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În cauza Rîbac și Rodina-Agro S.A. v. Republica Moldova și Rusia, 

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

Comitet compus din: 

 Aleš Pejchal, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Carlo Ranzoni, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 28857/14) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la 

Curte la 31 martie 2014 în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

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

către un cetățean moldovean, dl Pavel Rîbac și de către o societate 

înregistrată în Moldova, Rodina-Agro S.A. („reclamanții”); 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea cererii de către un 

Comitet și decizia Curții de a o respinge; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 18 mai 2021, 

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

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la presupusa încălcare a dreptului reclamanților la 

libertatea de întrunire pașnică, garantat de Articolul 11 din Convenție, în 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova.  

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Primul reclamant s-a născut în anul 1951 și locuiește în Erjovo. Al 

doilea reclamant este o societate înregistrată în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova. Reclamanții au fost reprezentați de către dl S.G. 

Popovschi, avocat în Tiraspol. 

3.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari, iar Guvernul rus a fost reprezentat de către dl M. 

Galperin, Reprezentantul Federației Ruse la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. 

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

rezumate, după cum urmează. 

5.  Contextul cauzei, inclusiv conflictul armat transnistrean din perioada 

1991-1992 și evenimentele ulterioare, este descris în cauzele Ilaşcu şi alţii 

v. Moldova și Rusia ([MC], nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 2004-VII) și 

Catan şi alţii v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 43370/04, 8252/05 

și 18454/06, §§ 8-42, CEDO 2012). 
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6.  La 6 noiembrie 2012 foștii membri ai colhozului Rodina din satele 

Erjovo și Sarateia au constituit cel de-al doilea reclamant, în scopul apărării 

intereselor sale în privința planurilor guvernului „republicii moldovenești 

nistrene („rmn”) de a transfera terenul deținut de către fostul colhoz unor 

altor persoane. 

7.  La 21 septembrie 2013 primul reclamant a organizat o adunare 

publică pentru foștii membri ai colhozului Rodina, în vederea discutării 

problemei referitoare la teren. Șaizeci și cinci de persoane au participat la 

întrunire. 

8.  La 23 septembrie 2013 judecătoria Rîbnița a aplicat o amendă în 

mărime de 145 de ruble „rmn” primului reclamant, pentru încălcarea 

regulilor de desfășurare a manifestărilor publice. Ea a constatat că primul 

reclamant nu obținuse o autorizație prealabilă de organizare a manifestării. 

Primul reclamant a contestat această decizie în fața instanței supreme din 

„rmn”. 

9.  La 31 octombrie 2013 instanța supremă din „rmn” a respins apelul 

primului reclamant și a menținut decizia judecătoriei Rîbnița. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT  

10.  Rapoartele organizațiilor interguvernamentale și neguvernamentale, 

legislația și practica națională relevantă a Republicii Moldova, precum și 

alte documente pertinente au fost rezumate în hotărârea Mozer v. Republica 

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

ÎN DREPT 

I. JURISDICȚIA 

11.  Curtea trebuie să stabilească, în primul rând, dacă reclamanții s-au 

aflat sub jurisdicția Statelor reclamate în scopurile problemelor invocate, în 

sensul Articolului 1 din Convenție. 

A. Comentariile părților 

12.  Reclamanții au susținut că ambele Guverne reclamate și-au exercitat 

jurisdicția. 

13.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că avea obligații pozitive de 

a asigura drepturile reclamanților. 

14.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamanții nu s-au aflat 

sub jurisdicția sa și că, prin urmare, cererea ar trebui declarată inadmisibilă 

ratione personae și ratione loci în privința Federației Ruse. 
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B. Aprecierea Curții 

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

vedere cu privire la problema 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, reclamanții 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 referitoare la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție, cu privire la acțiunile și 

faptele care țin de regiunea transnistreană a Republicii Moldova, au fost 

enunțate în cauzele Ilaşcu și alții (pre-citată, §§ 311-19), Catan și alții (pre-

citată, §§ 103-07) și Mozer (pre-citată, §§ 97-98). 

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

sale pronunțate în cauzele Ilaşcu, Catan și Mozer, ea a constatat că, deși 

Moldova nu deținea un control efectiv asupra regiunii transnistrene, din 

faptul că Moldova era statul teritorial rezulta că persoanele de pe teritoriul 

respectiv 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 garantate de Convenție, era limitată la 

cea de a lua măsurile diplomatice, economice, judiciare și de altă natură, 

care erau atât în puterea sa, cât și în conformitate cu dreptul internațional (a 

se vedea 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 mai sus. În plus, ea notează că Guvernul Republicii 

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

Astfel, ea constată că Republica Moldova își exercită jurisdicția în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru actele 

reclamate trebuie evaluată prin prisma obligațiilor pozitive menționate mai 

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

19.  Cu referire la Federația Rusă, Curtea notează că în cauza Ilașcu și 

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

instituirea unui regim separatist în regiunea transnistreană în 1991 și 1992 (a 

se vedea Ilașcu și alții, pre-citată, § 382). Curtea a constatat, de asemenea, 

în cauzele ulterioare privind regiunea transnistreană că, până în 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 Moldovei 

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 al Rusiei (a se vedea Ivanţoc și alții, pre-citată, §§ 116-20; Catan și 
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alții, pre-citată, §§ 121-22; și Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). Curtea a 

concluzionat în cauza Mozer că nivelul înalt de dependență al „rmn” față de 

sprijinul rus oferea un indiciu puternic cu privire la faptul 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 (a se vedea 

Mozer, pre-citată, §§ 110-11). 

20.  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 citate supra). 

21.  Rezultă că reclamanții în prezenta cauză s-au aflat sub jurisdicția 

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

respinge obiecțiile Guvernului rus cu privire la presupusa incompatibilitate 

ratione personae și ratione loci a plângerilor reclamanților cu dispozițiile 

Convenției. 

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

drepturilor reclamanților în baza Convenției, astfel încât să fie implicată 

responsabilitatea vreunui Stat reclamat (a se vedea Mozer, pre-citată, § 112). 

II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 11 DIN CONVENȚIE  

23.  Reclamanții s-au plâns de o încălcare a dreptului lor la libertatea de 

întrunire, în modul prevăzut de Articolul 11 din Convenție, care stabilește 

următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de 

asociere, inclusiv a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru 

apărarea drepturilor 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 naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 

protecția sănătăţii, a moralei ori a drepturilor şi a libertăţilor altora. Prezentul articol 

nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către 

membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat.” 

A. Admisibilitatea 

24.  Guvernele reclamate au susținut că cererea ar trebui respinsă pentru 

neepuizarea căilor interne de atac în fața instanțelor din Republica Moldova. 

Curtea reamintește că ea a examinat și a respins deja o obiecție similară 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 nu au fost prezentate 

argumente noi de către Guvernele reclamate, Curtea nu vede niciun motiv 

pentru a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. Prin urmare, 
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rezultă că obiecția Guvernelor reclamate cu privire la neepuizarea căilor 

interne de atac trebuie respinsă. 

25.  Cu toate acestea, Curtea constată că numai primul reclamant a fost 

sancționat pentru organizarea unei întruniri publice, nu și cel de-al doilea 

reclamant. În aceste condiții, al doilea reclamant nu poate pretinde a fi o 

„victimă” a unei încălcări a Articolului 11 din Convenție, în sensul 

Articolului 34 din Convenție. Rezultă că plângerea depusă de către cel de-al 

doilea reclamant este incompatibilă ratione personae cu dispozițiile 

Convenției, în sensul Articolului 35 § 3 (a), și trebuie respinsă în 

conformitate cu Articolul 35 § 4 din Convenție. 

26.  În fine, Curtea constată că plângerea depusă de către primul 

reclamant (în continuare „reclamantul”) nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 din Convenție și că nu este inadmisibilă din niciun 

alt motiv. Astfel, Curtea o declară admisibilă. 

B. Fondul 

27.  Reclamantul a susținut că dreptul său la libertatea de întrunire 

pașnică, în modul garantat de Articolul 11 din Convenție, a fost încălcat ca 

urmare a aplicării în privința sa a unei amenzi pentru organizarea unei 

întruniri publice. 

28.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că ingerința în dreptul 

reclamantului la libertatea de întrunire pașnică nu era legală, deoarece nu 

era prevăzută de legislația internă a Republicii Moldova și că drepturile 

reclamanților nu fuseseră încălcate de către Republica Moldova. Guvernul 

Republicii Moldova a susținut, de asemenea, că reclamantul nu informase 

niciodată autoritățile Republicii Moldova cu privire la circumstanțele care 

au dat naștere prezentei cereri. 

29.  Guvernul Federației Ruse nu a prezentat niciun comentariu cu 

privire la fondul prezentei plângeri. Poziția sa consta în faptul că el nu avea 

„jurisdicție” pe teritoriul „rmn” și că, prin urmare, el nu era în poziția de a 

prezenta observații cu privire la fondul cauzei. El a făcut un scurt rezumat al 

legislației și al dreptului internațional aplicabil în „rmn”, și a descris 

sistemul judiciar și autoritățile de aplicare a legii din regiune. El a subliniat 

existența unui ombudsman al „rmn” și a „curții constituționale”, și a 

prezentat o descriere a situației lingvistice și a politicii externe din „rmn”. În 

final, el a menționat cooperarea „rmn” cu Organizația Națiunilor Unite, cu 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Comisarul pentru 

Drepturile Omului al Consiliului Europei. 

30.  Este necontestat de către părți, iar Curtea este de acord, că decizia de 

a sancționa reclamantul cu o amendă pentru organizarea unei întruniri 

publice la 21 septembrie 2012 a constituit o „ingerință de către [o] autoritate 

publică” în dreptul reclamantului la libertatea de întrunire, în conformitate 

cu primul paragraf din Articolul 11. O astfel de ingerință va constitui o 



HOTĂRÂREA RÎBAC ȘI RODINA-AGRO S.A. v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 

6 

încălcare a Articolului 11, cu excepția situației în care este „prevăzută de 

lege”, urmărește unul sau mai multe scopuri legitime în baza paragrafului 2 

din Articolul respectiv și este „necesară într-o societate democratică” pentru 

a atinge un astfel de scop sau scopuri. 

31.  Cu referire la legalitatea ingerinței menționate mai sus, niciun 

element din prezenta cauză nu-i permite Curții să considere că a existat o 

bază juridică pentru limitarea dreptului reclamantului la libertatea de 

întrunire pașnică. Prin urmare, Curtea ajunge la concluzia că ingerința 

respectivă nu a fost legală în conformitate cu dreptul național. Astfel, a avut 

loc o încălcare a Articolului 11 din Convenție. 

32.  Curtea trebuie să stabilească, în continuare, dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligația sa pozitivă de a lua măsuri corespunzătoare și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului (a se vedea § 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, cât și la 

măsurile de asigurare a respectării drepturilor reclamanților individuali (a se 

vedea Mozer, pre-citată, § 151). 

33.  Cu referire la primul aspect al obligației Republicii Moldova, id est 

restabilirea controlului, Curtea a constatat în cauza Mozer că, de la 

izbucnirea ostilităților în 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). Din moment ce părțile nu au prezentat nicio 

dovadă care ar demonstra că Guvernul Republicii Moldova și-a schimbat 

poziția sa față de regiunea transnistreană în anii care preced circumstanțele 

prezentei cauze, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie 

diferită (ibid.). 

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

asigurarea respectării drepturilor reclamanților, Curtea constată că 

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

autoritățile moldovenești despre problema sa. În astfel de circumstanțe, 

neimplicarea autorităților Republicii Moldova în acest caz nu poate fi 

invocată împotriva acestora. 

35.  Ținând cont de cele menționate mai sus, Curtea concluzionează că 

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

privința reclamantului. Prin urmare, nu a avut loc o încălcare a Articolului 

11 din Convenție de către Republica Moldova. 

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

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

cauză (a se vedea paragrafele 19-20 supra). Având în vedere 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 
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continuu pentru „rmn”, fără de care ultima nu ar fi putut supraviețui, Rusia 

poartă răspundere în baza Convenției pentru încălcarea drepturilor 

reclamanților. 

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

garantate de Articolul 11 au fost încălcate (a se vedea paragraful 31 supra), 

Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a acestei prevederi de către 

Federația Rusă. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

38.  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 satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

39.  Reclamantul a pretins 42 de euro (EUR) pentru prejudiciul material, 

care constituia echivalentul amenzii plătite de către el, și 3000 de euro 

pentru prejudiciul moral. 

40.  Guvernele reclamate au susținut că ele nu erau responsabile și nu ar 

trebui să fie obligate să plătească reclamantului un anumit prejudiciu. 

41.  Curtea consideră că reclamantul este îndreptățit să recupereze banii 

pe care i-a plătit în calitate de amendă și să primească despăgubiri pentru 

prejudiciul moral suferit. Prin urmare, ea îi acordă reclamantului în 

întregime sumele solicitate pentru prejudiciul material și moral, care 

urmează a fi achitate de către Federația Rusă. 

B. Costuri și cheltuieli 

42.  Reclamantul a solicitat, de asemenea, 6630 de euro pentru costurile 

și cheltuielile suportate în fața Curții. 

43.  Guvernele reclamate au considerat pretenția menționată supra drept 

una excesivă. 

44.  Făcând referire la documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde suma de 4000 de euro pentru costuri și cheltuieli, care 

urmează a fi achitată de către Federația Rusă. 

C. Dobânda de întârziere 

45.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să se bazeze 

pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către Banca 

Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară inadmisibilă cererea depusă de către Rodina-Agro S.A.; 

2. Declară admisibil restul cererii în privința Republicii Moldova; 

3. Declară admisibil restul cererii în privința Federației Ruse; 

4. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 11 din Convenție 

de către Republica Moldova; 

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

către Federația Rusă; 

6. Hotărăște   

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

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume: 

(i) 42 EUR (patruzeci și doi de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii) 3000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii) 4000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

plății, va fi achitată o dobândă adițional sumelor 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 pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 iunie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Aleš Pejchal 

 Grefier adjunct Președinte 


