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Concursul de dezbateri pentru liceeni 

ARGUMENT – „Provocări ale dreptului în secolul XXI” 

Ediția a VI-a, 2022 

 

CAZ PRACTIC 

M.S. Kostov v. Borgondia 

 

1. Borgondia, cu capitala în Anyanto și o populație de 10 milioane de locuitori, este un stat 
prosper din sud-estul Europei, parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în care 
drepturile fundamentale sunt protejate, de asemenea, prin Constituție. Aceasta are o formulare 
identică cu Constituția României. 

2. În aprilie 2021, Antonio Molero, polițist în Garda Națională, amendează un grup de 
studenți actori, care joacă o piesă de teatru în cadrul unui festival organizat în campusul 
Universității Publice din Anyanto. Spectacolul își propunea să atragă atenția asupra unor probleme 
sociale relevante pentru mediile universitare din Borgondia, precum discriminarea persoanelor 
care fac parte din comunitatea LGBTQ și a femeilor de culoare. Patrulând în campus, polițistul 
din Garda Națională a avut prilejul să urmărească o parte din spectacol și a apreciat că acesta 
contravine moralei publice, întrucât scenele pe care le-a văzut includeau momente de nuditate 
parțială care implicau exclusiv femei. Tinerii din trupa de teatru au fost amendați contravențional 
de Antonio Molero cu câte 50 de euro fiecare. Amenzile au fost contestate la Tribunalul din 
Anyanto și anulate, judecătorii constatând că polițistul nu era competent să aplice sancțiuni câtă 
vreme nu au existat indicii că ordinea publică ar fi fost în vreun fel tulburată în timpul 
spectacolului.  

3. În vara anului 2021, în Borgondia apar tensiuni, care se intensifică în Anyanto, unde o 
parte a populației consideră că unora dintre minorități, precum LGBTQ, li se oferă prea multe 
drepturi și contestă așa-zisa propagandă în favoarea acestora. Exemplele cel mai frecvent aduse în 
discuție sunt spectacolul de teatru al studenților actori din Universitatea Publică din Anyanto, 
respectiv un marș organizat de o organizație non-guvernamentală care sprijină minoritățile, ai cărei 
membri au defilat pașnic, ocupând străzile capitalei pentru 3 zile. 

4. În septembrie 2021, pe scena politică națională apare „Uniunea Eliberați Borgondia” 
(UEB), un partid extrem de activ încă din primele luni de la înființare, care își atrage susținătorii 
printr-un discurs anti-LGBTQ și anti-feminist. Liderul UEB, domnul Michele Stefano Kostov, este 
doctor în științe politice și relații internaționale și își legitimează poziția prin calitatea de fost 
profesor universitar. La finalul anului 2021, UEB numără aproape 500.000 de membri, iar 
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discursul său se radicalizează, promițând „să readucă normalitatea în Borgondia”, „să curețe 
străzile capitalei Anyanto”, „să permită numai celor mai decenți elevi să acceseze universitățile de 
stat” și, în general, „să-i țină la respect pe cei care nu au ce căuta în societate”. 

5. În 31 ianuarie 2022, ofițerul de politie Antonio Molero este internat în secția de urgențe 
a Spitalului Municipal Anyanto cu traumatisme fizice grave, în urma unei agresiuni survenite în 
campusul Universității Publice din Anyanto. La câteva ore după ce știrea privind acest incident a 
fost distribuită online pe pagina UEB, domnul Michele Stefano Kostov a susținut o conferință de 
presă în care a declarat că ofițerul este victima unei agresiuni orchestrate de comunitatea LGBTQ, 
care a dorit să-l pedepsească pentru amenda aplicată membrilor trupei de teatru a universității. 
Vorbind în numele UEB, Kostov a mai anunțat că va urmări cu atenție reacția autorităților și că 
partidul pe care îl reprezintă, consecvent cu obiectivele sale politice, va lupta în continuare pentru 
o societate întemeiată pe valori tradiționale sănătoase.  

6. Ulterior acestui incident, au fost declanșate investigații menite să clarifice împrejurările 
în care a survenit traumatismul ofițerului Molero. De asemenea, la data de 1 februarie 2022, au 
fost organizate atât proteste ale susținătorilor UEB, cât și ale comunității LGBTQ și ale studenților 
Facultății de Arte a Universității Publice din Anyanto. În urma încăierărilor între cele două tabere, 
Garda Națională a fost nevoită să aresteze 25 de persoane și să transporte la spital alte 10, care au 
necesitat îngrijiri medicale.  

7. În martie 2022, ancheta oficială a putut concluziona doar că traumatismele suferite de 
ofițerul Molero au rezultat în urma unei încăierări într-un bar din campus. Apreciind că această 
concluzie exclude orice legătură atât cu trupa de teatru, cât și cu vreun membru al comunității 
LGBTQ, mai multe grupuri de activism civic, politic și comunitar din Anyanto au solicitat în 
instanță interzicerea derulării activității partidului UEB și sancționarea liderului acestuia, domnul 
Michele Stefano Kostov care, prin declarația de presă din 31 ianuarie 2021, a instigat la 
nerespectarea regulilor de ordine publică. Instanțele naționale au admis ambele cereri, aplicând 
art. 20 din Legea nr. 10/2010 privind înființarea, desființarea și desfășurarea activității partidelor 
politice din Borgondia, care prevede că un partid politic poate fi obligat să își înceteze activitatea 
dacă instigă la ură și discriminare sau dacă i se datorează încălcarea ordinii și a moralei publice, 
cu condiția ca acestea să fie exprimate în mod coerent și sistematic și să reprezinte poziția 
întregului partid, nu doar a unui membru, oricât cât de influent ar fi acesta. După ce decizia 
instanței naționale a rămas definitivă, domnul Michele Stefano Kostov – căruia, pentru declarațiile 
din 31 ianuarie 2022, i-a fost aplicată o amendă contravențională de 50 de euro – a susținut pe 
pagina online a fostului UEB că autoritățile din Borgondia i-au încălcat dreptul la liberă exprimare, 
libertatea de conștiință și libertatea de asociere. 

 

Fără să vă raportați la dispoziții legale de natură procedurală, prezentați, conform 
indicațiilor cuprinse în Regulamentului Concursului „Argument – Provocări ale dreptului în 
secolul XXI”, pledoaria reprezentantului domnului M.S. Kostov și cea a reprezentantului 
Borgondiei în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. 


