondurile din străinătate 

utilizate de către primul reclamant. 

13.  Partidul reclamant a contestat decizia menționată în fața Curții 

Supreme de Justiție. El a considerat, printre altele, că nu ar fi existat nicio 

dovadă care ar fi susținut acuzațiile împotriva sa. Mai mult ca atât, Curtea 

Supremă de Justiție a precizat faptul că cele unsprezece automobile 

procurate prin intermediul mijloacelor bănești ale dlui Usatîi fuseseră 

procurate de fapt înainte de 30 mai 2014, respectiv înaintea perioadei în care 

suma de 8.158.506 MDL fusese introdusă în Republica Moldova. 

14.  La 29 noiembrie 2014 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

partidului reclamant. 

 

DREPT INTERN RELEVANT 
 

15.  Pasajele relevante din Codul electoral al Republicii Moldova în 

vigoare la data desfășurării evenimentelor prevedeau următoarele: 

 
Articolul 36. Interzicerea subvenționării din străinătate 

 

           „(1) Se interzic finanțarea directă și indirectă, susținerea materială sub orice 

formă a campaniilor electorale ale candidaților la alegeri și ale concurenților electorali de 

către alte state, de către întreprinderi, instituții și organizații străine, internaționale și mixte, 

precum și de către persoane fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Sumele 

astfel primite se confiscă prin hotărâre a instanței de judecată și se fac venit la buget. 

Prevederile în cauză nu pot fi interpretate și aplicate în sensul limitării finanțărilor alocate 

cu scopul sprijinirii eforturilor de promovare a valorilor democratice, a standardelor 

internaționale pentru alegeri libere și corecte. 

 

            (2) În cazul în care concurentul electoral a utilizat intenționat mijloace bănești 

din străinătate, Comisia Electorală Centrală adresează Curții de Apel Chișinău o cerere de 

anulare a înregistrării acestuia.”  

 
Articolul 69. Răspunderea juridică 

 

          „(4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, 

[...], prin hotărâre judecătorească definitivă care constată: 

 

a) folosirea intenționată de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale 

nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral, în 

toate cazurile în proporții considerabile (mai mult de 5 la sută din suma-limită) [în anul 

2014, limita a fost stabilită 55 milioane MDL]; 
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b) utilizarea intenționată de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din 

străinătate; ...” 

 

16.  Pasajele relevante din Codul contravențional al Republicii Moldova 

prevăd următoarele: 

 
Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din 

străinătate sau a fondurilor nedeclarate public 

 

        „Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a 

fondurilor nedeclarate public se sancționează cu amendă de la 600 la 800 MDL aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 6000 la 10000 MDL aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere.” 

 

17.  Conform articolului 37 din Regulamentul CEC, ordinea de zi se 

aduce la cunoștința membrilor Comisiei și este anunțată public, de regulă, 

cu cel puțin 24 ore înainte de începerea ședinței ordinare sau cu cel puțin 12 

ore înainte de începerea ședinței extraordinare.  

ÎN DREPT 

I. CONEXAREA CERERILOR 

18.  Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră 

oportun să le examineze în comun în cadrul unei singure hotărâri. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN PROTOCOLUL 

NR.1 LA CONVENȚIE 

19.  Reclamanții au susținut că anularea înregistrării partidului reclamant 

de a participa la alegeri le-ar fi încălcat dreptul de a participa la alegeri 

libere și de a accede în Parlament în cazul în care ar fi fost aleși, asigurând 

astfel libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului 

legislativ. Aceștia s-au bazat pe prevederile Articolului 3 din Protocolul nr. 

1, care prevede: 

 
            „Înaltele Părți Contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, 

alegeri libere cu vot secret, în condiții care să asigure libera exprimare a opiniei poporului 

cu privire la alegerea corpului legislativ.” 

A. Argumentele părților 

25. Guvernul a susținut, în primul rând, faptul că cererile depuse de către 

ceilalți reclamanți sunt inadmisibile din cauza neepuizării căilor de atac 

interne. În special, el a menționat faptul că numai partidul reclamant a 

contestat decizia CEC de a-l exclude de la participarea la alegeri, în timp ce 

ceilalți reclamanți eșuaseră să o facă. 
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26. Cu referire la fondul cauzei, Guvernul a susținut faptul că instanțele 

naționale au stabilit că partidul reclamant a utilizat în campania sa electorală 

fonduri nedeclarate provenite din străinătate în sumă de 8.158.506 MDL. 

Ingerința în dreptul partidului de a participa la alegeri a avut o bază legală în 

conformitate cu legislația internă, id est articolele 36 și 69 din Codul 

electoral. Eliminarea partidului reclamant din alegeri urmărea scopul legitim 

de respectare a preeminenței dreptului și de protejare a democrației, ceea ce 

presupunea asigurarea condițiilor egale și echitabile pentru toți candidații în 

campania electorală și protecția libertății de exprimare a opiniei poporului la 

alegeri. Ingerința a fost proporțională cu scopul urmărit și lipsit de 

arbitrariu. 

27. Reclamanții au susținut faptul că ei nu ar fi trebuit să epuizeze nicio 

cale de atac internă după ce instanțele naționale au emis o decizie definitivă 

în cadrul litigiului dintre CEC și partidul reclamant. Deci, ar fi fost excesiv 

să se solicite tuturor să inițieze proceduri similare împotriva CEC după ce 

Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat definitiv asupra cauzei. 

28. Cu referire la fondul cauzei, reclamanții au susținut că eliminarea 

partidului politic „Patria” din alegeri nu a avut o bază legală și nu a urmărit 

un scop legitim. Singurul scop real urmărit de autorități a fost eliminarea 

unui concurent cu un sprijin popular înalt. Decizia de înlăturare a partidului 

reclamant a fost arbitrară, încălcând prevederile Articolului 3 din Protocolul 

nr. 1. Reclamanții au menționat, printre altele, că reprezentanții partidului 

reclamant nu au avut posibilitatea să își organizeze apărarea pentru că nu 

avuseseră acces la probele invocate de către Inspectoratul General al 

Poliției, care au servit drept bază pentru acuzațiile împotriva partidului. De 

asemenea, ei nu au dispus de suficient timp pentru a se pregăti de procesul 

judiciar. Instanțele naționale nu s-au bazat pe nicio probă care demonstra că 

partidul reclamant ar fi folosit mijloace bănești introduse în Republica 

Moldova de către dl Usatîi, ci doar pe bănuieli. În orice caz, presupunând că 

sursele financiare ale dlui Usatîi ar fi fost folosite de partidul reclamant în 

campania electorală, potrivit prevederilor articolului 36 din Codul electoral, 

doar finanțarea de către cetățeni non-moldoveni este interzisă. Deoarece dl 

Usatîi era cetățean moldovean, prevederile respective nu i s-ar fi aplicat. 

B. Admisibilitatea 

29. Cu referire la obiecția Guvernului cu privire la neepuizare, Curtea 

atrage atenția asupra faptului că un reclamant nu poate fi considerat ca ar fi 

eșuat să epuizeze căile de atac în cazul în care poate demonstra, oferind 

jurisprudență internă relevantă sau orice alte dovezi adecvate, că un remediu 

disponibil pe care nu l-a folosit urma cert să eșueze. Spre exemplu, 

reclamanții care nu au urmat o cale de atac care s-a dovedit a fi deja 

ineficientă pentru alți reclamanți în aceeași poziție pot fi în mod rezonabil 

scutiți de acest lucru (a se vedea Davydov și alții v. Rusia, nr. 75947/11, § 
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233, 30 mai 2017 și Kleyn și alții v. Țările de Jos [MC], nr. 39343/98 și 

altele 3, § 156, CEDO 2003 VI). 

30. În prezenta cauză, Curtea este de părere că a fost rezonabil ca ceilalți 

reclamanți să considere că, ținând cont de hotărârile definitive pronunțate de 

Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supreme de Justiție la 27 și 29 noiembrie 

2014, o plângere similară cu cea înaintată împotriva CEC de către partidul 

reclamant nu ar fi avut perspective de succes. În consecință, nu poate fi 

considerat că ceilalți reclamanți nu au reușit să epuizeze căile de atac 

interne, iar obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

31. În plus, Curtea constată că plângerea nu este în mod vădit nefondată 

și nici inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat în Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

C. În fond 

32. Principiile generale referitoare la Articolul 3 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, inclusiv principiile cu privire la condițiile de eligibilitate pentru 

a candida la alegeri, au fost stabilite în conținutul altor hotărâri, inclusiv 

Davydov și alții v. Rusia (pre-citată, §§ 271-77), Paksas v. Lituania ([MC), 

nr. 34932/04, § 96, CEDO 2011 (extrase)), Orujov v. Azerbaidjan (nr. 

4508/06, §§ 40-42, 26 iulie 2011 ), Ždanoka v. Letonia ([MC), nr. 58278/00, 

§ 115, CEDO 2006 IV) și Tănase v. Moldova ([MC), nr. 7/08, §§ 154-61, 

CEDO 2010). În special, Curtea reiterează faptul că, deși Statele 

Contractante se bucură de o marjă largă de apreciere în impunerea 

condițiilor cu privire la dreptul de vot și de a candida la alegeri, este de 

competența Curții să stabilească în ultimă instanță dacă cerințele Articolului 

3 din Protocolul nr. 1 au fost respectate; dacă condițiile nu limitează 

drepturile în cauză în așa fel încât să afecteze esența lor și să le priveze de 

eficiența lor; dacă îndeplinesc cerința legalității; dacă sunt impuse în 

urmărirea unui scop legitim; și dacă mijloacele utilizate nu sunt 

disproporționate sau arbitrare (a se vedea Davydov și alții, pre-citată, § 272; 

a se vedea inclusiv Paksas, pre-citată, § 96-97; Tănase, pre-citată, §§ 161-

62; și Dicle și Sadak v. Turcia, nr. 48621/07, § 83, 16 iunie 2015). 

33. Curtea constată că anularea înregistrării partidului a constituit o 

ingerință atât în drepturile partidului, cât și ale reclamanților în baza 

Articolului 3 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Partidul Democrat Unit Rus 

Yabloko și alții v. Rusia, nr. 18860/07, § 74, 8 noiembrie 2016). Ingerința s-

a bazat pe prevederile articolelor 36 și 69 din Codul electoral, care prevedea 

posibilitatea eliminării acelor concurenți care au folosit în campania lor 

fonduri provenite din străinătate și/sau fonduri nedeclarate în sume 

considerabile (a se vedea paragraful 20 de mai sus). În consecință, Curtea 

este convinsă că legislația contestată îndeplinea cerințele previzibilității. 

Deși pare să existe o oarecare neclaritate în aplicabilitatea dispozițiilor 

referitoare la utilizarea fondurilor străine cu privire la mijloacele bănești 
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aparținând cetățenilor moldoveni, având în vedere constatările de mai jos, 

Curtea nu consideră necesară soluționarea aparentei ambiguități.  

34. Având în vedere faptul că Articolul 3 din Protocolul nr. 1 nu conține 

o listă de „scopuri legitime” capabile să justifice restricțiile cu privire la 

exercitarea drepturilor pe care le garantează și nu se referă la cele enumerate 

în Articolele 8-11 din Convenție, Statele Contractante sunt libere să se 

bazeze pe un scop nemenționat în conținutul acelor Articole, cu condiția ca 

acesta să fie compatibil cu principiul preeminenței dreptului și cu 

obiectivele generale ale Convenției (a se vedea, spre exemplu, Ždanoka, 

pre-citată, § 115). Curtea acceptă argumentul Guvernului potrivit căruia 

condițiile prevăzute în prevederile menționate din Codul electoral urmăresc 

scopul legitim de respectare a preeminenței dreptului și de protejare a 

democrației, ceea ce presupunea asigurarea condițiilor egale și echitabile 

pentru toți candidații în campania electorală și protecția libertății de 

exprimare a opiniei poporului la alegeri. Rămâne de stabilit faptul dacă a 

existat arbitrariu sau lipsă de proporționalitate în deciziile autorităților. 

35. Decizia de a exclude partidul reclamant a fost întemeiată, în primul 

rând, pe acuzația că el ar fi folosit în campania electorală peste opt milioane 

MDL de origine străină, aparținând dlui Usatîi. Potrivit poliției, între 30 mai 

și 29 septembrie 2014, dl Usatîi declarase la vama moldovenească peste 

paisprezece milioane MDL la intrarea în Republica Moldova. Deoarece 

ulterior el ar fi utilizat aproximativ șase milioane MDL în cadrul a două 

tranzacții, a fost afirmat faptul că restul de opt milioane MDL ar fi fost 

folosiți pentru finanțarea campaniei partidului reclamant. Poliția nu a 

prezentat vreo dovadă a utilizării mijloacelor bănești aparținând dlui Usatîi 

pentru necesitățile partidului reclamant și nici CEC, nici instanțele naționale 

nu au făcut vreo solicitare în acest sens. Într-adevăr, Curtea a obținut o 

copie completă a dosarului național, care aparent nu conține nimic în acest 

sens. Nici Guvernul nu a indicat asupra existenței unor astfel de dovezi. Cu 

toate acestea, instanțele naționale au acceptat ipoteza că restul de opt 

milioane MDL, aparținând dlui Usatîi, au fost utilizați pentru campania 

electorală a partidului reclamant fără nicio rezervă și, aparent, în lipsa 

vreunei probe. 

36. Un alt argument pentru excluderea partidului reclamant, acceptat de 

către CEC și instanțele naționale, a fost faptul că partidul reclamant ar fi 

cheltuit peste cinci milioane MDL din fonduri nedeclarate pentru 

achiziționarea a unsprezece automobile în mai 2014. Partidul reclamant ar fi 

cheltuit, de asemenea, peste o sută și treizeci de mii MDL din fonduri 

nedeclarate pentru combustibil și comunicații mobile. La fel ca și în cazul 

celor opt milioane MDL cheltuiți în campanie, nu a fost prezentată nicio 

dovadă care să susțină afirmațiile de mai sus ale Inspectoratului General al 

Poliției și nici nu a fost solicitată de către CEC și instanțele naționale. Este 

adevărat că dl Usatîi a recunoscut faptul că finanțase achiziționarea a 

unsprezece automobile, însă achiziția avusese loc înainte ca suma imputată 
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de opt milioane MDL să fi fost introdusă în Republica Moldova și înainte să 

fi început campania electorală, darămite de înființarea partidului reclamant.  

37. Pe lângă lipsa temeiniciei acuzațiilor împotriva partidului reclamant, 

Curtea constată că acestuia nu i s-au acordat suficiente garanții procedurale 

împotriva arbitrariului. În special, Curtea notează că CEC a informat 

partidul reclamant cu privire la ședința din 26 noiembrie 2014 doar cu 

cincisprezece minute înainte, în loc de cel puțin doisprezece ore prevăzute 

de Regulamentul CEC (a se vedea paragraful 22 de mai sus), luând astfel 

partidul reclamant prin surprindere și lăsându-l nepregătit pentru audierea în 

fața CEC. Mai mult ca atât, instanțele nu au reacționat în nici un fel și au 

lăsat fără răspuns asemenea argumente pertinente ale partidului reclamant, 

cum ar fi e.g. faptul că nu exista nicio dovadă în dosarul cauzei care să 

susțină afirmația potrivit căreia opt milioane MDL aparținând dlui Usatîi 

fuseseră folosiți în campania electorală; faptul că cele unsprezece 

automobile fuseseră cumpărate înainte de introducerea în Republica 

Moldova a celor opt milioane MDL de către dl Usatîi înainte de începutul 

campaniei electorale; sau faptul că tot combustibilul și comunicațiile mobile 

fuseseră achitați din contul bancar al partidului reclamant. Instanțele nu au 

depus eforturi pentru a verifica ce fel de cheltuieli au fost efectuate din 

contul bancar al partidului reclamant și dacă acestea au coincis cu 

cheltuielile pentru combustibil sau comunicații mobile invocate în sesizarea 

Inspectoratului General al Poliției din 26 noiembrie 2014. Instanțele au 

ignorat toate argumente pertinente prezentate de către partidul reclamant și 

au acceptat fără ezitare acuzațiile aparent nefondate împotriva acestuia. 

38. Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că ingerința în drepturile electorale ale reclamanților a fost 

neconformă cu standardele impuse de Articolul 3 din Protocolul nr. 1. În 

special, excluderea partidului reclamant de a participa la alegeri nu a fost 

bazată pe existența unor dovezi suficiente și relevante, procedurile CEC și 

ale instanțelor interne nu au oferit partidului reclamant suficiente garanții 

împotriva arbitrariului, iar deciziile autorităților interne nu au fost 

întemeiate.  

39. În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 14 DIN CONVENȚIE 

40. În coroborare cu plângerea de mai sus, reclamanții s-au plâns că 

excluderea partidului reclamant a reprezentat o măsură discriminatorie 

bazată pe motive politice. Ei s-au bazat pe prevederile Articolului 14 din 

Convenție, care prevede: 

 
„Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie 

să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, 
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opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate 

națională, avere, naștere sau orice altă situație.” 

 

41. Având în vedere circumstanțele cauzei, argumentele părților și 

constatările sale în baza Articolului 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție, 

Curtea consideră că nu este necesar să examineze nici admisibilitatea, nici 

fondul plângerii în baza Articolului 14 (a se vedea Kaos GL v. Turcia, nr. 

4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; Ghiulfer Predescu v. România, nr. 

29751/09, § 67, 27 iunie 2017). 

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

42. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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 material 

43. Partidul reclamant a solicitat 11.833.587,83 MDL pentru prejudiciul 

material suferit. Suma a reprezentat suma cheltuită de către acesta în 

campania electorală. Majoritatea celorlalți reclamanți au revendicat sume 

cuprinse între 95.000 MDL și 1.700.000 MDL, reprezentând sume cu care 

ei contribuiseră la campania electorală a partidului reclamant.  

44. Guvernul a solicitat Curții să respingă solicitările reclamanților cu 

privire la prejudiciul material. 

45. Curtea observă că prezenta cerere se referă la dreptul reclamanților 

de a candida la alegeri. Nu poate fi presupus faptul că, dacă dreptul 

reclamanților nu ar fi fost încălcat, partidul reclamant ar fi neapărat atins 

pragul electoral și ar fi acces în Parlament. Prin urmare, nu se poate 

considera că cheltuielile pentru campania electorală au constituit un 

prejudiciu material rezultat din încălcarea constatată (a se vedea Orujov v. 

Azerbaidjan, pre-citată, § 67). Deoarece nu a fost stabilită vreo legătură de 

cauzalitate dintre pretinsul prejudiciu material și încălcarea constatată, 

Curtea respinge cererea reclamanților pe acest capăt. 

B. Prejudiciul moral 

46. Partidul reclamant a solicitat 50.000 EUR pentru prejudiciul moral 

suferit. Ceilalți reclamanți au solicitat câte 3.000 EUR. 

47. Guvernul a considerat că aceste sume sunt excesive. 

48. Ținând cont de toate circumstanțele, Curtea acordă partidului 

reclamant 7.500 EUR în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral. 

Cu referire la ceilalți reclamanți, Curtea consideră că simpla constatare a 
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unei încălcări constituie în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru 

orice prejudiciu moral pe care l-ar fi putut suferi. 

C. Costuri și cheltuieli 

49. Cei doi reclamanți reprezentați de către dl S. Pavlovschi au solicitat 

4.650 EUR pentru cheltuieli de judecată și 2.743 MDL pentru cheltuielile 

poștale suportate în fața Curții. Restul reclamanților, reprezentați de către dl 

I. Pohila, au solicitat 14.850 EUR pentru cheltuieli de judecată și 11.005 

MDL pentru cheltuielile poștale suportate în fața Curții. 

50. Guvernul a contestat sumele pretinse și a solicitat Curții să le 

respingă.  

51. În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și a cheltuielilor, doar în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost suportate în mod efectiv și necesar și se 

încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de 

documentele aflate în posesia sa și de criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabil să acorde suma de 3.500 EUR reclamanților reprezentați de dl S. 

Pavlovschi și 4.500 EUR celor reprezentați de dl I. Pohila. 

D. Dobânzi de întârziere 

52. 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. Decide să conexeze cererile; 

2. Declară plângerea în baza Articolului 3 din Protocolul nr. 1 

admisibilă; 

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

1 la Convenție; 

4. Hotărăște că nu este necesară examinarea admisibilității sau a 

fondului plângerii în baza Articolului 14 din Convenție; 

5. Hotărăște că simpla constatare a unei încălcări constituie în sine 

satisfacție echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu moral suferit 

de către reclamanți, cu excepția partidului reclamant; 

6. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de 

trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 
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Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 

convertite în moneda Statului reclamat, la rata aplicabilă la data 

efectuării transferului:  

(i) EUR 7,500 (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral partidului reclamant;  

(ii) EUR 3,500 (trei mii cinci sute euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamanților, pentru costurile și cheltuielile 

suportate de toți reclamanții reprezentați de către dl S. Pavlovschi, 

în comun;  

(iii) EUR 4,500 (patru mii cinci sute euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamanților, pentru costurile și cheltuielile 

suportate de toți reclamanții reprezentați de către dl I. Pohila, în 

comun;  

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

executarea hotărârii, va 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;  

 

 

7. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 4 august 2020, în 

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

 Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 
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