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În cauza Genderdoc-M v. Republica Moldova, 

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

Comitet alcătuit din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

      și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 60377/10) versus Republica Moldova, prin care o organizație 

neguvernamentală moldovenească, Centrul de Informații Genderdoc-M 

(„asociația reclamantă”), cu sediul în Chișinău, fiind reprezentată de către dna 

D.I. Străisteanu, avocat în Chișinău, a sesizat Curtea la 16 septembrie 2010 

în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari, 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 22 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cererea se referă la presupusa nerespectare de către autorități a 

obligației lor de a lua măsuri prealabile pentru a facilita desfășurarea unei 

demonstrații în sprijinul minorităților sexuale. 

2.  La 23 martie 2010 asociația reclamantă – al cărei scop este apărarea 

intereselor acestor minorități – a depus o declarație prealabilă la Primăria 

municipiului Chișinău, prin care își anunța intenția de a organiza, la 2 mai 

2010, în scuarul central al orașului din fața sediului Guvernului, o 

demonstrație de susținere a adoptării unei legi anti-discriminare. 

3.  Printr-o scrisoare din 23 aprilie 2010, poliția a propus primăriei să nu 

autorizeze această întrunire, din cauza riscului de perturbare a ordinii publice. 

În special, ea a subliniat faptul că, în timpul demonstrațiilor similare petrecute 

în anii 2004 și 2008, doar intervenția poliției făcuse posibilă evitarea 

ciocnirilor cu contrademonstranții. 

4.  Printr-o decizie din 28 aprilie 2010, la solicitarea primăriei, Curtea de 

Apel Chișinău a interzis organizarea întrunirii în locația dorită, autorizând 

asociația reclamantă să manifeste în incinta unui teatru în aer liber situat într-

un parc, departe de centrul orașului. Primăria a invocat opoziția puternică din 

partea diferitelor organizații religioase și riscul tulburării ordinii publice. 

5.  La 3 mai 2010 asociația reclamantă a depus un recurs. La 13 mai 2010 

Curtea Supremă de Justiție a admis acest recurs și a casat decizia Curții de 

Apel. În special, ea a considerat că instanța inferioară nu respectase 
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competența sa jurisdicțională și a decis să radieze de pe rol cererea inițială a 

primăriei. 

6.  Între timp, printr-o scrisoare din 29 aprilie 2010, procuratura a răspuns 

la o plângere depusă de către asociația reclamantă, în care denunța discursul 

homofob și/sau îndemnurile la violență care apăruseră în presă și pe rețelele 

de socializare, și care se opuneau manifestației din 2 mai 2010. Procuratura a 

indicat că aceste discursuri cădeau sub incidența libertății de exprimare și a 

considerat că nu exista niciun indiciu că ar fi fost săvârșită o infracțiune. 

7.  Prin scrisoarea din 20 mai 2010, poliția a informat asociația reclamantă 

că intenția sa de a demonstra provocase un val de nemulțumire din partea 

asociațiilor și a diferitelor grupuri religioase conservatoare. Ea a precizat că 

societatea moldovenească nu era pregătită să accepte pe scară largă 

convingerile asociației reclamante și că, pentru a evita reacțiile negative din 

partea altor grupuri sociale, autoritățile statului au fost obligate să reducă 

prezența minorităților sexuale în spațiile destinate unui public numeros. 

8.  Din materialele anexate la dosar rezultă că asociația reclamantă  

încercase, în luna mai 2008, să manifeste pentru diversitate și egalitate pentru 

toți. Această încercare a fost zadarnică, deoarece autobuzul în care se aflau 

manifestanții fusese blocat, în prezența poliției, de către contrademonstranți. 

9.  Invocând Articolul 11 din Convenție, asociația reclamantă se plânge de 

interdicția impusă de către autorități de a manifesta în scuarul central din 

Chișinău și de nerespectarea obligației lor de a garanta dreptul la o întrunire 

pașnică. Invocând Articolul 14 din Convenție coroborat cu Articolul 11 din 

Convenție, ea susține în continuare că a fost discriminată pentru apărarea 

intereselor minorităților sexuale. În sfârșit, ea se plânge de lipsa unei căi de 

atac interne efective, în sensul Articolului 13 din Convenție, pentru a-și 

afirma drepturile sale garantate de Articolele 11 și 14 din Convenție. 

APRECIEREA CURȚII 

I. PRIVIND PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 11 ȘI 14 DIN 

CONVENȚIE 

10.  Guvernul susține că cererea este abuzivă. El a subliniat că hotărârea 

Curții de Apel Chișinău din 28 aprilie 2010 nu era nici definitivă, nici 

executorie și că asociația reclamantă ar fi putut manifesta la 2 mai 2010 în 

locația dorită. El citează în acest sens art. 14 alin. (4) din Legea privind 

întrunirile, potrivit căruia intentarea de către autoritatea locală a unei acțiuni 

de interzicere sau modificare a întrunirii nu suspendă dreptul de a desfășura 

întrunirea. De asemenea, el susține că asociația reclamantă a omis cu bună 

știință să indice în cererea sa că recursul său împotriva hotărârii din 28 aprilie 

2010 a fost depus la 3 mai 2010, i.e. după data dorită a demonstrației, ceea ce 

a obligat Curtea Supremă de Justiție să emită decizia sa post factum. 
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11.  Din aceleași motive, Guvernul a susținut că asociația reclamantă nu a 

fost victima unei încălcări a Convenției. 

12.  Criteriile de examinare a unei cereri abuzive au fost rezumate în cauza 

Șevcenco și Timoșin v. Republica Moldova ((dec.), nr. 35215/06 și 43414/08, 

§§ 22-23, 21 aprilie 2020). 

13.  În prezenta cauză, Curtea nu constată nicio intenție din partea 

asociației reclamante de a-și baza cererea pe fapte controversate sau 

incomplete. Totuși, ea reține că reclamanta i-a furnizat suficiente detalii 

pentru a-i permite să comunice cauza Guvernului în deplină cunoștință de 

cauză. În special, Curtea notează că informațiile referitoare la data la care 

asociația reclamantă a formulat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel au 

apărut, într-adevăr, în documentele anexate la cerere. Prin urmare, ea  

respinge obiecția Guvernului privind abuzul de dreptul la un recurs  

individual în fața Curții (a se compara cu Felix Guțu v. Republica Moldova, 

nr. 13112/07, § 36, 20 octombrie 2020). 

14.  În privința celei de-a doua obiecții înaintate de către Guvern, 

referitoare la lipsa statutului de victimă, Curtea consideră că aceasta se referă 

și la întrebarea dacă autoritățile și-au îndeplinit obligațiile pozitive care le 

revin în baza Convenției. Prin urmare, această întrebare trebuie conexată la 

examinarea fondului (a se vedea, de exemplu, Bączkowski și alții v. Polonia, 

nr. 1543/06, § 48, 3 mai 2007). 

15.  În plus, reținând că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate sau 

inadmisibile din alte motive menționate la Articolul 35 din Convenție, Curtea 

le declară admisibile. 

16.  Principiile generale privind dreptul minorităților sexuale la întrunire 

pașnică au fost rezumate recent în cauzele Berkman v. Rusia (nr. 46712/15, 

§§ 45-48, 1 decembrie 2020) și Asociația ACCEPT și alții v. România (nr. 

19237/16, §§ 138-41, 1 iunie 2021). 

17.  Curtea reține că părțile nu contestă faptul că, în legătură cu 

manifestația din 2 mai 2010 din scuarul central din Chișinău privind apărarea 

intereselor minorităților sexuale, asociația reclamantă era îndreptățită să 

beneficieze de garanțiile Articolului 11 din Convenție, care este, prin urmare, 

aplicabil în prezenta cauză. Având în vedere afirmația asociației reclamante, 

conform căreia încălcarea dreptului său la libertatea de întrunire a avut un 

caracter discriminatoriu, ea consideră, de asemenea, că și Articolul 14 din 

Convenție este aplicabil, și că este mai adecvat să examineze prezentele 

plângeri în baza celei din urmă dispoziții coroborate cu Articolul 11 din 

Convenție (Identoba și alții v. Georgia, nr. 73235/12, § 92, 12 mai 2015, și 

Asociația ACCEPT și alții, citată mai sus, § 137). 

18.  Ulterior, Curtea reține că hotărârea Curții de Apel din 28 aprilie 2010 

privind modificarea locului manifestației nu era executorie și că asociația 

reclamantă nu contestă acest fapt. 

19.  Totodată, ea nu poate critica reclamanta pentru faptul că a formulat un 

recurs împotriva acestei hotărâri după data programată pentru manifestație. 
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Totuși, ea observă că decizia Curții Supreme de Justiție de anulare a hotărârii 

instanței inferioare a fost pronunțată abia după zece zile de la depunerea 

recursului de către asociația reclamantă. În aceste condiții și în lipsa altor 

exemple din jurisprudența națională care să îl susțină, Curtea nu este în 

măsură să accepte argumentul Guvernului, potrivit căruia Curtea Supremă de 

Justiție s-a pronunțat în timp util, i.e. înainte de 2 mai 2010, în cazul în care 

asociația reclamantă ar fi depus recursul său la 29 sau 30 aprilie 2010. 

20.  În orice caz, ea consideră că, chiar dacă hotărârea Curții de Apel nu ar 

fi fost executorie, probele de care dispune sugerează că asociația reclamantă 

nu ar fi putut manifesta în siguranță la locul dorit inițial. Mai mult, ea observă 

că Guvernul nu susține că ar fi existat garanții suficiente în acest sens. Astfel, 

ea subliniază că părțile nu contestă faptul că, în luna mai 2008, 

contrademonstranții, în prezența poliției, împiedicaseră asociația reclamantă 

să organizeze o întâlnire similară (paragraful 8 de mai sus). De asemenea, ea 

observă că autoritățile au semnalat existența unui risc real de ciocniri cu 

contrademonstranții în timpul eventualei demonstrații din 2 mai 2010 

(paragraful 3 de mai sus) și că acest lucru, de asemenea, nu este contestat de 

către părți. 

21.  Curtea observă că autoritățile au rămas pasive în fața acestui risc 

serios dovedit. În special, procuratura nu a considerat necesar să reacționeze 

la discursurile homofobe de incitare la violență, făcute publice înainte de data 

manifestației (a se vedea paragraful 6 de mai sus). De asemenea, ea acordă o 

atenție deosebită atitudinii adoptate de către poliție, conform căreia 

autoritățile erau obligate să reducă prezența minorităților sexuale în spațiile 

publice, pentru a nu provoca reacții negative din partea altor grupuri sociale 

(paragraful 7 de mai sus). În plus, ea nu poate ignora faptul că a constatat deja 

o încălcare a dreptului asociației reclamante în baza Articolului 11 din 

Convenție, de unul singur sau coroborat cu Articolul 14 din Convenție, din 

cauza interzicerii manifestațiilor la care se opuneau autoritățile, care 

dezaprobaseră demonstrațiile de promovare a homosexualității (Genderdoc-

M v. Moldova, nr. 9106/06, §§ 27 și 54, 12 iunie 2012). 

22.  Având în vedere atitudinea anumitor segmente ale populației 

moldovenești față de minoritățile sexuale, Curtea consideră că autoritățile 

aveau în prezenta cauză obligația de a folosi toate mijloacele posibile pentru 

a facilita buna desfășurare a manifestației. Ea observă că asociația reclamantă 

și-a anunțat intenția de a manifesta cu mai mult de o lună în avans, că 

autorităților li s-a acordat un termen confortabil, dar că nu există nicio probă 

care să demonstreze că fuseseră întreprinse măsuri prealabile (precum 

comunicate de presă oficiale de promovare a toleranței, monitorizarea 

activității grupurilor homofobe sau stabilirea unui canal de comunicare cu 

organizatorii evenimentului) (a se compara cu Identoba și alții, citată mai sus, 

§ 99, și Berkman, citată mai sus, § 53). 

23.  În continuare, Curtea reiterează că, atunci când evaluează situația, 

autoritățile trebuie să producă estimări concrete ale potențialei amplori a 
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dezordinilor, pentru a evalua resursele necesare pentru neutralizarea riscului 

de ciocniri violente (a se vedea Fáber v. Ungaria, nr. 40721/08), § 40, 24 

iulie 2012). Cu toate acestea, ea observă că nimic nu indică faptul că astfel de 

estimări au fost făcute în prezenta cauză. 

24.  În lumina celor de mai sus, Curtea constată că riscul dovedit de 

contrademonstrație violentă și absența unor garanții suficiente de protecție 

din partea autorităților erau de natură să descurajeze asociația reclamantă. 

Temerile sale pentru siguranța participanților la demonstrație au fost, așadar, 

întemeiate. În consecință, Curtea nu poate decât să accepte argumentul 

reclamantei, potrivit căruia nu au fost îndeplinite condițiile pentru a putea 

manifesta în siguranță, fie la locul dorit inițial, fie la cel stabilit de către 

Curtea de Apel. De asemenea, ea consideră că interesele asociației reclamante 

au fost direct afectate de pasivitatea autorităților și, prin urmare, respinge 

obiecția Guvernului bazată pe lipsa statutului de victimă. 

25.  În concluzie, Curtea constată că, în lipsa oricărei dorințe de a controla 

contrademonstranții homofobi, autoritățile nu au reușit să faciliteze și să 

garanteze desfășurarea pașnică a demonstrației planificate (a se compara cu 

Identoba și alții, citată mai sus, § 100, Berkman, citată mai sus, § 57, și 

Asociația ACCEPT și alții, citată mai sus, § 146). Rezultă că autoritățile 

Statului reclamat nu și-au îndeplinit obligațiile pozitive care rezultă din 

Articolul 11 din Convenție coroborat cu Articolul 14 din Convenție. 

26.  Această constatare face inutilă examinarea plângerilor asociației 

reclamante din perspectiva unică a Articolului 11 din Convenție (Asociația 

ACCEPT și alții, citată mai sus, § 147). 

II. CU PRIVIRE LA CELELALTE PLÂNGERI 

27.  Asociația reclamantă a formulat, de asemenea, o plângere în baza  

Articolului 13 din Convenție coroborat cu Articolele 11 și 14 din Convenție. 

Având în vedere circumstanțele cauzei, argumentele părților și concluzia la 

care a ajuns mai sus, Curtea consideră că ea a examinat principala problemă 

de drept ridicată în cerere. Ea conchide că nu este necesar să se pronunțe 

separat în privința acestei plângeri (a se vedea, în special, Centrul de Resurse 

Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 

156, CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

28.  Asociația reclamantă pretinde 20.000 de euro (EUR) pentru 

prejudiciul moral pe care consideră că l-a suferit. 

29.  Guvernul contestă această pretenție. 

30.  Curtea acordă asociației reclamante 4.500 EUR pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibile plângerile bazate pe Articolele 11 și 14 din Convenție; 

2. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

plângerii bazate pe Articolul 13 din Convenție coroborat cu Articolele 11 

și 14 din Convenție; 

3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 11 din Convenție coroborat 

cu Articolul 14 din Convenție; 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze dacă a existat o încălcare a 

Articolului 11 din Convenție de unul singur;  

5. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească asociației reclamante, în termen 

de trei luni, suma de 4.500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul 

moral, care urmează a fi convertită în moneda Statului reclamat la rata 

aplicabilă la data transferului;  

b) că, de la expirarea perioadei respective și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumei 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; 

6. Respinge restul pretenției pentru satisfacție echitabilă. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 15 martie 2022, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


