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În cauza Mătăsaru v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 53098/17) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Anatol Mătăsaru („reclamantul”), la 15 iulie 2017; 

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

plângerile în baza Articolelor 5 § 1 și 10 din Convenție, și de a declara restul 

cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la reținerea și privarea de libertate a 

reclamantului pentru o perioadă de trei zile, urmate de condamnarea sa pentru 

organizarea unui protest individual în fața Procuraturii Anticorupție, mimând 

procesul de defecație pe o toaletă. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1970 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl V. Vieru, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl O. Rotari. 

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

după cum urmează. 

5. Reclamantul a fost implicat în numeroase proteste împotriva 

presupuselor acte de corupție și abuz comise de către ofițeri de poliție, 

procurori și judecători. El însuși a fost victima abuzurilor polițienești, a 

relelor tratamente și a inacțiunii procurorilor (a se vedea Mătăsaru și Savițchi 

v. Republica Moldova, nr. 38281/08, 2 noiembrie 2010). Reclamantul 

organiza în mod tradițional de ziua profesională a procurorilor sau a poliției 

înscenări cu implicarea animalelor vii, a sculpturilor, a caricaturilor și a 

măștilor (a se vedea Mătăsaru și Savițchi, pre-citată, și Mătăsaru v. Republica 

Moldova, nr. 69714/16 și 71685/16, 15 ianuarie 2019). De obicei, protestele 

sale erau pline de culoare și șocante, atrăgând multă atenție din partea presei. 
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6.  La 28 ianuarie 2016, de ziua profesională a procurorilor din Republica 

Moldova, reclamantul a organizat un protest individual în fața Procuraturii 

Anticorupție. Potrivit lui, scopul era să protesteze împotriva inacțiunii 

Procuraturii în raport cu o plângere depusă de către el, referitoare la o 

presupusă mită solicitată de la el de către funcționarii Primăriei Chișinău. În 

explicația pe care a oferit-o unui jurnalist înainte de protest, reclamantul a 

declarat că intenția sa fusese să însceneze un spectacol bazat pe zicala „să mă 

cac în el/ea de...”, care ar exprima o formă severă de frustrare sau lipsă de 

speranță în raport cu ceva ce ar fi cu adevărat negativ. 

7.  La ora 10:20 el a intrat în clădirea Procuraturii Anticorupție, ținând o 

cameră de înregistrare într-o mână, și s-a apropiat de ofițerul de serviciu din 

holul instituției, spunându-i: „Aș vrea să mă cac în Procuratură, pot să mă cac 

în Procuratură?!” După ce recepționase un răspuns negativ, el a spus: „Atunci 

o voi face afară”. Ulterior, reclamantul s-a dus spre mașina sa, care era parcată 

în fața clădirii, și a scos un vas de toaletă și o sculptură masivă a unui morman 

de excremente cu un mic drapel alb deasupra. El a amplasat ambele articole 

pe scările clădirii, și-a dat jos pantalonii și chiloții care, potrivit reclamantului, 

făceau parte din decor, și s-a așezat pe vas, pretinzând că-l folosește. În timp 

ce stătea așezat pe vasul de toaletă cu pantalonii în jurul gleznelor și chiloții 

în jurul genunchilor, el ținea o pancartă cu inscripția „Protest” și sufla în 

fluier. Ofițerul de serviciu a ieșit din clădire și a solicitat explicații despre ce 

se întâmpla. Reclamantul i-a explicat că desfășura un protest, iar ofițerul de 

serviciu încerca să-l convingă să înceteze acțiunile sale și să părăsească locul, 

însă fără succes. Ulterior, ofițerul de serviciu a intrat înapoi în clădire și a 

sesizat poliția. Prestația reclamantului a durat aproximativ zece minute și a 

fost filmată de către doi jurnaliști la sol și de o dronă aeriană operată de 

altcineva. În înregistrările video ale evenimentului nu se vede nicio parte 

intimă a corpului reclamantului. Poliția a sosit după ce reclamantul părăsise 

deja locul protestului. 

8. A doua zi, la 29 ianuarie 2016, la amiază, un grup de aproximativ zece 

polițiști s-au deplasat la domiciliul reclamantului și l-au reținut. El a fost 

plasat în detenție timp de șaptezeci și două de ore, fiind suspectat de 

comiterea infracțiunii de huliganism, prevăzută de articolul 287 din Codul 

penal. În procesul-verbal cu privire la reținerea sa era indicat că motivele  

reținerii reclamantului rezultau din faptul că era bănuit de comiterea unei 

infracțiuni din cauza acțiunilor sale vulgare de protest în fața Procuraturii 

Anticorupție. De asemenea, el adresase cuvinte necenzurate ofițerului de 

serviciu, după care își dăduse jos pantalonii și chiloții și se așezase pe un vas 

de toaletă într-un loc public. Având în vedere personalitatea sa și experiențele 

anterioare, reclamantul era considerat susceptibil să se ascundă, să împiedice 

investigația sau să comită noi infracțiuni. 

9. Înainte de expirarea celor șaptezeci și două de ore de privare de libertate, 

procurorul responsabil de caz a solicitat instanței teritoriale competente să 
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dispună plasarea reclamantului în arest preventiv pentru o perioadă de treizeci 

de zile. 

10. La 1 februarie 2016 Judecătoria Buiucani a respins demersul 

procurorului cu privire la plasarea reclamantului în arest preventiv. Instanța a 

constatat, inter alia, că nu existau motive relevante și suficiente pentru a 

considera că reclamantul ar fi susceptibil să se eschiveze sau să împiedice 

urmărirea penală, ori să comită alte infracțiuni. Reclamantul a fost eliberat în 

aceeași zi, însă cu o întârziere de aproximativ douăzeci de minute după 

expirarea celor șaptezeci și două de ore prevăzute de lege. Procurorul a depus 

un recurs împotriva deciziei respective. Cu toate acestea, la 11 februarie 2016 

Curtea de Apel Chișinău a respins recursul său. 

11. Între timp, reclamantul a depus o plângere penală împotriva acțiunilor 

persoanelor care dispuseseră reținerea sa la 29 ianuarie 2016, argumentând 

că detenția sa fusese arbitrară și ilegală. Totuși, plângerea sa a fost în final 

respinsă printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău din 18 ianuarie 2017. 

12.  La 20 martie 2018 Judecătoria Buiucani a examinat fondul acuzațiilor 

penale aduse împotriva reclamantului și a dispus încetarea procesului, 

deoarece acțiunile sale nu ar fi fost într-atât de grave încât să constituie o 

infracțiune conform Codului penal. Instanța a considerat că simularea 

procesului de defecație într-un loc public și cuvintele necenzurate adresate 

ofițerului de serviciu afectaseră ordinea publică și moralitatea, fiind jignitoare 

în raport cu Procuratura Anticorupție. Instanța a reiterat jurisprudența Curții, 

conform căreia există un interes public ca judecătorii și procurorii să se 

bucure de încrederea publică și, prin urmare, poate fi necesară protejarea 

acestora împotriva atacurilor nejustificate. Instanța a considerat că nu exista 

nicio justificare pentru criticile reclamantului la adresa Procuraturii 

Anticorupție și l-a recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzute 

de articolul 354 din Codul contravențional. În același timp, instanța a dispus 

încetarea procesului în privința sa, din cauza expirării termenului de 

prescripție de tragere la răspundere contravențională. Înainte de a emite 

decizia sa, instanța a audiat reclamantul și mai mulți martori, inclusiv ofițerul 

de serviciu care se afla în holul Procuraturii Anticorupție în ziua protestului 

reclamantului. El a declarat, inter alia, că nu considera că acțiunile 

reclamantului îi încălcaseră drepturile sale și că nu se considera a fi victimă 

a acțiunilor reclamantului. El a mai declarat că nu văzuse nicio parte intimă a 

corpului reclamantului și și-a exprimat părerea că cuvântul „rahat” utilizat de 

către acesta era un cuvânt licențios. El a mai afirmat că zgomotul produs de 

către reclamant putea cauza un deranj pentru cei din preajmă. De asemenea, 

el a susținut că nu ii permisese reclamantului să intre în clădire, deoarece 

acolo nu exista toaletă publică. 

13. Atât reclamantul, cât și procurorul au depus cereri de apel împotriva 

hotărârii respective, însă ulterior, procurorul și-a retras apelul său. Retragerea 

cererii era motivată de adoptarea de către Curte a unei hotărâri într-o cauză 

similară, Mătăsaru v. Republica Moldova (pre-citată). 
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14. Printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție din 26 iunie 

2019 a fost menținută soluția adoptată de către Judecătoria Buiucani la 20 

martie 2018. 

CADRUL LEGAL RELEVANT 

13.  Prevederile relevante din Codul penal, în vigoare la acel moment, au 

următorul cuprins: 

Articolul 287. Huliganism 

(1)  Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, 

însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei 

asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau 

altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul 

lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită, se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 200 [4.000 MDL] la 700 [14.000 MDL] unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare 

de pînă la 3 ani. 

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: 

            a) de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism; 

            b) de două sau mai multe persoane; 

            se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 [8.000 MDL] la 1000 [20.000 

MDL] unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani; … 

14.  Prevederile relevante ale Codului contravențional, în vigoare la acel 

moment, au următorul cuprins: 

Articolul 354. Huliganismul nu prea grav 

Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei 

fizice, alte acţiuni similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice, se 

sancţionează cu amendă de la 10 [200 MDL] la 50 [1.000 MDL] de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore. 

15.  Prevederile relevante ale Codului de procedură penală au următorul 

cuprins: 

Articolul 166. Temeiurile pentru reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea 

infracţiunii 

(1)  Organul de urmărire penală are dreptul să reţină persoana, dacă există o bănuială 

rezonabilă privind săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu 

închisoare pe un termen mai mare de un an, numai în cazurile: 

1) dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict; 

2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a 

săvîrşit infracţiunea; 

3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de 

transport sînt descoperite urme evidente ale infracţiunii; 
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... 

(5)  Reţinerea persoanei în condiţiile prezentului articol nu poate depăşi 72 de ore. 

... 

(7)  Persoana reţinută în condiţiile prezentului articol trebuie să fie adusă cît mai 

curînd posibil, dar înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (5) ..., în faţa 

judecătorului de instrucţie pentru a fi examinată chestiunea arestării sau, după caz, a 

eliberării acesteia ... 

16.  Prevederile relevante ale Legii nr. 1545 privind modul de reparare a 

prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti au fost expuse în cauza Sarban v. 

Moldova, nr. 3456/05, § 54, 4 octombrie 2005. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 10 DIN CONVENȚIE 

17.  Reclamantul s-a plâns că reținerea sa și recunoașterea vinovăției sale 

pentru comiterea unei contravenții din cauza protestului său din 28 ianuarie 

2016 constituia o încălcare a dreptului său la libertatea de exprimare garantat 

de Articolul 10 din Convenție, care prevede următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea 

de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul 

autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică 

Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui 

regim de autorizare. 

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 

supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-

o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, 

integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 

a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti.” 

A. Admisibilitatea 

8.  Guvernul a susținut că retragerea de către procuror a cererii sale de apel 

împotriva hotărârii din 20 martie 2018 (a se vedea paragraful 12 supra) și 

recalificarea acțiunilor reclamantului din infracțiune în contravenție 

constituiseră, de fapt, o retragere a acuzațiilor penale împotriva sa și o 

recunoaștere a încălcării drepturilor sale. Prin urmare, reclamantul ar fi 

obținut dreptul de a iniția o acțiune în baza Legii nr. 1545 și de a solicita 

despăgubiri. Cu toate acestea, el nu ar fi inițiat o astfel de acțiune, eșuând să 

epuizeze căile de recurs interne, astfel, cererea sa ar trebui respinsă pentru 

neepuizarea căilor de recurs interne. 
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21. Reclamantul si-a exprimat dezacordul, susținând că nu obținuse 

dreptul de a iniția o acțiune în baza Legii nr. 1545, deoarece acuzațiile 

împotriva sa nu fuseseră retrase, ci doar recalificate în baza prevederilor 

Codului contravențional și că, în final, vinovăția sa fusese recunoscută.  

22. Curtea reține, împreună cu reclamantul, că nu au fost întrunite 

condițiile prevăzute de articolul 3 din Legea nr. 1545, deoarece reclamantul 

a fost recunoscut vinovat, chiar dacă nu i s-a aplicat nicio pedeapsă. Prin 

urmare, remediul sugerat de către Guvern nu a fost eficient în prezenta cauză, 

iar obiecția sa trebuie respinsă. 

23. Curtea notează că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din alte motive prevăzute la Articolul 35 din Convenție. Prin 

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

1. Observațiile părților 

24.  Reclamantul a susținut că ingerința în dreptul său la libertatea de 

exprimare nu fusese prevăzută de lege și nu era necesară într-o societate 

democratică. El a susținut că, la recunoașterea vinovăției sale pentru 

comiterea unei contravenții, instanțele omiseseră să efectueze un test de 

proporționalitate. Faptul că Procuratura Anticorupție se află pe o stradă 

principală din Chișinău și că protestul său putea fi văzut de multe persoane 

nu justifica ingerința. Reclamantul a mai invocat că reținerea sa pentru mai 

mult de șaptezeci și două de ore urmărise scopul de a-l pedepsi și de a-l 

împiedica să organizeze în ziua următoare un alt protest în fața Procuraturii 

Generale, despre care anunțase pe pagina sa de Facebook. 

25. Guvernul și-a exprimat dezacordul, susținând că ingerința fusese 

prevăzută de lege, urmărise scopul legitim de a proteja morala și fusese 

necesară într-o societate democratică. Cu referire la necesitatea ingerinței, 

Guvernul a susținut că reclamantului îi fusese aplicată cea mai blândă 

pedeapsă, id est recunoașterea vinovăției în comiterea unei contravenții, fără 

a fi aplicată vreo sancțiune. Potrivit Guvernului, instanțele au reținut faptul 

că reclamantul desfășurase o manifestație indecentă într-un loc public situat 

pe strada principală a Chișinăului, unde putea fi văzut de multe persoane, 

inclusiv de copii. Totodată, Guvernul a susținut că renunțarea la acuzațiile 

penale împotriva reclamantului constituia o recunoaștere a încălcării 

drepturilor sale. 

2.  Aprecierea Curții 

26.  Curtea reiterează că libertatea de exprimare, în modul prevăzut la 

paragraful 1 al Articolului 10 din Convenție, constituie unul dintre 

fundamentele esențiale ale unei societăți democratice și una dintre condițiile 

de bază pentru progresul acesteia și pentru propria afirmare a persoanei. 
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Potrivit paragrafului 2, ea este aplicabilă nu doar „informației” sau „ideilor” 

care sunt primite favorabil ori sunt considerate ca inofensive sau ca o 

chestiune de indiferență, dar și celor care ofensează, șochează ori deranjează 

Statul sau orice segment al populației. Acestea sunt cerințele pluralismului, 

ale toleranței și ale liberalismului, fără de care o „societate democratică” nu 

poate exista. 

27. De asemenea, Curtea a notat că, pe lângă posibilitatea de a fi exprimate 

prin intermediul operelor artistice, opiniile pot fi, de asemenea, exprimate și 

prin comportament. Spre exemplu, ea a considerat că afișarea publică a mai 

multor articole de îmbrăcăminte murdară pentru o perioadă scurtă de timp în 

preajma Parlamentului, care se presupunea că reprezintă „rufele murdare ale 

națiunii”, constituia o formă de exprimare politică (a se vedea Tatár și Fáber 

v. Ungaria, nr. 26005/08 și 26160/08, § 36, 12 iunie 2012). În mod similar, 

ea a constatat că turnarea vopselei pe statuile lui Atatürk constituia un act de 

exprimare, realizat ca o formă de protest împotriva regimului politic la acel 

moment (a se vedea Murat Vural v. Turcia, nr. 9540/07, §§ 54-56, 21 

octombrie 2014). Detașarea unei panglici de la o cunună așezată de către 

președintele Ucrainei la un monument al unui renumit poet ucrainean de Ziua 

Independenței a fost, de asemenea, considerată de către Curte ca fiind o formă 

de exprimare politică (a se vedea Shvydka v. Ucraina, nr. 17888/12, §§ 37-

38, 30 octombrie 2014). 

28. În cauza Maria Alekhina și alții v. Rusia (nr. 38004/12, 17 iulie 2018), 

Curtea a analizat acțiunile trupei de muzică punk „Pussy Riot” (care au 

încercat să interpreteze un cântec în fața altarului Catedralei Hristos 

Mântuitorul din Moscova împotriva lui Vladimir Putin și ca reacție la 

procesul politic pendinte). Curtea a considerat că acțiunile lor, descrise de 

către ele ca fiind o „manifestare”, au format o îmbinare de comportament și 

expresie verbală, constituind o formă de exprimare artistică și politică, care 

trebuia protejată ca atare. 

29. În prezenta cauză, nu se contestă faptul că manifestația reclamantului 

a constituit un act de exprimare a opiniei sale cu privire la activitatea 

Procuraturii Anticorupție și, prin urmare, constituia o formă de discurs 

prevăzută de Articolul 10 din Convenție. În mod similar, este de necontestat 

faptul că a existat o ingerință în dreptul reclamantului la libertatea de 

exprimare. O astfel de ingerință va constitui o încălcare a Articolului 10 din 

Convenție, cu excepția cazului în care ea a fost „prevăzută de lege”, a urmărit 

unul sau mai multe scopuri legitime în conformitate cu paragraful 2 și a fost 

„necesară într-o societate democratică” pentru atingerea acelor scopuri. 

30. Cu privire la faptul dacă ingerința respectivă a fost prevăzută de lege, 

având în vedere constatările de mai jos, Curtea consideră că nu este necesar 

să se pronunțe. În plus, Curtea este pregătită să accepte faptul că ingerința 

respectivă a urmărit scopul legitim de a proteja morala. 

31.  Testul „necesității într-o societate democratică” a ingerinței contestate 

impune să se determine dacă aceasta a corespuns unei „necesități sociale 
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imperioase”, dacă aceasta a fost proporțională scopului legitim urmărit și 

dacă motivele invocate de către autoritățile naționale pentru a o justifica au 

fost relevante și suficiente. La aprecierea faptului dacă o astfel de „necesitate” 

există și ce măsuri ar trebui adoptate pentru a recurge la aceasta, autoritățile 

naționale au o anumită marjă de apreciere. Cu toate acestea, marja de 

apreciere nu este nelimitată, ci este supusă unei supravegheri europene de 

către Curte, al cărei rol este să dea o soluție definitivă cu privire la faptul dacă 

o restricție este reconciliabilă cu libertatea de exprimare, în modul protejat de 

Articolul 10 din Convenție (pentru o analiză mai amplă a principiilor 

relevante, a se vedea Gündüz v. Turcia, nr. 35071/97, § 38, CEDO 2003-XI, 

Murphy v. Irlanda, nr. 44179/98, §§ 65-69, CEDO 2003-IX (extrase), 

inclusiv referințele ulterioare citate în aceasta; Aydın Tatlav v. Turcia, nr. 

50692/99, §§ 22-27, 2 mai 2006; și Giniewski v. Franța, nr. 64016/00, §§ 43-

54, CEDO 2006-I). 

32. Curtea notează că reclamantul a fost acuzat inițial de comiterea unei 

infracțiuni prevăzute de Codul penal și reținut din acest motiv, pentru ca în 

final să fie recunoscut vinovat de huliganism nu prea grav. Recunoașterea 

vinovăției reclamantului a fost bazată pe faptul că, în timpul protestului său 

în fața Procuraturii Anticorupție, el utilizase o expresie licențioasă atunci 

când s-a adresat ofițerului de serviciu (a se vedea paragraful 7 supra) și 

deoarece simulase procesul de defecare într-un loc public, jignind astfel 

trecătorii și insultând instituția Procuraturii Anticorupție. 

33. Curtea reține că intenția reclamantului a fost de a atrage atenția asupra 

problemelor din activitatea Procuraturii Anticorupție, subiect care putea fi 

considerat de interes public. Cuvintele necenzurate folosite de către el pentru 

a se adresa ofițerului de poliție de serviciu nu aveau scopul de a-l insulta, ci 

făceau parte din manifestația sa. Într-adevăr, polițistul de serviciu a declarat 

în decursul procesului judiciar că nu s-a simțit insultat de cuvintele 

reclamantului (a se vedea paragraful 12 supra). Curtea este de acord că 

prestația desfășurată de către reclamant a fost foarte extravagantă și putea fi 

considerată șocantă sau deranjantă pentru unii. Cu toate acestea, nici în 

decursul procedurii interne, nici în cadrul procedurii în fața Curții, nimeni nu 

s-a îndoit de faptul că incidentul a reprezentat o simplă manifestație și că nu 

a existat o expunere indecentă din partea reclamantului. În plus, prestația 

reclamantului a fost foarte scurtă și a durat doar aproximativ zece minute, 

minimul necesar de timp pentru a fi înregistrată de jurnaliştii prezenţi. 

Reclamantul nu a insultat niciun procuror, ci doar a pus în discuție activitatea 

instituției. Scopul real al utilizării unor astfel de metode extravagante de 

protest de către reclamant pare să fi fost obținerea unui puternic impact 

mediatic și, aparent, el a avut succes în acest sens. 

34. În lumina celor relatate supra, Curtea consideră că, în circumstanțele 

prezentei cauze, nu a fost prezentată nicio justificare pentru ingerința în 

dreptul reclamantului la libertatea de exprimare. Tratamentul aplicat lui, prin 

însăși natura sa, nu numai că a avut repercusiuni negative asupra 



HOTĂRÂREA MĂTĂSARU v. REPUBLICA MOLDOVA  

9 

reclamantului, ci putea avea și un efect demoralizant serios asupra altor 

persoane, ca să le descurajeze să-și exercite libertatea de exprimare, și nu a 

corespuns cerințelor pluralismului, toleranței și liberalismului, fără de care o 

„societate democratică” nu poate exista. Astfel, ingerința în dreptul 

reclamantului la libertatea de exprimare nu poate fi considerată proporțională, 

iar motivele prezentate nu pot fi considerate suficiente. În consecință, 

ingerința nu a fost „necesară într-o societate democratică”. 

35. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

36.  Reclamantul a invocat că reținerea sa între 29 ianuarie și 1 februarie 

2016 nu a fost legală, nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabilă că el comisese 

o infracțiune și că fusese arbitrară. Părțile relevante ale Articolului 5 § 1 din 

Convenție prevăd 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;” 

A. Admisibilitatea 

37.  Reieșind din motivele menționate în paragraful 22 supra, Curtea 

consideră că această plângere nu este inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 

3 din Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. În fond 

1. Argumentele părților 

38.  Reclamantul a susținut că nu exista nicio bănuială rezonabilă că el ar 

fi comis infracțiunea de care era acuzat și că scopul real al procurorilor era de 

a-l pedepsi pentru protestul său și de a-l împiedica să organizeze un alt protest 

anunțat de el pentru ziua următoare. El a susținut că lipsa suspiciunii 

rezonabile, ilegalitatea și caracterul arbitrar al reținerii sale fuseseră 

confirmate de către instanțele care deciseseră că articolul 287 din Codul penal 

nu era aplicabil circumstanțelor cauzei și recalificaseră acțiunile în baza 

articolului 354 din Codul contravențional. 

39. Reclamantul a mai susținut că, potrivit prevederilor articolului 25 din 

Constituție și Codului de procedură penală, șaptezeci și două de ore era durata 

maximă de reținere în lipsa unei hotărâri judecătorești. Cu toate acestea, 
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contrar respectivelor prevederi, el fusese reținut pentru șaptezeci și două de 

ore și douăzeci de minute. 

40. Guvernul a susținut că exista o suspiciune rezonabilă că reclamantul 

săvârșise infracțiunea prevăzută de articolul 287 din Codul penal. Guvernul a 

mai susținut că exista riscul eschivării acestuia. 

2. Aprecierea Curții 

41.  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 (a se 

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

(extrase), cu referințele ulterioare). 

42. 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 dreptului intern. 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 

individului împotriva arbitrarului. Există un principiu fundamental, conform 

căruia nicio detenţie arbitrară nu poate fi compatibilă cu Articolul 5 § 1, iar 

noţiunea de „arbitrariu” din Articolul 5 § 1 nu se limitează la lipsa 

conformităţii cu dreptul intern, astfel încât o lipsire de libertate poate fi legală 

potrivit legislaţiei interne şi, în același timp, arbitrară, deci, contrară 

Convenției (a se vedea, printre alte hotărâri, Creangă v. România [MC], nr. 

29226/03, § 84, 23 februarie 2012). 

43. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea consideră că 

principala chestiune care trebuie stabilită este dacă reținerea reclamantului în 

circumstanțele cauzei a fost lipsită de arbitrariu în sensul Articolului 5 § 1 din 

Convenție. Curtea reamintește de la bun început constatarea sa din paragraful 

34 supra, potrivit căreia acțiunile reclamantului au constituit o formă de 

discurs protejată de Articolul 10 din Convenție și că nu a existat nicio 

justificare pentru ingerința în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare. 

Această constatare este suficientă pentru a considera că reținerea 

reclamantului în asemenea circumstanțe nu poate fi considerată lipsită de 

arbitrariu. De asemenea, Curtea notează că reținerea reclamantului a fost 

posibilă numai din cauza acuzării inițiale, care a fost ulterior recalificată, în 

pofida lipsei oricărei violențe sau rezistențe, și că reclamantul a fost reținut 

după mai mult de 24 de ore. 

44. În lumina celor relatate supra și luând în considerare constatările sale 

cu privire la plângerea reclamantului în baza Articolului 10 din Convenție, 

Curtea ajunge la concluzia că reținerea reclamantului pentru mai mult de trei 

zile a fost arbitrară în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție. 

45. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 
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III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

46.  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 

47.  Reclamantul a pretins 18.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

48. Guvernul a contestat cuantumul prejudiciului moral pretins de către 

reclamant, susținând că acesta este excesiv. 

49. Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi suferit stres și frustrare în 

urma încălcărilor constatate și îi acordă 5.850 EUR pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

9.  Reclamantul a pretins, de asemenea, 1.800 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

51.  Guvernul a considerat această sumă excesivă. 

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

rezonabil să acorde întreaga sumă pretinsă pentru costuri și cheltuieli. 

C. Dobânda de întârziere 

53. 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. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 

4. Hotărăște 

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

luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 5.850 EUR (cinci mii opt sute cincizeci de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 
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(ii) 1.800 EUR (una mie opt sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, va fi achitată o penalitate 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

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

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

 


