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În cauza Ozdil și alții v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Robert Spano, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Julia Laffranque, 

 Valeriu Grițco, 

 Egidijus Kūris, 

 Ivana Jelić, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Deliberând la 21 mai 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 42305/18) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către cinci cetățeni turci, dl Yasin Özdil, dl Müjdat Çelebi, 

dl Riza Doğan, dl Sedat Hasan Karacaoğlu și dl Mehmet Feridun Tüfekçi 

(„reclamanții”), la 6 septembrie 2018. 

2. Reclamanții au fost reprezentați de dl V. Nagacevschi, avocat în 

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

agentul său, dl O. Rotari. 

3. Reclamanții s-au plâns, în special, că au fost în mod ilegal privați de 

libertate și extrădați în Turcia, contrar Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenție, 

și a Articolului 1 din Protocolul nr. 7. 

4. La 19 octombrie 2018 Guvernului i-au fost comunicate plângerile cu 

privire la Articolele 5 § 1 și 8 din Convenție și la Articolul 1 din Protocolul 

nr. 7, iar restul cererii a fost declarat inadmisibil în baza Articolului 54 § 3 

din Regulamentul Curții. La aceeași dată, Guvernul Turciei a fost informat 

despre dreptul său de a interveni în procedură, conform Articolului 36 § 1 

din Convenție și a Articolului 44 § 1 (b) din Regulamentul Curții, dar nu a 

dorit să se prevaleze de acest drept. De asemenea, Curtea a decis să acorde 

prioritate cauzei în baza Articolului 41 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 
5. Reclamanții s-au născut în 1976, 1972, 1976, 1970 și 1976, respectiv. 

Actualmente ei sunt deținuți în Turcia. 
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A. Contextul cauzei 
6. Reclamanții erau profesori de liceu în rețeaua de școli private Orizont 

din Republica Moldova, funcțională din 1993. 

7. Dl Yasin Ozdil locuise în Republica Moldova din 2015, împreună cu 

soția sa și cei doi copii minori. Dl Mujdat Celebi locuise în Republica 

Moldova din 2014, împreună cu soția sa și cei trei copii minori. Dl Riza 

Dogan locuise în Republica Moldova din 1993, împreună cu soția sa și cei 

doi copii minori, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dl Sedat Hasan 

Karacaoglu locuise în Republica Moldova din 1998 împreună cu soția sa. Dl 

Mehmet Feridun Tufekci locuise în Republica Moldova din 1993, împreună 

cu soția sa moldoveană și ce doi copii minori, care sunt cetățeni ai 

Republicii Moldova. Toți reclamanții aveau viză de reședință valabilă în 

Republica Moldova. 

8. În timpul nopții din 15 spre 16 iulie 2016 un grup de membri ai 

forțelor armate turcești, autodenumindu-se „Consiliul Păcii Acasă”, a 

încercat să realizeze o lovitură de stat militară cu scopul de a răsturna 

Parlamentul, Guvernul și Președintele Turciei, aleși în mod democratic. A 

doua zi de la tentativa de lovitură de stat militară, autoritățile naționale au 

acuzat rețeaua legată de Fetullah Gülen, un cetățean turc care locuiește în 

Pennsylvania (Statele Unite ale Americii) și este considerat a fi liderul unei 

organizații teroriste cunoscute drept FETÖ/PDY („Organizația Teroristă 

Gülenistă/Structura Statală Paralelă”). Câteva anchete penale au fost ulterior 

inițiate de către autoritățile corespunzătoare de urmărire penală împotriva 

membrilor suspectați ai acelei organizații. În legătură cu evenimentele 

descrise supra, ambasadorul Turciei în Republica Moldova a acuzat școlile 

„Orizont” de conexiuni cu acea mișcare și a acuzat profesorii acelor școli de 

terorism. 

9. În mai 2017 Prim-ministrul Turciei a vizitat Republica Moldova și i-a 

cerut omologului său moldav să închidă școlile „Orizont”. 

10. La 31 martie 2018 directorul liceului „Orizont” din Chișinău a fost 

arestat la Aeroportul Internațional Chișinău și audiat timp de șapte ore de 

către serviciile secrete moldovenești cu privire la alegațiile de susținere a 

organizațiilor teroriste. O anchetă penală a fost inițiată împotriva lui și i-a 

fost aplicată măsura preventivă sub forma obligației de a nu părăsi țara timp 

de zece zile. 

11. În legătură cu evenimentele descrise supra, la 6 aprilie 2018 toți 

reclamanții au depus cereri de azil la Biroul Migrație și Azil al Republicii 

Moldova („BMA”). Ei au solicitat obținerea statutului de refugiați în 

Republica Moldova, fiindu-le frică de persecuții în țara lor de origine, 

Turcia, din cauza viziunilor lor politice. 

12. La 10 aprilie 2018 autoritățile au renunțat la învinuirile împotriva 

directorului liceului „Orizont” din Chișinău, iar investigația a fost încetată. 

La 5 mai 2018 reclamanții le-au solicitat în scris autorităților competente 

din Republica Moldova informații cu privire la derularea anumitor anchete 

penale în privința lor. Printr-o scrisoare din 13 iunie 2018 Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale le-a răspuns 

reclamanților, că nici un proces penal în privința lor nu era pendinte. O 
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scrisoare similară a fost recepționată de către reclamanți la 31 iulie 2018 din 

partea Procuraturii Anticorupție. 

B. Transferul reclamanților în Turcia 
13. În dimineața din 6 septembrie 2018, șapte profesori din școlile 

„Orizont”, printre care și reclamanții, au fost arestați în casele lor sau în 

drum spre serviciu de către indivizi, care purtau haine fără imprimeuri, și 

duși într-o direcție necunoscută. Mai târziu, în aceeași zi, serviciile secrete 

moldovenești au emis câteva declarații despre o operațiune antiteroristă de 

amploare care avuse loc în acea zi, în cadrul căreia șapte cetățeni străini 

bănuiți de legături cu o organizație islamică au fost arestați și îndepărtați din 

Republica Moldova, realizată în cooperare cu serviciile secrete din alte țări. 

14. În aceeași zi mass-media din Turcia a raportat că serviciile secrete 

turcești au desfășurat cu succes o operațiune în Republica Moldova, în carul 

căreia șapte membri ai mișcării Fethullah Gülen fuseseră arestați. 

15. La 6 septembrie 2018 unii membri ai familiilor reclamanților, colegii 

lor din cadrul școlilor și apărători ai drepturilor omului au petrecut ziua la 

aeroport, sperând să oprească deportarea reclamanților în Turcia. Ei s-au 

așteptat ca reclamanții să fie transportați în Turcia prin intermediul cursei 

aeriene programată mai târziu în acea zi. 

16. Soarta reclamanților și faptul dacă ei mai erau în Republica Moldova 

au rămas necunoscute familiilor lor timp de câteva săptămâni. Autoritățile 

moldovenești s-au abținut să comunice familiilor lor sau presei orice 

informație despre ei. 

17. Ulterior s-a aflat că, aparent chiar în dimineața în care fuseseră 

arestați, reclamanții au fost duși direct la Aeroportul Internațional Chișinău, 

unde îi aștepta un charter, care i-a transportat imediat în Turcia. 

C. Evenimentele derulate după transferul reclamanților în Turcia 
18. La 7 septembrie 2018 directorul BMA, O.P., a declarat într-un 

interviu că instituția nu fusese implicată în cazul celor șapte profesori de la 

liceul „Orizont” și că procedura de declarare a lor drept persoane 

indezirabile și de îndepărtare a lor din Republica Moldova nu fusese 

desfășurată de către BMA. 

19. Câteva zile după arestul reclamanților, familiile lor au primit scrisori 

de la BMA, care conțineau decizii datate din 4 septembrie 2018, prin care 

cererile de azil ale reclamanților fuseseră respinse. Deciziile cuprindeau o 

analiză aprofundată a manierei în care adepții mișcării Gülen au fost tratați 

în Turcia și concluziona că „frica” reclamanților de persecuții din partea 

autorităților turcești era justificată. În mod particular, BMA a constatat că 

autoritățile turcești au comis acțiuni de hărțuire, amenințare, detenție 

arbitrară și alte încălcări grave ale drepturilor omului în privința liderilor 

opoziției și membrilor mișcării Gülen. BMA a concluzionat că reclamanții 

au întrunit cerințele legale pentru a le fi acordat azil în Republica Moldova. 

Totuși, cererile lor au fost respinse din cauza unei note confidențiale primite 

de la serviciile secrete moldovenești, potrivit căreia reclamanții prezentau o 

amenințare la securitatea națională. Deciziile nu au oferit detalii cu privire la 

conținutul notei sau la data la care emiterii acesteia. Reclamanților le-au fost 
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acordate cincisprezece zile pentru a părăsi țara, având dreptul să conteste 

deciziile în treizeci de zile. Scrisorile de însoțire a deciziilor au fost 

transmise prin poștă la 7 și 10 septembrie 2018 și au fost semnate de către 

directorul BMA, O.P. 

20. Câteva zile după arestul reclamanților și transferul lor în Turcia, 

familiile lor de asemenea au recepționat din partea BMA decizii datate cu 

5 septembrie 2018, prin care reclamanților li se interzicea intrarea pe 

teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani, fiind dispusă 

îndepărtarea lor sub escortă din Republica Moldova de către BMA în 

conformitate cu articolul 58 din Legea privind regimul străinilor în 

Republica Moldova (a se vedea paragraful 27 infra). Scrisorile de însoțire a 

deciziilor au fost, la fel, semnate de către directorul BMA, O.P. 

21. La diferite date în septembrie și octombrie 2018 reprezentantul 

reclamanților, care a primit împuterniciri din partea soțiile acestora, a 

contestat deciziile menționate supra în instanța de judecată. Cu toate 

acestea, acțiunile lor nu au fost admise din cauza că mandatul avocatului nu 

fusese semnat de reclamanți înșiși. Încheierile instanței au fost contestate în 

fața instanței ierarhic superioare, însă fără succes. 

D. Reacțiile internaționale la transferul reclamanților în Turcia 
22. La 15 octombrie 2018 Parlamentul European a publicat un raport cu 

privire la implementarea Acordului de Asociere dintre UE și Republica 

Moldova (2017/2281(INI)). În raportul său, Parlamentul European a emis o 

declarație cu privire la modul în care reclamanții au fost transferați în 

Turcia, exprimând următoarele: 

„29. [Parlamentul European] condamnă ferm extrădarea/răpirea recentă a unor 

cetățeni turci în Turcia din cauza pretinselor legături ale acestora cu mișcarea Gülen, 

cu încălcarea principiului statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului; 

îndeamnă autoritățile Republicii Moldova să se asigure că orice cerere de extrădare 

provenită de la țări terțe este examinată într-un mod transparent, respectând proceduri 

judiciare în deplină conformitate cu principiile și standardele europene...” 

23. De asemenea, Amnesty International a făcut o declarație în legătură 

cu deportarea în Turcia a șapte profesori de la liceul „Orizont”. La 

6 septembrie 2018 directorul organizației pentru Europa de Est și Asia 

Centrală a declarat următoarele în legătură cu transferul reclamanților în 

Turcia: 

„Autoritățile moldovenești nu doar au încălcat drepturile acestor persoane prin 

deportarea lor, ci i-au plasat rapid pe o cale de încălcări continui ale drepturilor 

omului, e.g. cea a unui proces inechitabil. ... Ultimele arestări din Republica Moldova 

urmează modelul persecuțiilor politice îndreptate împotriva cetățenilor turci, care 

locuiesc în străinătate, de către guvernul din ce în ce mai represiv al lui Recep Tayyip 

Erdoğan. ... Reîntoarcerea forțată a celor care solicită protecție în Republica Moldova 

este o încălcare flagrantă a obligațiilor internaționale în domeniul drepturilor omului 

ale Republicii Moldova. Autoritățile statale trebuie să tragă imediat la răspundere pe 

cei responsabili de detenția și expulzarea arbitrare ale cetățenilor turci.” 

II. DREPTUL ȘI PRACTICA INTERNE RELEVANTE 
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A. Expulzarea 
24. Legislația Republicii Moldova face o distincție dintre simpla 

expulzare, id est cazul în care persoana expulzată părăsește țara de sine 

stătător în interiorul unei perioade determinate, după ce este obligată să 

procedeze astfel, și îndepărtarea sub escortă, id est când persoana expulzată 

este însoțită de personalul specializat al BMA. 

25. Unica autoritate responsabilă de expulzare este Biroul Migrație și 

Azil. Acest organ decide în privința cererilor de azil și a expulzării 

străinilor. Deciziile emise de către BMA pot fi contestate la Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, instanța cu competență teritorială în acest sens. 

Deciziile Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, pot fi atacate cu apel la 

Curtea de Apel Chișinău. În cele din urmă, deciziile Curții de Apel Chișinău 

pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Contestarea deciziilor 

emise de BMA are un efect suspensiv și persoana vizată poate rămâne pe 

teritoriul Republicii Moldova până la soluționarea cauzei printr-o hotărâre 

judiciară irevocabilă. 

26. Potrivit articolului 55 din Legea privind regimul străinilor în 

Republica Moldova (Legea nr. 200 din 16 iulie 2010), unui străin îi poate fi 

interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de la 

cinci la cincisprezece ani. O decizie ce impune unei persoane o asemenea 

interdicție trebuie să fie motivată. Dacă temeiurile pentru declararea unei 

persoane indezirabile țin de securitatea națională, nu poate fi menționat nici 

un motiv. Articolul 56 al aceleiași Legi prevede că o decizie prin care i se 

interzice accesul pe teritoriu trebuie să-i fie înmânată personal străinului 

contra semnătura pentru confirmarea recepționării acesteia. Dacă străinul nu 

este prezent, decizia trebuie să-i fie expediată prin poștă, cu confirmare de 

primire. Conform articolului 57 din aceeași Lege, o decizie de declarare a 

străinului indezirabil poate fi contestată în instanța de judecată în termen de 

cinci zile; cu toate acestea, o asemenea contestare nu are efect suspensiv. 

Instanța poate, însă, să dispună suspendarea executării deciziei la cererea 

reclamantului. O cerere de suspendare a executării deciziei trebuie să fie 

examinată de urgență. 

27. În conformitate cu articolul 58 din Legea privind regimul străinilor în 

Republica Moldova, îndepărtarea sub escortă a străinului trebuie să fie 

realizată de personalul BMA prin însoțirea persoanei vizate până la un punct 

de trecere al frontierei de stat, în țara de origine sau de tranzit ori la 

destinația sa. Măsura îndepărtării sub escortă poate fi aplicată persoanelor 

care au intrat ilegal în țară, care nu au părăsit țara în interiorul termenului 

prestabilit, care au intrat în țară în timpul unei interdicții, cărora le-a fost 

interzis accesul, care au fost declarate indezirabile ori în privința cărora a 

fost aplicată măsură expulzării. 

28. În conformitate cu articolul 28(a) din Legea privind azilul în 

Republica Moldova (Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008), nici un 

solicitant de azil nu poate fi expulzat din țară până la soluționarea cererii 

sale de azil. Potrivit articolului 28(b) al aceleiași Legi, solicitantul de azil, a 

cărui cerere de azil a fost în cele din urmă respinsă, are dreptul să stea încă 

cincisprezece zile pe teritoriul țării, cu excepția situației în care cererea de 
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azil a fost respinsă în procedură accelerată, caz în care el sau ea trebuie să 

părăsească țara la data rămânerii irevocabile a deciziei. 

B. Extrădarea 
29. Procedura extrădării este reglementată de articolele 541-550 din 

Codul de procedură penală. Potrivit articolului 546 alin. (2) pct. 5, este 

interzisă extrădarea persoanelor căutate de țări străine din cauza unor 

infracțiuni care, conform legislației Republicii Moldova, sunt considerate 

politice. 

30. Autoritatea responsabilă de extrădare în Republica Moldova este 

Direcția cooperare internațională și integrare europeană din cadrul 

Procuraturii Generale. Extrădarea poate fi aplicată persoanelor în privința 

cărora țări străine au emis cereri prin intermediul Interpol, echivalentul CSI 

al Interpol sau prin alte metode. După recepționarea cererii, Direcția 

cooperare internațională și integrare europeană trebuie să se adreseze 

judecătorului de instrucție pentru o hotărâre de extrădare. Judecătorul 

trebuie să decidă asupra acestei chestiuni după desfășurarea unei ședințe cu 

participarea procurorului, a reprezentantului Ministerului Justiției, a 

persoanei vizate și a avocatului său. Hotărârea cu privire la extrădare, emisă 

de către judecătorul de instrucție, trebuie să ofere motive și poate fi atacată 

cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. Recursul are un efect suspensiv. 

Decizia Curții de Apel este irevocabilă. 

31. Persoana extrădabilă poate fi deținută pe parcursul procesului pentru 

o perioadă de până la 180 zile. Procedura urgentă de extrădare poate fi 

derulată doar dacă persoana extrădabilă și-a exprimat în mod expres 

consimțământul. Într-un asemenea caz detenția acesteia poate dura până la 

patruzeci de zile. În orice caz, detenția trebuie să fie dispusă de judecătorul 

de instrucție și poate fi contestată la instanța ierarhic superioară. 

ÎN DREPT 

32. Reclamanții s-au plâns că arestul și detenția lor au fost ilegale și 

contrare Articolului 5 § 1 din Convenție, pasajele relevante ale căruia 

prevăd următoarele: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: 

... 

(f) dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală a unei persoane pentru a o 

împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o 

procedură de expulzare ori de extrădare.  

 ...” 

33. De asemenea, ei s-au plâns că nu au beneficiat de un proces echitabil 

în contextul procedurilor privind extrădarea lor, în modul garantat de 

Articolul 6 din Convenție, care prevede: 
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„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil … a cauzei sale, de către o 

instanță …care va hotărî … asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală 

îndreptate împotriva sa...” 

34. În continuare, ei au susținut că extrădarea lor în Turcia a fost contrară 

dreptului la respectarea vieții private și de familie, în modul garantat de 

Articolul 8 din Convenție, care prevede următoarele: 

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 

domiciliului său și a corespondenței sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, 

într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța 

publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, 

protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.” 

35. În cele din urmă, reclamanții s-au plâns că decizia de a-i extrăda în 

Turcia nu a fost conformă cu cerințele procedurale ale Articolului 1 din 

Protocolul nr. 7, care prevede următoarele: 

„1. Un străin care își are reședința în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi 

expulzat decât în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii și el trebuie să 

poată:: 

(a) să prezinte motivele care pledează împotriva expulzării sale; 

(b) să ceară examinarea cazului său; și 

(c) să ceară să fie reprezentat în acest scop în fața autorităților competente sau a 

uneia ori a mai multor persoane desemnate de către această autoritate. 

2. Un străin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în 

paragraful 1 a), b) și c) al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în 

interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate națională.” 

I. ADMISIBILITATEA PLÂNGERILOR 

A. Neepuizarea căilor de recurs interne 
36. Guvernul a susținut că reclamanții nu au epuizat căile de recurs 

interne disponibile. În mod particular, acțiunea în instanță a reprezentantului 

reclamanților împotriva deciziilor BMA de respingere a cererilor lor de azil 

și de interzicere a revenirii lor în Republica Moldova nu a fost admisă din 

cauza eșecului de a-l împuternici prin mandat semnat de către reclamanți 

înșiși. În opinia Guvernului, o asemenea omisiune din partea 

reprezentantului reclamanților echivalează cu eșecul de a sesiza instanțele 

naționale în modul corespunzător și, astfel, de a epuiza căile de recurs 

interne. 

37. Reprezentantul reclamanților a argumentat că nu ținea legătura cu 

clienții săi și că familiile lor nu dispuneau de resurse pentru ca să-i finanțeze 

călătoria în Turcia, pentru a obține mandatul avocatului de la reclamanți. În 

orice caz, reprezentantul lor și-a exprimat părerea că remediul respectiv nu 

era accesibil reclamanților, pentru că decizia de a-i îndepărta le-a fost 

transmisă după deportarea lor în Turcia. Mai mult decât atât, remediul nu ar 
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fi fost eficient deoarece instanțele moldovenești nu ar fi putut să dispună 

reîntoarcerea reclamanților din penitenciarul din Turcia. 

38. Curtea reiterează că scopul Articolului 35 § 1 din Convenție este să 

ofere Statelor Contractante oportunitatea să prevină sau să remedieze 

pretinsele încălcări înainte ca acele alegații să fie prezentate Curții. În 

consecință, Statele sunt scutite de răspundere, pentru acțiunile lor, în fața 

unui organ internațional dacă anterior nu au avut oportunitatea să remedieze 

problemele în propriul lor sistem de drept (a se vedea, e.g., Sabeh El Leil v. 

Franța [MC], nr. 34869/05, § 32, 29 iunie 2011). Potrivit Articolului 35 § 1 

din Convenție, reclamantul trebuie să aibă posibilitatea să recurgă, în mod 

normal, la remedii care sunt accesibile și suficiente pentru a redresa 

încălcările pretinse. Existența remediilor respective trebuie să fie suficient 

de sigură nu doar în teorie, dar și în practică; în caz contrar, acestea nu vor fi 

accesibile și efective (a se vedea, inter alia, Tănase v. Moldova [MC], nr. 

7/08, § 120, CEDO 2010). 

39. Curtea pune accent pe faptul că reclamanții au fost transferați din 

Republica Moldova în Turcia în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 de 

către membri ai serviciilor secrete din Republica Moldova și Turcia (a se 

vedea paragrafele 13 și 14 supra). Guvernul nu demonstrat că reclamanții, 

la acel moment, fuseseră notificați despre deciziile în cauzele lor cu privire 

la cererile de azil depuse conform Legii privind regimul străinilor în 

Republica Moldova, sau despre o decizie privind extrădarea lor potrivit 

Codului de procedură penală. Așadar, Curtea nu acceptă că, în 

circumstanțele particulare ale cauzei lor, recurgerea la instanțele naționale ar 

fi putut fi considerată, după cum susține Guvernul, un remediu efectiv care 

trebuia epuizat, după transferul lor în Turcia (a se vedea, Čonka v. Belgia, 

nr. 51564/99, § 46, CEDO 2002-I; și De Souza Ribeiro v. Franța [MC], nr. 

22689/07, §§ 94-97, CEDO 2012). Mai mult decât atât, Guvernul nu a 

probat că instanțele naționale ar fi fost în stare să dispună eliberarea din 

detenție a reclamanților în Turcia și reîntoarcerea lor ulterioară în Republica 

Moldova. 

40. Luând în considerare cele expuse supra, Curtea respinge obiecția 

Guvernului Republicii Moldova cu privire la neepuizarea căilor de recurs 

interne. 

B. Plângerea în baza Articolului 6 din Convenție 
41. Reclamanții au susținut că nu au beneficiat de un proces echitabil în 

procedurile cu privire la pretinsa lor extrădare. 

42. Curtea notează că circumstanțele cauzei nu vizează determinarea 

încălcării drepturilor și a obligațiilor cu caracter civil ale reclamanților ori a 

temeiniciei unei acuzații în materie penală împotriva lor. În contextul dat, ea  

reiterează că deciziile cu privire la intrarea, șederea și deportarea străinilor 

nu se referă la determinarea încălcării drepturilor și a obligațiilor cu caracter 

civil al unui reclamant ori a temeiniciei unei acuzații în materie penală 

împotriva sa, în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea Maaouia 

v. Franța [MC], nr. 39652/98, § 40, CEDO 2000-X; Penafiel Salgado 

v. Spania (dec.), nr. 65964/01, 16 aprilie 2002; și Sardinas Albo v. Italia 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["39652/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["65964/01"]}
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(dec.), nr. 56271/00, CEDO 2004-I). Prin urmare, Articolul 6 § 1 din 

Convenție nu este aplicabil în prezenta cauză. Rezultă că această plângere 

este incompatibilă din punct de vedere ratione materiae cu prevederile 

Convenției și trebuie respinsă potrivit Articolului 35 §§ 3 și 4. 

C. Restul plângerilor  
43. Curtea consideră că restul plângerilor ridică probleme de fapt și de 

drept suficient de serioase și că soluționarea lor trebuie să depindă de 

examinarea fondului, neidentificând vreun alt temei pentru inadmisibilitatea 

acestora. În consecință, Curtea le declară admisibile. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN 

CONVENȚIE 

A. Observațiile părților 
44. Reclamanții au argumentat că detenția lor din dimineața zilei de 

6 septembrie 2018 și predarea lor autorităților turcești a fost ilegală în baza 

legislației naționale. 

45. Guvernul a admis că reclamanții au fost privați de libertatea lor 

pentru o perioadă scurtă de timp. Totuși, acea privare era justificată în baza 

celei de-a doua părți a subparagrafului (f) din Articolul 5 § 1 din Convenție 

și realizată în scopul îndepărtării reclamanților sub escortă de pe teritoriul 

Republicii Moldova în conformitate cu decizia BMA de a-i deporta de pe 

teritoriu. De asemenea, Guvernul a afirmat că la momentul transferului lor 

în Turcia reclamanții nu s-au opus expulzării în țara lor de origine și că ei nu 

au susținut că ar fost expuși riscului de a fi torturați sau supuși relelor 

tratamente dacă ar fi fost trimiși în acea țară. Mai mult decât atât, 

autoritățile moldovenești nu fuseseră în posesia de asemenea informații. 

B. Aprecierea Curții 

1. Principii generale 

46. Articolul 5 din Convenție, împreună cu Articolele 2, 3 și 4, figurează 

printre principalele drepturi fundamentale care protejează securitatea fizică 

a persoanei și, astfel, el prezintă în sine o importanță primordială. Scopul 

său primar este de a preveni privațiuni de libertate arbitrare sau nejustificate. 

În particular, trei principii importante pot fi identificate din jurisprudența 

Curții: natura exhaustivă a excepțiilor, care se interpretează în mod restrictiv 

și care nu se justifică prin alte dispoziții (în special Articolele 8 – 11 din 

Convenție); accentul repetat pe legalitatea detenției, atât din punct de vedere 

procedural, cât și material, și care implică o respectare strictă a statului de 

drept; și importanța promptitudinii sau a celerității controlului judiciar 

necesar (a se vedea Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 84, 

CEDO 2016 (extrase), cu referințe ulterioare). 

47. În cazul în care „legalitatea” detenției este disputabilă, inclusiv 

chestiunea dacă „o procedură prevăzută de lege” a fost respectată, 

Convenția, în esență, face trimitere la dreptul intern și stabilește obligația de 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["56271/00"]}
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a se conforma cu normele materiale și procedurale ale legislației naționale. 

Conformarea cu legislația națională nu este, totuși, suficientă: Articolul 5 § 

1 impune, adițional, ca orice privare de libertate să aibă loc în conformitate 

cu scopul de a proteja persoana de arbitrariu (a se vedea, inter alia, 

Winterwerp v. Olanda, 24 octombrie 1979, § 37, Seria A nr. 33; Amuur v. 

Franța, 25 iunie 1996, § 50, Rapoarte 1996-III; Chahal v. Regatul Unit, 

15 noiembrie 1996, § 118, Rapoarte 1996-V; Witold Litwa v. Polonia, 

nr. 26629/95, §§ 72-73, CEDO 2000-III; și Vasileva v. Danemarca, 

nr. 52792/99, § 32, 25 septembrie 2003). 

48. Din jurisprudență este clar că noțiunea de arbitrariu în contextul 

Articolului 5 variază într-o anumită măsură, în funcție de tipul detenției 

implicate (a se vedea, e.g., Saadi v. Regatul Unit [MC], nr. 13329/03, § 68, 

CEDO 2008). 

49. Un principiu general stabilit în jurisprudență este că detenția va fi 

„arbitrară” atunci când, în pofida conformării sale cu legislația națională, va 

fi existat un element de rea-credință ori înșelăciune din partea autorităților 

(a se vedea, spre exemplu, Bozano v. Franța, 18 decembrie 1986, § 59, 

Seria A nr. 111; Saadi, citat supra, § 69; și Mooren v. Germania [MC], nr. 

11364/03, §§ 77-79, 9 iulie 2009), când autoritățile naționale au omis să 

aplice legislația națională în mod corect (a se vedea Benham v. Regatul 

Unit, 10 iunie 1996, § 47, Rapoarte 1996-III; Liu v. Rusia, nr. 42086/05, § 

82, 6 decembrie 2007; și Marturana v. Italia, nr. 63154/00, § 80, 4 martie 

2008). 

50. De asemenea, trebuie subliniat faptul că autorii Convenției au 

consolidat protecția individului de privarea arbitrară de libertate prin 

garantarea unui corpus de drepturi materiale, care sunt destinate să 

minimizeze riscurile arbitrariului, prevăzând ca actul de privare de libertate 

să fie supus unui control judiciar independent și prin asigurarea 

responsabilizării autorităților pentru aceste acte. Cerințele Articolului 5 

§§ 3 și 4, cu accentul pus pe promptitudinea și supravegherea judiciară, 

capătă o importanță deosebită în acest context. Intervenția judiciară promptă 

poate conduce la detectarea și prevenirea unor măsuri care ar pune în pericol 

viața persoanei sau ar expune-o la riscul unor tratamente rele, care încalcă 

garanțiile fundamentale prevăzute la Articolele 2 și 3 din Convenție. Miza 

este atât protecția libertății fizice a persoanelor, precum și securitatea lor 

personală, într-un context care, în lipsa măsurilor de protecție, ar putea duce 

la o subminare a statului de drept și plasarea deținuților dincolo de cele mai 

elementare forme de protecție juridică (a se vedea El-Masri v. Fosta 

Republică Iugoslavă Macedonia [MC], nr. 39630/09, 13 decembrie 2012, § 

231). 

51. Deși investigarea infracțiunilor de terorism determină, fără îndoială, 

confruntarea autorităților cu probleme speciale, aceasta nu înseamnă că 

autoritățile au undă verde, în baza Articolului 5, de a aresta suspecții și de a-

i deține în custodia autorităților naționale fără un control eficient din partea 

instanțelor naționale de judecată și, în cele din urmă, din partea instituțiilor 

de supraveghere ale Convenției, ori de câte ori ele consideră că a existat o 

infracțiune de terorism (ibid., § 232). 
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2. Aplicarea principiilor redate supra în prezenta cauză 

52. Poziția Guvernului este că măsura aplicată reclamanților a fost 

îndepărtarea sub escortă în baza deciziei BMA din 5 septembrie 2018 din 

motive de securitate națională și în conformitate cu procedura prevăzută de 

articolul 58 Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova (a se 

vedea paragraful 27 supra). Curtea notează, totuși, că serviciile secrete 

moldovenești au emis câteva comunicate de presă la 6 septembrie 2018, 

declarând că operațiunea cu privire la reclamanți a fost pregătită și realizată 

de către ei (a se vedea paragraful 13 supra). Mai mult decât atât, potrivit 

acelorași comunicate de presă, operațiunea a fost desfășurată în cooperare 

cu serviciile secrete ale altor țări. Implicarea serviciilor secrete turcești nu a 

fost contestată de către Guvern în observațiile sale. 

53. Guvernul a susținut că autoritățile moldovenești nu erau la curent cu 

frica reclamanților de a călători în Turcia. Totuși, Curtea notează că 

reclamanții în mod vădit și-au exprimat frica față de urmărirea lor penală în 

Turcia în cererile lor de azil (a se vedea paragraful 11 supra). În plus, în 

deciziile din 4 septembrie 2018 cu privire la acele cereri, BMA a considerat 

că frica reclamanților față de persecuție din motive politice în Turcia era 

întemeiată (a se vedea paragraful 19 supra). 

54. În speță, se pare că autoritățile moldovenești nu doar au eșuat să 

acorde reclamanților o alegere de jurisdicție spre care să fie îndepărtați, ci și 

în mod intenționat i-au transferat direct la autoritățile turcești. 

55. Materialele dosarului indică la fel că operațiunea comună a serviciilor 

secrete moldovenești și turcești a fost pregătită cu mult înainte de 

6 septembrie 2018. Faptul că reclamanții au fost transportați în Turcia cu un 

charter special pentru acel scop e doar unul dintre elementele care susțin 

acest punct de vedere. De asemenea, circumstanțele cauzei relevă faptul că 

operațiunea a fost concepută și organizată astfel încât să ia pe reclamanții 

prin surprindere, pentru ca să nu aibă timp și posibilitate să se apere. 

56. În continuare, Curtea atrage atenția la interviul cu directorul BMA 

din 7 septembrie 2018, în contextul căruia ea a declarat că nu cunoștea 

despre ceea ce li s-a întâmplat reclamanților și că BMA nu a fost implicat în 

această chestiune (a se vedea paragraful 18 supra). Este notabil, în acest 

sens, că deciziile BMA cu privire la reclamanți au fost date cu 4 și 5 

septembrie 2018. Cu siguranță, certitudinea acelor date este un motiv de 

îngrijorare care trebuie tratat cu precauție, având în vedere declarațiile 

făcute de către directorul BMA la 7 septembrie 2018. Un alt element al 

cauzei, care pune la îndoială deciziile menționate, este faptul că BMA nu a 

informat reclamanții despre acele decizii în conformitate cu articolul 56 din 

Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, în cazul prezenței 

persoanelor, ci le-a expediat familiilor lor după îndepărtarea reclamanților, 

în modul prevăzut pentru persoanele care nu sunt prezente (a se vedea 

paragraful 26 supra). 

57. Cu privire la circumstanțele cauzei în ansamblu și luând în 

considerare volumul probelor ce indică în aceeași direcție, precum și viteza 

cu care autoritățile moldovenești au acționat, Curtea concluzionează că 

privarea de libertate a reclamanților la 6 septembrie 2018 nu a fost nici 
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legală și necesară în sensul Articolului 5 § 1 (f), și nici lipsită de arbitrariu. 

Privarea de libertate a reclamanților în asemenea mod a echivalat cu un 

transfer extralegal de persoane de pe teritoriul Statului reclamat în Turcia, 

care a ocolit toate garanțiile oferite acestora de dreptul intern și internațional 

(a se vedea paragrafele 29-31 supra). În consecință, a avut loc o încălcare a 

Articolului 5 § 1 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN 

CONVENȚIE 

A. Observațiile părților 
58. Reclamanții au declarat că au locuit în Republica Moldova împreună 

cu familiile lor pentru perioade îndelungate de timp. După expulzarea lor în 

Turcia familiile lor au rămas în Republica Moldova fără surse de venit. 

Familiile lor nu au putut să se întoarcă în Turcia din frică de persecuții și, 

prin urmare, orice contact cu ei a fost întrerupt. Astfel, a existat o ingerință 

în viața lor privată și de familie. Acea ingerință nu a fost legală pentru că 

legea, în baza căreia ei au fost îndepărtați din Republica Moldova, nu oferea 

anumite garanții împotriva abuzului și a arbitrariului. Mai mult decât atât, 

ingerința nu a fost necesară într-o societate democratică. 

59. Guvernul nu a contestat că îndepărtarea reclamanților de pe teritoriul 

Republicii Moldova a constituit o ingerință în dreptul lor la viață privată și 

de familie. Totuși, ingerința a fost conformă cu prevederile Legii privind 

regimul străinilor în Republica Moldova, a urmărit scopul legitim de 

protecție a securității naționale și a fost necesară într-o societate 

democratică, deoarece a fost justificată de nevoia socială stringentă de a 

asigura securitatea națiunii. De asemenea, Guvernul a argumentat că 

familiile reclamanților nici nu au încercat să-i viziteze în Turcia în timpul 

detenției lor, și a exprimat opinia că ele nu ar fi fost supuse niciunui risc în 

Turcia. Autoritățile turcești au informat familiile reclamanților că ei au fost 

luați în custodia statului și că aceștia au fost vizitați de mai multe ori de 

membri ai familiilor care locuiau în Turcia. 

B. Aprecierea Curții 
60. Curtea reiterează că Convenția nu garantează, că atare, niciun drept 

pentru un străin de a intra sau locui pe teritoriul unei anumite țări. Totuși, 

expulzarea unei persoane dintr-o țară în care locuiesc rudele sale apropiate 

poate constitui o ingerință în dreptul la respectarea vieții de familie, în 

modul protejat de Articolul 8 § 1 din Convenție (a se vedea Boultif v. 

Elveția, nr. 54273/00, § 39, CEDO 2001-IX). 

61. Curtea notează în prezenta cauză că reclamanții locuiseră pentru 

perioade îndelungate de timp în Republica Moldova, unii dintre ei chiar și 

mai mult de douăzeci de ani. Ei locuiseră acolo legal, avuseseră locuri de 

muncă și își întemeiaseră familii, unii dintre ei cu cetățeni ai Republicii 

Moldova. Cuplurile aveau copii, unii dintre ei fiind cetățeni ai Republicii 

Moldova (a se vedea paragraful 7 supra). 
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62. Din moment ce nu a fost contestat de Guvern faptul că reclamanții s-

au integrat în societatea moldovenească și că au avut vieți de familie 

veritabile acolo, Curtea consideră că excluderea lor de pe teritoriul 

Republicii Moldova a pus capăt la acea integrare și a întrerupt, în mod 

radical, viețile lor private și de familie. În consecință, Curtea consideră că a 

existat o ingerință în viețile private și de familie ale reclamanților. 

63. O asemenea ingerință constituie o încălcare a Convenției dacă nu 

sunt întrunite cerințele paragrafului 2 din Articolul 8. Așadar, este necesar 

să fie determinat dacă ea a fost „prevăzută de lege”, motivată de unul sau 

mai multe scopuri legitime prevăzute de acel paragraf, și „necesară într-o 

societate democratică”. 

64. Curtea reiterează că aceasta a declarat, în mod constant, că expresia 

„prevăzută de lege” impune, în primul rând, ca măsura contestată să aibă o 

bază în legislația națională, dar, în egală măsură, se referă și la calitatea legii 

respective, impunând să fie accesibilă persoanelor vizate și formulată cu 

suficientă precizie pentru a le permite – în caz de necesitate, cu consilierea 

adecvată – să prevadă, într-o măsură rezonabilă în lumina circumstanțelor, 

consecințele pe care o anumită acțiune poate să le provoace. 

65. Este firesc, în contextul particular al măsurilor care afectează 

securitatea națională, că cerința previzibilității nu poate fi aceeași ca în 

multe alte domenii (a se vedea Leander v. Suedia, 26 martie 1987, § 51, 

Seria A nr. 116). 

66. Cu toate acestea, dreptul intern trebuie să ofere protecție împotriva 

ingerințelor arbitrare ale autorităților publice asupra drepturilor garantate 

prin Convenție. Atunci când este vorba de chestiuni legate de drepturile 

fundamentale, dacă puterea de apreciere acordată executivului nu ar 

cunoaște limite, legea ar putea să încalce preeminența dreptului, unul dintre 

principiile fundamentale ale unei societăți democratice consacrate prin 

Convenție (a se vedea Malone v. Regatul Unit, 2 august 1984, § 68, Seria A 

nr. 82). 

67. Revenind la circumstanțele de fapt ale prezentei cauze, Curtea 

notează că legislația moldovenească conține norme ce reglementează 

expulzarea și extrădarea. Totuși, după cum a fost constatat supra, 

reclamanții au fost îndepărtați din Republica Moldova printr-un transfer 

extralegal care a ignorat garanțiile oferite de dreptul intern și internațional (a 

se vedea paragraful 57 supra). Din moment ce transferul forțat, care a dus la 

întreruperea radicală a vieților private și de familie ale reclamanților, nu a 

avut o bază legală suficientă, acesta nu a fost „prevăzut de lege” în sensul 

paragrafului 2 al Articolului 8 din Convenție. 

68. În continuare, Curtea reiterează că nicio persoana care face obiectul 

unei măsuri bazate pe motive de siguranță națională nu trebuie lipsită de 

garanții împotriva arbitrariului. Ea trebuie, inter alia, să aibă posibilitatea de 

a cere controlul măsurii litigioase de către un organ independent și 

imparțial, abilitat să analizeze toate chestiunile de fapt și de drept pertinente 

pentru a putea statua asupra legalității măsurii și a sancționa un eventual 

abuz al autorităților. În fața acestui organ de control, persoana respectivă 

trebuie să beneficieze de o procedură contradictorie pentru a-și putea 
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prezenta punctul de vedere și a respinge argumentele autorităților (a se 

vedea Al-Nashif v. Bulgaria, nr. 50963/99, §§ 123-24, 20 iunie 2002). 

69. Curtea observă că nici un proces nu a fost inițiat împotriva 

reclamanților pentru participarea în comiterea vreunei infracțiuni în 

Republica Moldova sau orice altă țară. În afară de temeiurile generale 

menționate supra, autoritățile nu au oferit reclamanților nici un alt detaliu. 

În plus, Curtea notează că, contrar legislației naționale, reclamanților nu li s-

au prezentat deciziile de declarare a prezenței lor drept indezirabile decât 

după ce au fost expulzați. 

70. Curtea acordă o pondere mai mare faptului că instanțele naționale au 

refuzat să examineze acțiunile în justiție ale reclamanților împotriva 

deciziilor de refuz a cererilor de azil și de declarare a lor drept persoane 

indezirabile în baza unor temeiuri foarte formaliste, constând în faptul că 

mandatele acordate avocaților lor fuseseră semnate de către soțiile lor și nu 

de către reclamanți. Chiar și în caz contrar, instanțele naționale nu ar fi fost 

capabile să examineze motivele reale care au stat la baza expulzării pentru 

că legislația națională nu prevedea că nota serviciilor secrete, care a servit 

drept temei pentru expulzarea reclamanților, trebuia să fie pusă la dispoziția 

judecătorilor. 

71. Întrucât reclamanții nu au beneficiat de gradul minim de protecție 

împotriva arbitrariului din partea autorităților, Curtea concluzionează că 

ingerință în viețile lor private și de familie nu a fost prevăzută de o „lege” 

care ar satisface cerințele Convenției (a se vedea, mutatis mutandis, 

Al-Nashif, pre-citată, § 128). 

72. În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN 

PROTOCOLUL NR. 7 LA CONVENȚIE 
73. Ținând cont de constatările în baza Articolelor 5 § 1 și 8 din 

Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe în mod 

separat cu privire la această plângere. 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
74. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă..” 

A. Prejudiciul 
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75. Fiecare reclamant a solicitat câte 50000 de euro (EUR) pentru 

prejudiciul moral. 

76. Guvernul a considerat sumele excesive. 

77. Ținând cont de toate circumstanțele, Curtea acordă fiecărui reclamant 

câte EUR 25000 pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 
78. De asemenea, reprezentantul reclamanților a solicitat EUR 1000 

pentru costurile și cheltuielile de reprezentare în fața Curții. Cu toate 

acestea, el nu a prezentat detalii cu privire la modul de calculare a sumei 

menționată supra. El a argumentat că, din moment ce suma nu era 

semnificativă, nu a considerat ca fiind necesar să o motiveze în orice fel. 

79. Guvernul a menționat că pretenția era nefondată și a solicitat Curții să 

o respingă. 

80. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

cheltuielilor de judecată numai în măsura în care s-a stabilit caracterul real, 

necesar și rezonabil al acestora. Curtea poate să țină cont, în acest sens, de 

asemenea chestiuni precum numărul de ore lucrate și de prețul solicitat per 

oră (a se vedea Iatridis v. Grecia (satisfacție echitabilă) [MC], nr. 31107/96, 

§ 55, CEDO 2000-XI). 

81. Totuși, în prezenta cauză, reprezentantul reclamanților nu și-a 

argumentat în nici un fel pretenția. Respectiv, Curtea decide să nu-i acorde 

nici o sumă în acest sens. 

C. Dobânzi de întârziere 
82. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut a Băncii Centrale 

Europene, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolului 6 inadmisibilă și restul cererii 

admisibil; 

 

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

 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 

 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze plângerea în baza Articolul 1 

din Protocolul nr. 7 la Convenție; 

 

5. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească fiecărui reclamant câte EUR 

25000 (douăzeci și cinci de mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral în termen de trei luni de la data când 
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hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu Articolul 44 § 2 din 

Convenție; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus 

la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de Banca Centrală Europeană, aplicată pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

6. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză, și notificată în scris la 11 iunie 2019, în 

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

Stanley Naismith  Robert Spano 

 Grefier Președinte 

 

  




