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HOTĂRÂREA E.G. v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza E.G. v. Republica Moldova, 

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

compusă din: 

Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

Marko Bošnjak, 

Aleš Pejchal, 

Valeriu Grițco, 

Carlo Ranzoni, 

Pauliine Koskelo,  

Saadet Yüksel, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 37882/13) 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 și român, dna 

E.G. („reclamanta”) la 9 mai 2013; 

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

baza Articolelor 3 și 8 din Convenție referitoare la neexecutarea unei pedepse cu 

închisoarea, și de a declara restul cererii inadmisibil, 

decizia de a nu divulga identitatea reclamantei, 

observațiile părților, 

renunțarea Guvernului român la dreptul său de a interveni în cadrul procedurii 

(Articolul 36 § 1 din Convenție),  

Deliberând la 16 martie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

INTRODUCERE 

 
1. Cauza se referă la neexecutarea pedepsei aplicate unuia dintre autorii agresiunii 

sexuale, a cărei victimă a fost reclamanta. Aceasta ridică întrebări în baza Articolelor 3 

și 8 din Convenție. 

 

ÎN FAPT 
 

2. Reclamanta s-a născut în anul 1977 și locuiește în Chișinău. Ea a fost 

reprezentată de către dl Ș. Burlaca, avocat. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către agenții săi, inițial de către dl L. Apostol, 

ulterior, de către dl M. Gurin și, în final, de către dl O. Rotari.    

4. În noaptea dintre 9 spre 10 februarie 2008, reclamanta a fost agresată sexual de 

către trei persoane.  

5. Ulterior, în baza plângerii reclamantei, procuratura a pornit urmărirea penală 

împotriva lui P.G., R.G. și V.B. Inițial, ei au fost plasați în arest preventiv, dar au fost 

eliberați în cursul procedurii. La 12 martie 2008 V.B. a fost eliberat prin cauțiune.  

6. La 17 iunie 2009 Judecătoria Centru, mun. Chișinău i-a găsit pe cei trei inculpați 

vinovați de agresiune sexuală colectivă (articolul 172 § 2 c) din Codul penal) și i-a 

condamnat la închisoare cu suspendare. Reclamanta a contestat sentința. 

7. Printr-o decizie din 2 decembrie 2009, Curtea de Apel Chișinău a confirmat 

concluziile instanței inferioare, a constatat vinovăția lui P.G. și R.G. în comiterea 

infracțiunii de viol în grup (articolul 171 § 2 c) din Codul penal) și i-a condamnat la 

pedeapsa cu închisoare pe un termen de șase ani și, respectiv, cinci ani și jumătate. 
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Instanța l-a condamnat, de asemenea, pe V.B. la cinci ani de închisoare. Această 

hotărâre era executorie. 

8. În aceeași zi, autoritățile statului i-au arestat pe P.G. și R.G. în sala de judecată a 

Curții de Apel Chișinău. Nefiind prezent la proces, V.B. nu a fost arestat. 

9. Printr-o decizie definitivă din 7 decembrie 2010, Curtea Supremă de Justiție a 

menținut decizia instanței de apel. 

10. Între timp, la 14 mai 2010 autoritățile au emis un anunț de dare în căutare în 

privința lui V.B. 

11. La 18 aprilie 2011, prin intermediul avocatului său, V.B. a solicitat să fie liberat 

de pedeapsă, în baza Legii cu privire la amnistie din 2008. 

12. O cerere similară de amnistie a fost depusă de către R.G., fiind respinsă printr-o 

decizie definitivă a Curții de Apel Chișinău din 5 octombrie 2011. Aceasta menționa, în 

special, că R.G. fusese condamnat după intrarea în vigoare a legii respective cu privire 

la amnistie și că articolul 5 din această lege nu era aplicabil în situația lui. 

13. La 20 decembrie 2011 Judecătoria Centru, mun. Chișinău a respins cererea de 

amnistie depusă de către V.B., din aceleași motive. Ultimul a contestat. În fața instanței 

de apel, procuratura a susținut cererea de amnistie. 

14. Printr-o decizie definitivă din 22 mai 2012, Curtea de Apel Chișinău a anulat 

încheierea pronunțată de către instanța inferioară și a admis cererea de amnistie în 

privința lui V.B. Aceasta a notat că articolul 5 din Legea cu privire la amnistie din 2008 

(paragraful 28 infra) era aplicabil în prezenta cauză, deoarece faptele fuseseră comise 

înainte de intrarea în vigoare a legii respective. 

15. La 29 iunie 2012 Curtea de Apel Chișinău a admis cererea de revizuire a 

procedurii de amnistie în privința lui V.B., depusă de către procuratură. Ea a redeschis 

procedura respectivă, a anulat decizia sa din 22 mai 2012 și a confirmat încheierea din 

20 decembrie 2011 (paragraful 13 supra). Procuratura și avocatul lui V.B. au depus 

recursuri în anulare. 

16. Printr-o decizie din 4 decembrie 2012, Curtea Supremă de Justiție a admis 

recursurile, a casat decizia instanței de apel din 29 iunie 2012, din motivul lipsei 

competenței materiale, și a dispus rejudecarea cauzei. 

17. La 7 martie 2013 Curtea de Apel Chișinău a respins cererea de revizuire a 

procuraturii, ca fiind inadmisibilă. 

18. Între timp, la 22 octombrie 2012 autoritățile l-au arestat pe V.B. În aceeași zi 

l-au eliberat în baza deciziei Curții de Apel Chișinău din 22 mai 2012. 

19. Printr-o încheiere din 4 septembrie 2013, Judecătoria Centru, mun. Chişinău a 

admis o nouă cerere de revizuire depusă de către procuratură, a redeschis procedura 

de amnistie în privinţa lui V.B. şi a casat decizia Curții de Apel Chișinău din 22 mai 

2012. La 18 noiembrie 2013 Curtea de Apel Chișinău a menţinut această încheiere. Ea 

a menționat, în special, că instanţa care a pronunțat decizia din 22 mai 2012 a ignorat 

faptul că V.B. nu respectase condițiile eliberării sale pe cauțiune. 

20. Ulterior, reclamanta a solicitat să fie informată dacă V.B. fusese găsit și dacă 

își executa pedeapsa. Printr-o scrisoare din 10 ianuarie 2014, Inspectoratul General al 

Poliției a informat avocatul reclamantei că pe numele lui V.B. nu fusese emis niciun 

aviz de dare în căutare și că nu fusese întreprinsă nicio acțiune pentru stabilirea 

locului aflării acestuia, deoarece nici procuratura competentă, nici Curtea de Apel 

Chișinău nu a dispus darea în căutare a acestuia. 

21. La 28 ianuarie 2014 procuratura a solicitat organelor de poliție executarea 

deciziei privind anularea aplicării amnistiei în privinţa lui V.B. 

22. La 31 ianuarie 2014 poliţia a reluat investigaţiile în vederea identificării 

locului aflării lui. S-a stabilit că V.B. părăsise teritoriul Republicii Moldova la 16 

noiembrie 2013, îndreptându-se spre Ucraina. 
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23. Printr-o scrisoare din 4 februarie 2014 adresată reclamantei, procuratura a 

constatat că judecătorii nu și-au respectat obligația lor de a transmite, în termen de 

zece zile, decizia definitivă a Curții de Apel din 18 noiembrie 2013 către comisariatul 

de poliție competent de executare. 

24. La 20 februarie 2014 poliția a emis pe numele lui V.B. un aviz de dare în 

căutare în statele membre ale Comunității Statelor Independente. La 29 aprilie 2015 

ea a emis un aviz de dare în căutare internaţională a acestuia. 

25. Potrivit ultimelor observații ale Guvernului, recepționate de către Curte la 2 

martie 2020, V.B. nu era încă localizat. 

 

DREPTUL INTERN RELEVANT 

 

26. Prevederile relevante ale Codului penal, în vigoare la momentul producerii 

faptelor, stabilesc următoarele:  

 

Articolul 171. Violul 

„(...) 

2.  Violul: 

(...) 

(c) săvârșit de două sau mai multe persoane, 

(...) 

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani. 

(...)” 

Articolul 172. Acțiuni violente cu caracter sexual 

„1.  (...) satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvârșite prin constrângere fizică sau 

psihică a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, 

[se] pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

2.  Aceleași acțiuni : 

(...) 

(c) săvârșite de două sau mai multe persoane, 

(...) 

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.” 

27. În conformitate cu articolul 468 § 1 din Codul de procedură penală, judecătorii 

trebuie să transmită dispoziția de executare a hotărârii judecătorești în termen de zece 

zile organului însărcinat cu punerea în executare a sentinței de condamnare. 

28. Pasajele relevante cauzei ale articolului 5 din Legea nr. 188 privind amnistia, 

intrată în vigoare la 18 iulie 2008, prevăd următoarele: 

 
Articolul 5. 

„Se absolvă de pedeapsa stabilită persoana condamnată la pedeapsa cu închisoarea pe un termen 

de până la 7 ani inclusiv, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu a împlinit vârsta de 21 

de ani... ” 

 

ÎN DREPT 
 

I. PRIVIND PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 3 ȘI 8 DIN 

CONVENȚIE 
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29. Invocând Articolele 3 și 8 din Convenție, reclamanta a pretins că Statul nu și-a 

îndeplinit obligațiile sale pozitive de a executa în mod efectiv decizia de condamnare a 

lui V.B. pentru acțiunile de agresiune sexuală. În particular, ea s-a plâns de decizia de 

aplicare a amnistiei în privința ultimului și, în cazul perioadelor în care el nu 

beneficiase de amnistie, de omisiunea autorităților de a-l căuta în mod efectiv. 

Articolele invocate prevăd următoarele: 
Articolul 3 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

 

Articolul 8 

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

corespondenței sale.” 

 

A. Cu privire la admisibilitate 

 

30. Guvernul a obiectat că termenul de șase luni pentru depunerea prezentei cereri 

nu fusese respectat. El a notat că plângerea de bază a reclamantei se referă la aplicarea 

amnistiei în privința lui V.B. prin decizia finală a Curții de Apel Chișinău din 22 mai 

2012. El a susținut că termenul de șase luni trebuie să curgă de la această dată și că 

remediile extraordinare împotriva deciziei respective nu ar trebui să fie luate în 

considerare la calcularea acestei perioade. Prin urmare, el a susținut că cererea este 

tardivă. 

31. Reclamanta nu a prezentat observații cu privire la acest aspect. 

32. Curtea constată că plângerile reclamantei cuprind două aspecte. Pe de o parte, 

ea se plânge de aplicarea amnistiei în privința lui V.B. și, pe de altă parte, de lipsa unor 

măsuri eficiente, în afara perioadelor în care amnistia era în vigoare, pentru a pune în 

aplicare decizia de condamnare a acestuia. Este de competența Curții să stabilească 

dacă aceste două aspecte ar trebui diferențiate sau nu pentru calcularea perioadei de 

șase luni, prevăzută la Articolul 35 § 1 din Convenție. 

33. În acest sens, ea reamintește că conceptul de „situație continuă” desemnează o 

stare de fapt determinată de acțiuni continue care sunt realizate de către Stat sau în 

numele acestuia și ale căror victime sunt reclamanții, iar termenul de șase luni nu 

începe să curgă atât timp cât situația continuă persistă (Iordache v. România, nr. 

6817/02, §§ 49-50, 14 octombrie 2008, și Călin și alții v. România, nr. 25057/11 și alte 

2, § 57, 19 iulie 2016). Cu toate acestea, nu toate situațiile continue sunt identice 

(Mocanu și alții v. România [MC], nr.10865/09 și alte 2, § 262, CEDO 2014 (extrase)). 

Curtea reiterează că, deși există, în mod cert, deosebiri evidente între diverse încălcări 

continue, reclamanții trebuie, în orice caz, să-și depună plângerile „fără întârzieri 

nejustificate”, odată ce este evident că nu există o perspectivă realistă a unui rezultat 

favorabil sau a unei evoluții pozitive cu privire la plângerile lor la nivel național 

(Sokolov și alții. v. Serbia (dec.), nr. 30859/10 și alții, § 31 in fine, 14 ianuarie 2014). 

34. În speță, Curtea constată că principalul aspect al plângerilor invocate de către 

reclamantă în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție se referă la impunitatea de facto a 

lui V.B. pentru agresiunea sexuală comisă împotriva sa. Ea consideră că deficiențele 

specifice denunțate de către reclamantă în legătură cu aceste plângeri, și anume pretinsa 

aplicare ilegală a amnistiei și pretinsa inacțiune a autorităților în vederea localizării lui 

V.B., sunt indisolubil legate. Prin urmare, Curtea, având în vedere circumstanțele 

cauzei, consideră că toată perioada referitoare la neexecutarea pedepsei penale aplicate 

lui V.B. trebuie să fie luată în considerare în întregime, în scopul aplicării regulii de 

șase luni. 

35. În concluzie, Curtea consideră că toate deficiențele pe care reclamanta le impută 

autorităților naționale constituie o situație continuă (a se compara, în materie de 
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neexecutare a hotărârilor pronunțate de către judecătorii administrativi, cu Hornsby v. 

Grecia, 19 martie 1997, § 35, Rapoarte de hotărâri și decizii 1997- II, și Sabin Popescu 

v. România, nr. 48102/99, § 51, 2 martie 2004). De asemenea, ea observă, din 

elementele de care dispune, că nu este clar dacă perspectivele executării de către 

autoritățile naționale a condamnării lui V. B. au devenit nerealiste. Prin urmare, 

excepția Guvernului trebuie respinsă.  

36. În plus, constatând că prezentele plângeri nu sunt în mod vădit nefondate sau 

inadmisibile din vreun alt motiv prevăzut la Articolul 35 din Convenție, Curtea le 

declară admisibile. 

 

B. Cu privire la fond 

 

37. Reclamanta a invocat că neexecutarea sentinței de condamnare a lui V.B. a 

făcut iluzorie protecția care ar fi trebuit să fie garantată prin reprimarea penală a 

agresiunii sexuale, care, în opinia ei, a condus la încălcarea Articolelor 3 și 8 § 1 din 

Convenție. Ea a susținut că aplicarea amnistiei în privința lui V.B. fusese ilegală și a 

denunțat lipsa de coerență în aplicarea de către instanțele naționale a dispozițiilor legii 

privind amnistia din 2008. De asemenea, ea se plânge de eșecul autorităților de a pune 

în aplicare decizia de condamnare după ce amnistia fusese anulată.  

38. Guvernul a susținut că autoritățile naționale nu i-au putut interzice lui V.B. să 

depună cererea sa de amnistie. În orice caz, el a susținut că anularea ulterioară a 

amnistiei ar trebui să fie luată în considerare la examinarea chestiunii privind 

îndeplinirea de către autorități a obligațiilor sale pozitive în sensul Articolelor 3 și 8 din 

Convenție. În continuare, el a notat că obligațiile pozitive în cauzele de violență între 

persoane private sunt obligații de mijloace, și nu de rezultat, și, prin urmare, aplicarea 

pedepsei în privința lui V.B. se încadrează în sfera obligațiilor pozitive care îi revin 

Statului. Cu toate acestea, el a indicat că autoritățile își continuă eforturile de a-l 

localiza și aresta pe V.B. 

39. De la început, Curtea reamintește că violul și agresiunile sexuale grave pot fi 

analizate ca un tratament care intră în domeniul de aplicare al Articolului 3 din 

Convenție şi care implică, de asemenea, valorile fundamentale și aspectele esențiale ale 

„vieții private”, în sensul Articolului 8 din Convenție (Y. v. Bulgaria, nr. 41990/18, §§ 

63-64, 20 februarie 2020 și cauzele citate în aceasta). În aplicarea acestei jurisprudențe, 

ea consideră că plângerile reclamantei pot fi examinate în coroborare, în baza 

Articolelor 3 și 8 din Convenție (ibidem, § 65). Curtea se referă și la principiile generale 

aplicabile în materie, astfel cum au fost enunțate în cauza M.C. v. Bulgaria (nr. 

39272/98, §§ 149-52, CEDO 2003-XII). Ea reiterează, în special, că Statele au 

obligația pozitivă, inerentă Articolelor 3 și 8 din Convenție, de a adopta dispoziții în 

materie penală care să sancționeze în mod eficient violul și de a le aplica în practică 

printr-o investigație și urmărire penală efectivă (M.C., pre-citată, § 153 și B.V. v. 

Belgia, nr. 61030/08, § 55, 2 mai 2017). Această obligație pozitivă necesită, de 

asemenea, incriminarea și reprimarea efectivă a oricărui act sexual neconsensual 

(M.G.C. v. România, nr. 61495/11, § 59, 15 martie 2016 și Z v. Bulgaria, nr. 39257/17, 

§ 67, 28 mai 2020). 

40. O cerință de promptitudine și diligență rezonabilă este implicită în acest 

context. Un răspuns rapid din partea autorităților este esențial pentru a păstra încrederea 

publicului în respectarea principiului legalității și pentru a evita orice aparență de 

complicitate sau toleranță a faptelor ilegale (B.V., pre-citată, § 58 și cauzele citate în 

aceasta). 

41. Curtea reiterează, de asemenea, constatarea sa în contextul Articolului 2 din 

Convenție, potrivit căreia cerința către autorități de a efectua o anchetă penală 

eficientă ar putea fi interpretată și ca impunând Statelor obligația de a executa o 
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condamnare definitivă fără întârzieri nejustificate. Într-adevăr, executarea pedepsei 

impuse în contextul dreptului la viață trebuie considerată ca fiind parte integrantă a 

obligației procedurale care îi revine Statului în baza acestei dispoziții (Kitanovska 

Stanojkovic și alții v. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, nr. 2319/14, § 32, 13 

octombrie 2016, Akelienė v. Lituania, nr. 54917/13, § 85, 16 octombrie 2018 și 

Makuchyan și Minasyan v. Azerbaidjan și Ungaria, nr. 17247/13, § 50, 26 mai 2020). 

Curtea consideră că aceeași abordare trebuie aplicată în acest caz și că executarea unei 

condamnări pentru abuz sexual este o parte integrantă a obligației pozitive care îi 

revine Statului în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție. 

42. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că V.B. a fost 

condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru acţiuni violente cu caracter 

sexual comise în privinţa reclamantei. Ea relevă că sentinţa de condamnare a devenit 

executorie la 2 decembrie 2009, dar că a rămas neexecutată până în prezent. 

43. Curtea constată că, printr-o decizie definitivă din 22 mai 2012, V.B. a fost 

amnistiat, în pofida faptului că era dat în căutare de către autorități și că nu  

executase nicio zi din pedeapsa aplicată. În această privință, ea reamintește că s-a 

pronunțat, în materie de tortură sau rele tratamente aplicate de către agenți ai Statului, 

că amnistia și grațierea nu ar trebui să fie tolerate în acest domeniu (a se vedea 

Mocanu și alții, pre-citată, § 326). Curtea reafirmă că acest principiu se aplică, de 

asemenea, și actelor de violență din partea persoanelor private (Pulfer v. Albania, nr. 

31959/13, § 83, 20 noiembrie 2018; a se vedea, de asemenea, pentru impunitatea 

rezultată din intervenția prescripției, İbrahim Demirtaș v. Turcia, nr. 25018/10, § 35, 

28 octombrie 2014 și cauzele citate în aceasta). Totuși, ea reiterează că amnistiile și 

grațierile sunt, în esență, o chestiune a dreptului intern al Statelor membre și că, în 

principiu, ele nu sunt contrare dreptului internațional, cu excepția cazurilor în care se 

aplică la fapte care constituie încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale 

omului (Makuchyan și Minasyan, pre-citată, § 160; a se vedea, de asemenea, Marguš v. 

Croația [MC], nr. 4455/10, § 139, CEDO 2014 (extrase)). Cu toate acestea, ea 

consideră că agresiunea sexuală a cărei victimă a fost reclamanta constituie o 

încălcare gravă a dreptului său la integritatea sa fizică și psihică și că, prin aplicarea 

jurisprudenței pre-citate, acordarea amnistiei unuia dintre autorii acestei agresiuni, 

având în vedere circumstanțele particulare ale cauzei, este susceptibilă să contravină 

obligațiilor impuse Statului reclamat în sensul Articolelor 3 și 8 din Convenție. 

44. În prezenta cauză, Curtea remarcă, de asemenea, lipsa unei practici uniforme a 

Curții de Apel Chișinău referitoare la aplicarea legii cu privire la amnistie din 2008. 

În particular, ea observă că în privința lui R.G., care se afla într-o situație similară cu 

cea a lui V.B. și care executase deja o parte din pedeapsa sa, i s-a refuzat aplicarea 

amnistiei (paragraful 12 supra). Prin urmare, Curtea consideră că, în cazul lui V.B., 

judecătorii Curții de Apel Chişinău și-au exercitat puterea lor discreționară pentru a 

minimiza consecințele unui act ilegal extrem de grav, mai degrabă decât pentru a 

arăta că astfel de acte nu pot fi în niciun caz tolerate (a se compara cu Ateșoğlu v. 

Turcia, nr. 53645/10, § 28, 20 ianuarie 2015 și cauzele citate în aceasta). 

45. Ea nu pierde din vedere faptul că aplicarea amnistiei în privinţa lui V.B. a fost, 

în cele din urmă, anulată. Cu toate acestea, ea consideră că aplicarea amnistiei în 

privința acestuia pentru o perioadă totală de aproximativ un an este contrară cerințelor 

procedurale prevăzute la Articolele 3 și 8 din Convenție, descrise mai sus. În plus, 

această situație i-a permis lui V.B. să părăsească Republica Moldova chiar înainte de 

adoptarea ultimei decizii de anulare a aplicării amnistiei (paragraful 22 supra). 

46. În continuare, Curtea va analiza dacă măsurile întreprinse de către autorități în 

afara perioadelor în care fusese aplicată amnistia, în vederea executării sentinței în 

privința lui V.B., au fost suficiente. 
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47. Cu privire la acest aspect, ea constată, în primul rând, că autoritățile naționale 

par să nu fi luat în considerare prima anulare a aplicării amnistiei în privinţa lui V.B., 

pronunțată prin decizia definitivă din 29 iunie 2012. Într-adevăr, datorită acestei 

decizii, V.B. a fost reţinut la 22 octombrie 2012 (paragraful 18 supra), dar a fost 

eliberat în aceeași zi, în baza deciziei din 22 mai 2012, care fusese deja casată și care 

nu mai avea forță juridică la acel moment. Curtea observă, în cel mai bun caz, o lipsă 

de coordonare între diverse servicii ale Statului, care a condus la eliberarea lui V.B. 

fără o bază juridică valabilă. 

48. Curtea notează că ultima decizie de anulare a aplicării amnistiei din 18 

noiembrie 2013 a fost expediată autorității competente pentru a-l anunţa în căutare pe 

V.B. după mai mult de două luni de la adoptare (paragraful 21 supra). În acest sens, 

ea ia act de opinia procuraturii, potrivit căreia această perioadă era contrară 

dispozițiilor interne (paragraful 23 supra). Deși ulterior s-a stabilit că V.B. părăsise 

țara înainte de 18 noiembrie 2013, Curtea consideră că această întârziere a amânat în 

mod necesar data la care autoritățile îl anunțaseră în căutare în cadrul Comunității 

Statelor Independente (paragrafele 20 și 24 supra). De asemenea, ea reține că 

notificarea privind darea în căutare internațională a fost emisă abia în anul 2015 

(paragraful 24 supra) și nu există nimic în dosar care să explice această întârziere. 

Curtea consideră că aceste tardivități intră în contradicție cu cerința de promptitudine 

și diligență, enunțată mai sus (paragraful 40 supra) (a se vedea, a contrario, Akelienė, 

pre-citată, §§ 91-93). 

49. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea consideră că măsurile întreprinse 

de către Stat în vederea punerii în aplicare a sentinței penale în privința lui V.B. nu au 

fost suficiente, ținând cont de obligația sa de a executa sentințele penale pronunțate 

împotriva autorilor agresiunilor sexuale. 

50. Prin urmare, ea constată că aplicarea amnistiei în privinţa lui V.B. și eșecul 

autorităților de a pune în executare pedeapsa stabilită lui au fost incompatibile cu 

obligațiile pozitive ale Statului în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție. 

51. În consecință, a avut loc o încălcare a acestor dispoziții. 

 

II. PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
52. 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 reparație echitabilă.” 

 
A. Prejudiciul 

 

53. Reclamanta a pretins 20 000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral pe care 

consideră că l-a suferit.  

54. Guvernul a susținut că suma solicitată era excesivă. 

55. Curtea consideră că reclamanta trebuie să fi suferit un anumit prejudiciu în 

urma încălcărilor constatate mai sus. Pronunțându-se în echitate, Curtea îi acordă 

reclamantei 10 000 EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă.     

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

56. De asemenea, reclamanta a pretins 1 820 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii din fața Curții. Această sumă ar corespunde onorariilor 
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reprezentantului său pentru douăzeci și șase de ore lucrate, la o rată de 70 EUR pe oră. 

Ea a prezentat o listă orară detaliată.  

57. Guvernul a susținut că această pretenție era nefondată.   

58. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obține rambursarea costurilor 

și a cheltuielilor sale doar în măsura în care s-a stabilit că acestea au fost suportate în 

mod real și necesar, și se încadrează într-un cuantum rezonabil. În prezenta cauză, 

ținând cont de actele aflate în posesia sa și de criteriile sus-menționate, Curtea 

consideră rezonabil să-i acorde reclamantei întreaga sumă solicitată pentru procedura 

în fața sa, plus orice taxă care ar putea fi percepută reclamantei la această sumă. 

 

C. Dobânda de întârziere 

 

59. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită conform 

ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către Banca Centrală 

Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară admisibile plângerile în baza Articolelor 3 și 8 din Convenție; 

 

2. Hotărăște că a avut loc încălcarea Articolelor 3 și 8 din Convenție; 

 

3. Hotărăște  

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantei, în termen de trei luni de la 

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

Convenție, următoarele sume care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 10 000 EUR (zece mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută 

reclamantei la această sumă, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1 820 EUR (una mie opt sute douăzeci de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantei la această sumă, pentru costuri și 

cheltuieli; 

(b) că, la expirarea perioadei menționate mai sus și până la efectuarea transferului, 

urmează a fi achitată o dobândă adiţional sumelor 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; 

 

4. Respinge restul pretenţiilor cu privire la satisfacţia echitabilă. 

 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 13 aprilie 2021, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Jon Fridrik Kjølbro  

Președinte 

 


