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În cauza Petrenco și alții v. Republica Moldova, 

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

Cameră formată din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Griţco, 

 Branko Lubarda, 

 Marko Bošnjak, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

Cererile (nr. 6345/16, 52055/16, 52063/16, 52133/16, 52171/16, 52179/16 

și 52189/16) versus Republica Moldova, depuse la Curte în baza Articolului 

34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) de către șapte cetățeni moldoveni, dnii Grigore 

Petrenco, Alexandr Roșco, Mihail Amerberg, Oleg Buznea, Pavel 

Grigorciuc, Andrei Druzi și Vladimir Jurat („reclamanții”), la 28 ianuarie 

2016, 27 august 2016, 27 august 2016, 27 august 2016, 27 august 2016, 27 

august 2016 și, respectiv, 27 august 2016; 

decizia de a comunica cererile Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând la 24 august 2021 în camera de consiliu, 

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

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la arestarea și detenția reclamanților în urma unei 

demonstrații, în legătură cu acuzații penale de participare la dezordini în masă 

și impunerea în privința reclamanților a unei interdicții de participare la 

întruniri publice după eliberarea lor din arest preventiv, pentru o durată de 

aproximativ trei ani. 

ÎN FAPT 

2. Reclamanții s-au născut în anii 1980, 1986, 1986, 1990, 1989, 1974 și, 

respectiv, 1988 și locuiesc în Chișinău, cu excepția primului, celui de-al 

cincilea și celui de-al șaselea reclamant, care locuiesc în Baden-Baden, Cahul 

și, respectiv, Mereni. Reclamanții au fost reprezentați de către dl V. Vieru și 

dna N. Hriplivîi, avocați în Chișinău. 

1.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

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

după cum urmează. 
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A. Demonstrațiile din 6 septembrie 2015 

5. Reclamanții sunt membri și simpatizanți ai unui partid extraparlamentar 

de opoziție „Casa noastră – Moldova”, condus de către primul reclamant, care 

la acel moment era și membru al delegației Republicii Moldova la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei. 

3. În ziua de duminică, 6 septembrie 2015, un alt partid politic de opoziție 

a organizat un miting antiguvernamental de amploare în piața din centrul 

Chișinăului, la care au participat reclamanții și alți simpatizanți ai partidului 

lor. Una dintre rezoluțiile mitingului a fost cererea de demitere imediată a 

Procurorului General, care era acuzat că ar fi subordonat politic dlui Vladimir 

Plahotniuc, liderul principalului partid de guvernare la acel moment. Imediat 

după aceasta, un grup mare de persoane conduse de către reclamanți s-au 

deplasat spre sediul Procuraturii Generale, pentru a cere demisia Procurorului 

General. 

4.   La aproximativ ora 14:15 grupul s-a apropiat de clădirea Procuraturii 

Generale. Într-o înregistrare video a evenimentului, care face parte din 

dosarul cauzei, se pot vedea mai mulți membri ai grupului purtând tricouri 

negre cu inscripția „ПЛХ-ПНХ” (abrevierea în limba rusă a cuvintelor care 

înseamnă „La naiba cu Plahotniuc”), alergând pe scări spre intrarea în clădire. 

Cel de-al cincilea reclamant poate fi văzut apropiindu-se de una din ușile de 

la intrare și stând chiar lângă ea, în timp ce se sprijină de ușă. Câțiva polițiști 

îl ridică imediat și îl împing departe de intrare. Mai mulți membri ai grupului 

urcă treptele și se grăbesc spre ușile de la intrare, fiind opriți și împinși înapoi 

de către polițiști. Pe parcursul a două-trei minute, manifestanții sunt împinși 

de la ușile de la intrare spre partea inferioară a treptelor de către un grup de 

polițiști care îi depășesc numeric. În înregistrarea video nu se vede nicio 

violență, în afară de împingerea manifestanților de către polițiști departe de 

intrarea în clădire, primii strigând diferite sloganuri precum „Rușine”, 

„Plahotniuc la dubă” și „Jos mafia”, fluierând și bătând la tobe. Polițiștii 

prezenți în număr mare formează o linie în fața manifestanților, ceea ce îi 

împiedică să urce treptele spre intrarea în clădire. Majoritatea manifestanților 

stau pe trotuar, pe gazon și pe drumul din fața clădirii, doar câteva zeci 

aflându-se în partea inferioară a scărilor.  

5. După ce au fost împinși în partea inferioară a scărilor, în jurul orei 14:18 

un grup de aproximativ 15-20 de manifestanți, printre care și reclamanții, stau 

pe treptele de la picioarele cordonului de poliție și anunță că intenționează să 

monteze corturi și să rămână acolo până la demisia Procurorului General. Mai 

târziu ei se ridică. 

6.  La aproximativ ora 14:23 o unitate de forțe speciale care poartă căști și 

echipament special de protecție se apropie de demonstrație. La ora 14:27 mai 

mulți demonstranți încep să monteze corturi pe pavajul din fața clădirii. La 

ora 14:28 poliția cere manifestanților să elibereze locul și îi avertizează că, în 

caz contrar, vor fi îndepărtați cu forța. Deoarece manifestanții refuză să se 
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conformeze, la ora 14:29 forțele de poliție încep să-i împingă mai departe de 

intrarea în clădire. Un protestatar care purta un tricou negru este văzut în 

momentul reținerii sale de către doi polițiști, în spatele cordonului de poliție. 

După ce au fost împinși pe trotuar, la aproximativ ora 14:31 manifestanții se 

așază din nou, de data aceasta pe trotuar.  

7.  O altă înregistrare video inclusă în dosarul cauzei începe la ora 16:01. 

În ea se pot vedea mulți manifestanți împrăștiați pe trotuarul, pe gazonul și 

pe drumul din fața clădirii Procuraturii Generale. Treptele clădirii sunt 

ocupate de poliție și aproximativ zece corturi sunt montate pe trotuarul din 

fața treptelor. Un grup de manifestanți, inclusiv unii reclamanți, sunt văzuți 

stând așezați pe partea inferioară a treptelor, iar primul reclamant strigă 

printr-un megafon că aceasta este o demonstrație pașnică și că au dreptul 

constituțional de a protesta pașnic. La ora 16:20 un reprezentant al Primăriei 

se apropie de persoanele care stau pe trotuar și le spune că, prin ocuparea 

trotuarului, ei încalcă legea și le acordă cinci minute pentru a-l elibera. 

Protestatarii răspund că trotuarul este proprietate publică și că au dreptul de a 

protesta pașnic pe el. La ora 16:42 membrii forțelor speciale și polițiștii încep 

să scoată corturile de pe trotuar. În pofida încercărilor unor protestatari de a 

reține corturile, în timp de două minute toate corturile sunt luate de către 

poliție. La ora 16:47 toți manifestanții sunt împinși atât de la trepte și de la 

trotuar, cât și de la gazonul din fața clădirii. La aproximativ ora 17:00 

protestul s-a încheiat. 

B. Reținerea reclamanților și urmărirea penală a acestora 

8.  În jurul orei 16:39 toți reclamanții au fost arestați și duși la o secție de 

poliție. Ei au fost plasați în detenție pentru o perioadă de șaptezeci și două de 

ore, pentru suspiciunea că ar fi săvârșit infracțiunea de participare la dezordini 

în masă, prevăzută de articolul 285 din Codul penal (a se vedea paragraful 22 

infra). La 8 septembrie 2015 reclamanții au fost puși sub învinuire pentru 

infracțiunea de participare la dezordini în masă, iar Judecătoria Râșcani a 

dispus arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de treizeci de zile. 

Încheierea judecătorească care dispunea arestarea preventivă a reclamanților 

preciza că existau probe și declarații ale martorilor, care confirmau implicarea 

activă a reclamanților în violențe împotriva poliției, fără a indica însă care 

erau acele probe și declarații ale martorilor. În recursul lor, reclamanții au 

susținut că urmărirea penală și detenția lor erau motivate politic și că nu exista 

nicio dovadă care să confirme presupusa violență împotriva poliției în timpul 

demonstrației din 6 septembrie 2015. De asemenea, ei au indicat că nu existau 

documente medicale care să susțină acuzația de violență împotriva poliției. 

Curtea de Apel a respins recursul reclamanților, iar detenția acestora a fost 

ulterior prelungită de mai multe ori până la 22 februarie 2016, atunci când 

Judecătoria Râșcani a dispus arestul la domiciliu al acestora, în urma 

implicării mai multor membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului 
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Europei. În timpul aflării lor în arest la domiciliu, reclamanții au fost obligați 

să poarte brățări electronice. 

9.  La 4 aprilie 2016 arestul la domiciliu al celui de-al patrulea reclamant 

a fost schimbat în liberare provizorie sub control judiciar. 

10.  Ceilalți reclamanți au fost, de asemenea, liberați sub control judiciar 

la 26 aprilie 2016. În aceeași zi instanța a dispus, în calitate de una din 

multiplele măsuri de siguranță în privința reclamanților, interdicția 

participării la adunări publice, în cazul în care exista riscul ca adunarea să 

degenereze în dezordini în masă. Această măsură a fost prelungită de multe 

ori de către Judecătoria Râșcani și toate recursurile reclamanților împotriva 

acesteia au fost respinse de către Curtea de Apel, până la 12 martie 2019. 

11. La 28 iunie 2017 Judecătoria Râșcani a constatat vinovăția 

reclamanților în modul prevăzut de învinuire și i-a condamnat la trei și patru 

ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei. 

12.   La 29 septembrie 2017 primul reclamant, care se afla în Germania, a 

solicitat azil în această țară. La 16 octombrie 2017 autoritățile germane i-au 

acordat statutul de refugiat, deoarece în Moldova el era urmărit penal din 

motive politice. 

13.   La 12 martie 2019 un complet de trei judecători ai Curții de Apel 

Chișinău a respins recursurile reclamanților împotriva hotărârii din 28 iunie 

2017. Unul dintre membrii completului, judecătoarea S.B., a formulat o 

opinie disidentă, în care declara inter alia că, după ce vizionase înregistrarea 

video care era inclusă în dosar și după ce examinase celelalte materiale ale 

cauzei, ea nu a găsit nicio dovadă de violență împotriva poliției în timpul 

demonstrației din 6 septembrie 2015. Ea a văzut o adunare pașnică a 

persoanelor care protestau împotriva Guvernului și care își exprimau 

nemulțumirea față de politica Guvernului. Evenimentul petrecut într-o zi de 

duminică nici măcar nu împiedicase în vreun fel activitatea Procuraturii 

Generale. Prin urmare, ea și-a exprimat opinia că reclamanții trebuiau să fie 

achitați. 

14.   În iunie 2019, după o săptămână de tensiuni între autorități și opoziție, 

în Republica Moldova a avut loc o înlăturare pașnică a Guvernului, iar fostul 

lider al partidului politic de guvernământ, dl V. Plahotniuc, a fugit din țară. 

15. La 11 februarie 2020 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul 

reclamanților împotriva hotărârii Curții de Apel din 12 martie 2019. Ea a 

constatat, inter alia, că faptul condamnării reclamanților se bazase exclusiv 

pe interpretarea și descrierea circumstanțelor, oferite de către procuratură, 

fără să se fi acordat atenție poziției reclamanților și materialelor dosarului. 

Prin urmare, Curtea Supremă a casat hotărârea instanței inferioare și a trimis 

cauza înapoi la Curtea de Apel, pentru o nouă examinare. 

16.  La 20 iulie 2020 Curtea de Apel a admis apelul reclamanților 

împotriva hotărârii din 28 iulie 2017, a casat-o și a trimis cauza spre o nouă 

examinare de către Judecătoria Râșcani. 
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17.  Dosarul penal împotriva reclamanților este pe rolul instanței de fond 

până în prezent. 

CADRUL LEGAL RELEVANT 

18.  Articolul 40 din Constituția Republicii Moldova (privind libertatea 

întrunirilor) prevede: 

„Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sunt 

libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără niciun fel de arme.” 

19. Articolul 285 din Codul penal al Republicii Moldova, intitulat 

„Dezordini în masă”, în vigoare la data faptelor, are următorul cuprins: 

„(1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoțite de aplicarea 

violenței împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de 

aplicarea armelor de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum și de 

opunere de rezistență violentă sau armată reprezentanților autorităților, se pedepsesc cu 

închisoare de la 4 la 8 ani. 

(2) Participarea activă la săvârşirea acţiunilor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 7 ani. 

(3) Chemările la nesupunere violentă activă cerinţelor legitime ale reprezentanţilor 

autorităţilor şi la dezordini în masă, precum şi la săvîrşirea actelor de violenţă împotriva 

persoanelor, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.” 

20.  Articolul 191 din Codul de procedură penală, intitulat „Liberarea 

provizorie sub control judiciar”, în vigoare la momentul faptelor, are 

următorul cuprins: 

„(1) Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi acordată de către judecătorul de 

instrucție sau, după caz, de către instanța de judecată și este însoțită de una sau mai 

multe obligații prevăzute la alin. (3). 

(2) Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă bănuitului, învinuitului, 

inculpatului în cazul în care acesta are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni 

grave, deosebit de grave sau excepţional de grave sau există date că el va săvârși o altă 

infracţiune, va încerca să influenţeze asupra martorilor sau să distrugă mijloacele de 

probă, să se ascundă de organele de urmărire penală, de procuror sau, după caz, de 

instanţa de judecată. 

 (3) Liberarea provizorie sub control judiciar este însoţită de una sau mai multe din 

următoarele obligaţii: 

1) să nu părăsească localitatea unde îşi are domiciliul decît în condiţiile stabilite 

de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă; 

2) să comunice organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată 

orice schimbare de domiciliu; 

3) să nu meargă în locuri anume stabilite; 

4) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată 

ori de cîte ori este citată; 
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5) să nu intre în legătură cu anumite persoane; 

6) să nu săvîrşească acţiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul 

penal; 

7) să nu conducă autovehicule, să nu exercite o profesie de natura aceleia de care 

s-a folosit la săvîrşirea infracţiunii; 

8) să predea paşaportul judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată. 

(4) Organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte bănuitul, învinuitul, 

inculpatul liberat provizoriu efectuează controlul asupra respectării de către acesta a 

obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată. 

(5) Controlul judiciar asupra persoanei liberate provizoriu poate fi ridicat, total sau 

parţial, pentru motive întemeiate, în modul stabilit pentru aplicarea acestei măsuri. 

 

ÎN DREPT 

I. CONEXAREA CERERILOR 

21.  Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportun 

să le examineze în comun, într-o singură hotărâre. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 §§ 1, 3 ŞI 4 DIN 

CONVENŢIE 

22.  Reclamanții s-au plâns, în baza Articolului 5 § 1 din Convenție, că 

privarea lor de libertate nu s-a bazat pe o bănuială rezonabilă că ar fi săvârșit 

o infracțiune și că aceasta a fost arbitrară și ilegală. Articolul 5 § 1 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 : 

... 

(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; 

...” 

23.  Ei s-au plâns, de asemenea, că instanțele care au dispus reținerea și 

arestul lor la domiciliu nu se bazaseră pe motive relevante și suficiente, și nu 

își motivaseră în mod corespunzător deciziile lor, în modul prevăzut la 

Articolul 5 §§ 3 și 4 din Convenție, care stabilește următoarele: 

„3.  Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 

din prezentul articol …. are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau 

eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii 

care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 
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4.  Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să 

introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt 

asupra legalităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.” 

A. Admisibilitatea 

24.  Curtea notează că aceste plângeri nu sunt nici în mod vădit nefondate, 

nici inadmisibile din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ele trebuie să fie declarate admisibile. 

B. Fondul 

25.  Reclamanții au susținut că învinuirile aduse lor fuseseră inventate și 

că nu existau dovezi care să susțină acuzațiile potrivit cărora ei conduseseră 

o demonstrație violentă. 

26.  Guvernul nu a fost de acord și a susținut că arestarea preventivă a 

reclamanților și arestul lor la domiciliu fuseseră legale, întemeiate pe o 

bănuială rezonabilă că ei ar fi săvârșit o infracțiune și necesare, având în 

vedere riscurile sustragerii și obstrucționării investigației. 

27.  Articolul 5 din Convenție se află, alături de Articolele 2, 3 și 4, în 

primul rang al drepturilor fundamentale care protejează securitatea fizică a 

individului și, prin urmare, importanța acestuia este primordială. Scopul său 

cheie este de a preveni privările de libertate arbitrare sau nejustificate. În 

special, pot fi identificate trei raționamente care trec prin jurisprudența Curții: 

caracterul exhaustiv al excepțiilor, care trebuie interpretate strict și care nu 

permit o gamă largă de justificări în baza altor dispoziții (în special Articolele 

8-11 din Convenție); accentul repetat pe legalitatea detenției, atât procesuală, 

cât și materială, impunând respectarea scrupuloasă a statului de drept; și 

importanța promptitudinii sau rapiditatea controalelor judiciare necesare (a se 

vedea Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 84, CEDO 2016 

(extrase), cu referințele ulterioare). 

28.  În cazul în care „legalitatea” detenției este pusă în discuție, inclusiv 

întrebarea dacă a fost urmată „o procedură prevăzută de lege”, Convenția se 

referă, în esență, la legislația națională și stabilește obligația de conformare 

cu normele materiale și procedurale ale acesteia. Respectarea legislației 

naționale nu este, totuși, suficientă: Articolul 5 § 1 cere, în plus, ca orice 

privare de libertate să fie în concordanță cu scopul de protecție a individul 

împotriva arbitrarului (a se vedea, printre multe alte autorități S., V. și A. v. 

Danemarca [MC], nr. 35553/12 și altele 2, § 74, 22 octombrie 2018). 

29.  Potrivit jurisprudenței Curții, arestul la domiciliu este considerat, 

având în vedere gradul și intensitatea sa, a echivala cu privarea de libertate în 

sensul Articolului 5 din Convenție (Buzadji, pre-citată, § 104). 

30.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea consideră că 

detenția reclamanților intră în domeniul de aplicare al Articolului 5 § 1 (c) 
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din Convenție, deoarece a fost impusă în scopul aducerii lor în fața autorității 

juridice competente, pentru suspiciunea că ar fi comis o infracțiune. 

31.  Curtea reține în continuare că reclamanții au fost arestați și acuzați de 

infracțiunea de participare la dezordini în masă, infracțiune care, potrivit 

textului articolului 285 din Codul penal, este descrisă ca implicând săvârșirea 

„violenței împotriva persoanelor, pogromuri, incendiere, deteriorarea 

bunurilor, folosirea armelor de foc sau a altor obiecte folosite ca arme și 

rezistența violentă sau armată față de reprezentanții autorităților” (a se vedea 

paragraful 22 supra). 

32.  După ce a examinat înregistrările video ale manifestației din 6 

septembrie 2015 incluse în dosarul cauzei (a se vedea descrierea lor detaliată 

în paragrafele 7-10 supra), Curtea observă că acuzațiile privind 

comportamentul violent al reclamanților sunt total incompatibile cu filmările 

incluse în acele videoclipuri. Potrivit înregistrărilor video respective, a căror 

autenticitate nu a fost contestată de către Guvern, demonstrația în general, și 

reclamanții în special, au fost tot timpul pașnici. Este adevărat că polițiștii au 

folosit forța pentru a împinge protestatarii departe de intrarea în clădire, dar 

ultimii nu au prezentat nicio rezistență violentă sau armată și s-au lăsat 

îndepărtați de la intrarea în clădire în timp de 2-3 minute (a se vedea 

paragrafele 7 și 8 supra). 

33.  Curtea reține că judecătoarea S.B. de la Curtea de Apel, în opinia sa 

disidentă, și-a exprimat, de asemenea, opinia că demonstrația fusese pașnică 

(a se vedea paragraful 16 supra). De asemenea, ea ia act de constatarea Curții 

Supreme de Justiție din decizia sa din 11 februarie 2020, potrivit căreia, la 

condamnarea reclamanților, instanțele inferioare s-au bazat în mod exclusiv 

pe prezentarea faptelor oferită de către acuzare și că ele nu acordaseră atenție 

materialelor cauzei (a se vedea paragraful 18 supra). 

34.  În asemenea împrejurări, Curtea nu poate decât să constate că acuzația 

adusă reclamanților de participare la dezordini în masă nu era bazată pe o 

„bănuială rezonabilă” și, prin urmare, nu poate fi considerată „legală” și 

lipsită de arbitrariu, în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea 

Brega v. Moldova, nr. 52100/08, § 38, 20 aprilie 2010). În consecință, a 

existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

35.  În lumina celor de mai sus, Curtea nu consideră necesar să examineze 

separat plângerile în baza Articolului 5 §§ 3 și 4 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 11 DIN CONVENȚIE 

36.  Toți reclamanții, cu excepția primului, s-au plâns că interdicția de a 

participa la adunări publice, aplicată lor la 26 aprilie 2016 în calitate de 

măsură de garanție, a echivalat cu o încălcare a dreptului lor la libertatea de 

întrunire, în modul garantat de Articolul 11 din Convenție, care prevede 

următoarele: 
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„1.  Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de 

asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi 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 naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 

protecţia 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 

37.  Curtea reține că măsura contestată nu a fost aplicată celui de-al 

patrulea reclamant – dlui Oleg Buznea. Prin urmare, Curtea este convinsă că 

acest reclamant nu poate pretinde a fi o victimă, pentru scopurile Articolului 

34. Rezultă că această parte a cererii în privința sa este incompatibilă ratione 

personae cu dispozițiile Convenției, în sensul Articolului 35 § 3 (a), și trebuie 

respinsă, în conformitate cu Articolul 35 § 4 din Convenție. 

38.  În același timp, Curtea reține că plângerea în privința celorlalți 

reclamanți, cu excepția primului, nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

39.  Reclamanții au susținut că măsura aplicată lor la 26 aprilie 2016 și 

prelungită până la 12 martie 2019 nu a fost prevăzută de lege și, prin urmare, 

a fost contrară Articolului 11 din Convenție. 

40.  Guvernul nu a formulat nicio observație cu privire la fondul acestei 

plângeri. 

41.   Este de necontestat între părți, iar Curtea este de acord, că interdicția 

impusă reclamanților, de participare la întruniri publice, a echivalat cu o 

„ingerință a [unei] autorități publice” în dreptul reclamanților la libertatea de 

întrunire, în baza primului paragraf al Articolul 11. O astfel de ingerință va 

constitui o încălcare a Articolului 11, cu excepția cazului în care este 

„prevăzută de lege”, are un scop sau scopuri care sunt legitime în baza 

paragrafului 2 al Articolului respectiv și este „necesară într-o societate 

democratică” pentru atingerea acestui scop sau scopuri. 

42.  În ceea ce privește legalitatea ingerinței de mai sus, niciun element 

din prezenta cauză nu îi permite Curții să considere că a existat o bază legală 

pentru limitarea dreptului reclamanților la libertatea de întrunire. Într-adevăr, 

articolul 191 din Codul de procedură penală (a se vedea paragraful 23 supra) 

nu prevede o astfel de măsură de siguranță, iar Guvernul nu a indicat nicio 

altă prevedere juridică internă care să permită aplicarea unei astfel de măsuri 

în privința persoanei eliberate din arest. Astfel, Curtea concluzionează că 
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ingerința respectivă nu era legală în baza legislației naționale. Această 

concluzie face inutilă examinarea faptului dacă ingerința a urmărit un scop 

legitim și dacă era necesară într-o societate democratică. 

43.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 11 din Convenție. 

IV. ALTE PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

44.  Primul reclamant s-a plâns în baza Articolului 3 din Convenție, cu 

privire la condițiile inadecvate de detenție, și în baza Articolului 13 din 

Convenție, invocând că nu dispunea de căi de atac efective împotriva 

condițiilor inadecvate de detenție. 

45.   Curtea reiterează că scopul regulii epuizării căilor de atac interne este 

de a oferi Statelor contractante posibilitatea de a preveni sau de a remedia – 

de obicei, prin intermediul instanțelor de judecată – încălcările pretinse 

împotriva lor, înainte ca aceste alegații să fie deferite Curții. În consecință, 

Statele sunt scutite să răspundă pentru actele lor în fața unui organism 

internațional, înainte de a fi avut posibilitatea să remedieze situația prin 

intermediul propriului său sistem juridic (a se vedea Balan v. Moldova (dec.), 

nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012) . 

46.  Curtea reamintește că, recent, autoritățile moldovenești au creat un 

nou remediu compensatoriu împotriva condițiilor rele de detenție, instituit 

prin Legea nr. 163 din 20 iulie 2017, remediu pe care Curtea l-a considerat 

efectiv în cauza Draniceru v. Republica Moldova ((dec.), nr. 31975/15, § 41, 

12 februarie 2019). Deoarece primul reclamant a eșuat să epuizeze acest 

remediu, plângerea sa în baza Articolului 3 din Convenție trebuie respinsă în 

conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție, pentru neepuizarea 

căilor de atac interne. În același timp, plângerea sa în baza Articolului 13 

coroborat cu Articolul 3 trebuie declarată inadmisibilă, ca fiind în mod vădit 

nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție (a se 

vedea Talambuța v. Republica Moldova (dec.), nr. 23151/09, §§ 23-24, 19 

martie 2019). 

47.  Toți, cu excepția primului reclamant, s-au plâns, de asemenea, în baza 

Articolului 8 din Convenție, că în timpul arestului lor la domiciliu au fost 

obligați să poarte brățări electronice. Toți reclamanții, cu excepția primului și 

celui de-al patrulea, s-au plâns, de asemenea, în baza Articolului 13, că nu au 

avut o cale de atac efectivă împotriva încălcării dreptului lor în baza 

Articolului 11 din Convenție. Cu toate acestea, având în vedere 

circumstanțele cauzei, observațiile părților și constatările sale în baza 

Articolelor 5 și 11 din Convenție, Curtea consideră că ea a examinat 

principalele chestiuni de drept ridicate în prezentele cereri și că nu este 

necesar să examineze admisibilitatea sau fondul plângerilor în baza 

Articolului 8 și a Articolului 13 coroborate cu Articolul 11 din Convenție (a 

se vedea Kaos-GL v. Turcia, 450 nr. 4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; 

Ghiulfer Predescu v. România, 451 nr. 29751/09, § 67, 27 iunie 2017; 
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Partidul Politic „Patria” și alții v. Republica Moldova, nr. 5113/15 și alte 

14, § 41, 4 august 2020). 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

48.  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 

49.  Reclamanții au pretins câte 15.000 de euro (EUR) fiecare pentru 

prejudiciul moral. 

50.  Guvernul a contestat pretențiile reclamanților pentru prejudiciul 

moral, susținând că ele sunt excesive. 

51.  Curtea consideră că reclamanții trebuie să fi suferit stres și frustrare în 

urma încălcărilor constatate și acordă 7.500 EUR primului reclamant, 7.500 

EUR celui de-al patrulea reclamant și câte 9.750 EUR fiecăruia dintre ceilalți 

reclamanți, pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

52.  Reclamanții au pretins, de asemenea, 8.760 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

53.  Guvernul a considerat această sumă excesivă. 

54.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde 4.000 EUR în comun pentru costuri și cheltuieli. 

C. Dobânda de întârziere 

55.  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. Decide să conexeze cauzele; 

2. Declară plângerile în baza Articolului 5 §§ 1, 3 și 4, cu privire la toți 

reclamanții, și plângerea în baza Articolului 11, cu privire la toți 

reclamanții, cu excepția primului și celui de-al patrulea, admisibile; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 
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4. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerile în baza Articolului 

5 §§ 3 și 4 din Convenție; 

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

privire la toți reclamanții, cu excepția primului și celui de-al patrulea 

reclamant; 

6. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerilor în baza Articolelor 8 și 13 coroborate cu Articolul 11 din 

Convenție; 

7. Declară restul cererii inadmisibil; 

8. Hotărăște 

(a)  că Statul reclamat trebuie să plătească, în termen de trei luni de la data 

devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 44 § 2 din 

Convenție, următoarele sume, care urmează a fi convertite în moneda 

Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data transferului: 

(i) 7.500 EUR (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral dlui Petrenco; 

(ii) 7.500 EUR (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral dlui Buznea; 

(iii) 9.750 EUR (nouă mii șapte sute cincizeci de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral fiecăruia dintre 

ceilalți reclamanți; 

(iv) 4.000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamanților, în comun pentru costuri și cheltuieli; 

(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; 

9. Respinge restul pretenției reclamanților pentru satisfacție echitabilă. 

    Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 14 septembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier adjunct Președinte 

 


