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În cauza Moglan v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 53502/19) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 3 

octombrie 2019 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de 

către o cetățeană moldoveană și română, dna Marina Moglan („reclamanta”); 

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

cererea în baza Articolului 8 din Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la soluționarea tardivă cererii reclamantei privind  

înapoierea copiilor săi la reședința lor obișnuită în urma plecării peste 

hotarele țării împreună cu tatăl lor. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamanta s-a născut în anul 1978 și locuiește în Iași. 

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

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

după cum urmează. 

5.  La 14 mai 2014 Judecătoria Iași (România) a dispus desfacerea 

căsătoriei dintre reclamantă și G.C. Potrivit hotărârii respective, dreptul de 

custodie în raport cu cei doi copii ai lor (G.V. și G.M.) a fost acordat ambilor 

părinți, însă domiciliul lor a fost stabilit împreună cu reclamanta, în Iași.  

6.  La 11 august 2015 Judecătoria Iași i-a permis lui G.C. să plece 

împreună cu ambii copii într-o călătorie în Republica Moldova, în perioada 

15-31 august 2015. Cu toate acestea, la sfârșitul perioadei respective, G.C. nu 

a returnat copiii la domiciliul reclamantei din Iași. 

7.  La 24 iunie 2016 reclamanta a solicitat autorității române competente 

să inițieze procedura de înapoiere a copiilor săi la reședința lor obișnuită, în 

conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 1980 privind aspectele 

civile ale răpirii internaționale de copii. La 3 august 2016 Ministerul Justiției 

al României a solicitat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al 

Republicii Moldova (în continuare „MMPSF”, care este autoritatea centrală 
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din Republica Moldova în baza Convenției de la Haga, menționate supra) să 

întreprindă măsuri pentru a asigura returnarea celor doi copii la reședința lor 

obișnuită în Iași. 

8.  La 19 decembrie 2016 MMPSF a introdus o acțiune împotriva lui G.C. 

și a reclamantei, solicitând instanței să stabilească interesul superior al 

copiilor și să decidă cu privire la înapoierea copiilor la reședința lor obișnuită. 

9.  Potrivit documentelor prezentate de către Guvern, prima ședință de 

judecată a fost programată pentru 28 decembrie 2016, însă instanța a constatat 

că părțile nu fuseseră citate corespunzător pentru acea zi și a reprogramat 

ședința pentru 2 februarie 2017. La ședința din 2 februarie 2017 instanța a 

decis să implice în proces Direcția pentru protecția drepturilor copilului (în 

continuare „DPDC”) și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de 

Copii „Amicul” (în continuare „Centrul Amicul”), și a amânat ședința pentru 

16 februarie 2017. În ziua respectivă, reprezentantul Centrului Amicul a 

absentat, iar ședința a fost amânată pentru 6 martie 2017. În cadrul aceleiași 

ședințe, reclamanta a solicitat instanței să anexeze la materialele cauzei un 

raport referitor la cei doi copii, întocmit de către DPDC. Cel din urmă a 

comentat că raportul său anterior era vechi și trebuia actualizat. Ședințele din 

6 și 15 martie 2017 au fost amânate din cauza absenței judecătorului din 

motive medicale. 

10.  La 15 martie 2017 reclamanta a solicitat accelerarea examinării 

cauzei. Judecătorul a respins cererea sa la 24 martie 2017, constatând că, deși 

cauza urma să fie soluționată în mod prioritar, examinarea sa depindea și de 

numărul de cauze distribuite judecătorului, a cărui îmbolnăvire crease un 

impediment obiectiv pentru desfășurarea celor două ședințe anterioare. 

11.  La 14 aprilie 2017 G.C. a solicitat radierea cererii de pe rol, pentru că 

fusese introdusă de către o persoană căreia îi lipsiseră împuternicirile 

corespunzătoare. Reclamanta și avocatul său au solicitat timp pentru a pregăti 

un răspuns, astfel încât ședința a fost amânată pentru 3 mai 2017, ziua 

următoare. La 4 mai 2017 instanța a amânat ședința din cauza absenței 

reprezentantul MMPSF. În procesul-verbal al acelei ședințe, reprezentantul 

reclamantei a fost indicat ca fiind absent, apoi ca fiind prezent și adresându-

se instanței. Următoarea ședință din 24 mai 2017 a fost amânată din cauza 

stării de sănătate a judecătorului. Ședința ulterioară a avut loc la 16 iunie 

2017, fiind implicată în proces filiala Râșcani a DPDC și Avocatul pentru 

drepturile copilului. Următoarea ședință a fost programată pentru 7 iulie 

2017. La 7 august 2017 reprezentantul reclamantei a solicitat reprogramarea 

ședinței din 8 august 2017 din cauza unei probleme de sănătate. 

12.  Între timp, la 4 iulie 2017 reclamanta a solicitat DPDC să pună capăt 

acțiunilor lui G.C., prin care ultimul urmărea scopul îndepărtării copiilor de 

la mama lor. La 12 iulie 2017 DPDC a informat reclamanta despre dreptul 

său de a depune plângeri la diferite autorități cu privire la pretinsele încălcări 

ale drepturilor sale, inclusiv în fața instanțelor. 
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13.  La 18 septembrie 2017 un psiholog din cadrul DPDC a emis o notă 

informativă, prin care analiza starea psihologică a celor doi copii, constatând 

că ambii își exprimaseră dorința de a rămâne împreună cu tatăl lor în 

Chișinău, deși manifestaseră o atitudine pozitivă în raport cu ambii părinți. 

14.  Printr-o plângere din 31 octombrie 2017, G.C. a solicitat instanței să 

motiveze decizia sa de a audia numai copilul cel mai mare, în pofida faptului 

că ea decisese în faza preliminară a procesului să audieze părțile și, ulterior, 

ambii copii. La 2 noiembrie 2017 instanța de judecată a solicitat Centrului 

Amicul să desemneze un psiholog pentru ședința din 6 noiembrie 2017, cu 

scopul de a asista instanța în procesul de audiere a celui mai mare dintre cei 

doi copii. Centrul Amicul a comunicat că nu putea satisface solicitarea 

instanței într-un termen atât de scurt. La 8 noiembrie 2017 instanța a solicitat 

Centrului Amicul să prezinte, înainte de ședința din 27 noiembrie 2017, un 

raport psihologic cu privire la cei doi copii. La 28 decembrie 2017 instanța a 

reiterat solicitarea respectivă. În aceeași zi reclamanta a solicitat instanței să 

dispună evaluarea psihologică a copiilor, în special cu privire la faptul dacă 

acțiunile tatălui lor constituiau un abuz psihologic prin îndepărtarea de mama 

lor. 

15.  La 25 ianuarie 2018 DPDC a expediat instanței de judecată o notă 

informativă despre starea copiilor, mediul lor și relațiile cu părinții. 

16.  La 5 februarie 2018 Judecătoria Chișinău, sediul Centru a dispus 

înapoierea copiilor la reședința lor obișnuită în Iași. 

17.  La 29 mai 2018 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea respectivă, 

constatând că, între timp, copiii reușiseră să se integreze în noul lor mediu și 

că era în interesul lor superior să rămână împreună cu tatăl lor în Chișinău. 

18.  În circumstanțe neexplicate de către părți, la 4 iunie 2018 ambii copii 

au revenit la reședința lor în Iași. 

19.  La 4 aprilie 2019 Curtea Supremă de Justiție a casat decizia instanței 

inferioare și a menținut hotărârea instanței de fond din 5 februarie 2018. 

Decizia respectivă era definitivă. 

DREPTUL INTERN RELEVANT 

20. Legea nr.  87, prin care a fost instituit un remediu nou pentru a aborda 

plângerile cu privire la durata excesivă a procedurilor interne și neexecutarea 

deciziilor judecătorești definitive, a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. Mai 

multe detalii despre legea respectivă sunt expuse în decizia Curții Balan v. 

Moldova (dec.) (nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012). 
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ÎN DREPT 

I. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

21.  Reclamanta s-a plâns de o încălcare a Articolului 8 din Convenție, 

care prevede următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea  ... vieții de familie... 

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

în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, 

o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 

economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a 

moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

A. Admisibilitatea 

1. Obiecția preliminară cu privire la caracterul abuziv al cererii 

22. Guvernul a invocat că prezenta cerere este abuzivă, deoarece 

reclamanta a omis să informeze Curtea despre faptul că ambii săi copii 

reveniseră la ea în luna iunie 2018, cu mult timp înainte de a depune cererea 

sa la 3 octombrie 2019. 

23. Reclamanta a susținut că cererea ei se referea doar la tardivitatea 

admisă de către autoritățile moldovenești în procesul de returnare a copiilor 

săi. 

24. Curtea reiterează că o cerere poate fi respinsă ca fiind abuzivă în baza 

Articolului 35 § 3 din Convenție, printre alte motive, dacă a fost bazată cu 

bună știință pe fapte neadevărate (a se vedea Varbanov v. Bulgaria, nr. 

31365/96, § 36, CEDO 2000-X; Řehák v. Republica Cehă (dec.), nr. 

67208/01, 18 mai 2004; Popov v. Moldova (nr. 1), nr. 74153/01, § 48, 18 

ianuarie 2005; Kérétchachvili v. Georgia (dec.), nr. 5667/02, 2 mai 2006). 

Informațiile incomplete și, astfel, eronate pot, de asemenea, constitui un abuz 

în raport cu dreptul de a depune o cerere individuală, în special în cazul în 

care informația se referă la însăși esența cauzei și nu se oferă o explicație 

suficientă cu privire la eșecul de a dezvălui informația respectivă (Poznanski 

și alții v. Germania (dec.), nr. 25101/05, 3 iulie 2007). 

25. Curtea consideră că informațiile privind revenirea copiilor la 

domiciliul reclamantei la 4 iunie 2018 erau relevante pentru prezenta cauză 

și ar fi trebuit incluse în circumstanțele prezentate de către reclamantă. Cu 

toate acestea, Curtea observă că, atunci când reclamanta a depus cererea sa, 

ea a anexat o copie a deciziei definitive a Curții Supreme de Justiție care 

prevedea returnarea copiilor la ea (a se vedea paragraful 19 supra). Prin 

urmare, era clar de la bun început că prezenta cauză se referea numai la 

tardivitatea obținerii returnării copiilor reclamantei, și nu la refuzul de a 

dispune o astfel de returnare. În acest context, revenirea copiilor la domiciliul 

lor din Iași la 4 iunie 2018 a scurtat perioada care urma să fie luată în 
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considerare, în comparație cu cea care s-ar fi putut presupune, însă nu a 

modificat fundamental esența plângerii. Până la data la care copiii au revenit 

la mama lor, tardivitatea era deja de aproximativ doi ani, în contextul unei 

chestiuni care trebuia examinată în mod prompt. În astfel de circumstanțe, 

Curtea constată că, deși erau importante, informațiile care lipseau nu au fost 

decisive pentru a stabili dacă cererea era meritorie. Prin urmare, Curtea 

decide, în circumstanțele particulare ale prezentei cauze, să nu declare cererea 

inadmisibilă din acest motiv. 

Prin urmare, această obiecție trebuie respinsă. 

2. Obiecția preliminară cu privire la neepuizarea căilor de recurs 

interne 

26. De asemenea, Guvernul a susținut că reclamanta eșuase să epuizeze 

căile de recurs interne disponibile. În special, prezenta cauză trebuia 

examinată în baza Articolului 6 din Convenție, deoarece se referea la durata 

procedurilor. Reclamanta nu a solicitat despăgubiri pentru durata excesivă a 

procedurii, deși le-ar fi putut solicita în baza Legii nr. 87 (a se vedea 

paragraful 20 supra). 

27. Reclamanta a susținut că, deși solicitase autorităților să întreprindă 

măsuri pentru a returna copiii săi la reședința lor obișnuită, în cadrul 

procedurii interne care a urmat ei i se atribuise – dintr-un motiv inexplicabil 

– calitatea de pârât, și anume partea care putea fi, în final, obligată să 

plătească despăgubiri sau să execute o obligație. În plus, cererea sa de 

accelerare a procedurii a fost respinsă, ceea ce accentua șansele sale reduse 

de succes. 

28. Curtea observă că, deși cererea se referă la durata excesivă a procedurii 

interne, reclamanta s-a plâns, în esență, de consecințele asupra vieții sale de 

familie și a copiilor săi, care surveniseră din cauza perioadei în care fuseseră 

separați. Prin urmare, remediul invocat nu abordează esența presupusei 

încălcări a Articolului 8, în special prejudiciul cauzat relației sale cu copiii în 

perioada în care aceștia au fost separați și pretinsul abuz psihologic din partea 

tatălui copiilor prin îndepărtarea lor de mamă (a se vedea paragraful 40 infra). 

Faptul că reclamanta nu a prezentat nicio pretenție cu privire la satisfacția 

echitabilă în baza Articolului 41 din Convenție doar confirmă că, pentru ea, 

compensația pecuniară (pe care ar fi putut să o solicite la nivel intern) nu 

putea remedia încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 8. 

Prin urmare, această obiecție trebuie, de asemenea, respinsă. 

3. Pierderea interesului de a menține cererea 

29. Guvernul a susținut, în final, că reclamanta nu mai intenționa să își 

mențină cererea sa, având în vedere faptul că refuzase să discute cu Agentul 

guvernamental despre prezenta cauză în urma comunicării cererii. 
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30. Reclamanta a susținut că ea nu își pierduse interesul față de cauză. Ea 

a considerat că comunicarea ei cu Agentul guvernamental urma să aibă loc 

prin intermediul Curții și al MMPSF, care inițiaseră în mod oficial 

procedurile interne. 

31.  Curtea notează că reclamanta a răspuns la scrisorile sale și a prezentat 

observațiile. În astfel de circumstanțe, în pofida lipsei unei comunicări cu 

Agentul guvernamental, nu se poate afirma că ea și-a pierdut interesul de a 

menține prezenta cerere. 

Prin urmare, această obiecție trebuie, de asemenea, respinsă. 

32.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată, 

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

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

33. Reclamanta a indicat că autoritățile naționale admiseseră amânări 

nejustificate în cadrul procesului, deși natura sa impunea o examinare 

promptă. În special, cererile lui G.C. de a implica în proces diverse autorități 

urmărise scopul tergiversării acestuia. Durata excesivă a examinării cauzei a 

contribuit în mod particular la cauzarea unui prejudiciu psihologic ireversibil 

ei și copiilor săi. 

34. Guvernul a susținut că, în conformitate cu jurisprudența Curții, 

aplicarea automată a Convenției de la Haga nu era posibilă. Instanțele 

trebuiau să echilibreze în mod corespunzător interesele concurente: cel al 

părintelui care solicita înapoierea urgentă a copilului și cel al celuilalt părinte 

care obiecta împotriva unei astfel de returnări. În toate situațiile, interesul 

superior al copilului trebuia să prevaleze. Cu toate că în prezenta cauză 

procesul a depășit cele șase săptămâni prevăzute de Convenția de la Haga, 

instanțele erau obligate să respecte drepturile procedurale ale ambilor părinți. 

Ambele părți au solicitat de mai multe ori implicarea specialiștilor și 

efectuarea rapoartelor psihologice, iar reclamanta însăși a solicitat de mai 

multe ori amânarea ședințelor. De asemenea, instanțele trebuiau să efectueze 

o analiză complexă a tuturor elementelor relevante cu privire la copii și 

anturajul lor, pentru a echilibra toate interesele concurente și a asigura 

respectarea interesului superior al copiilor. Acest lucru era cu atât mai 

important, reieșind din faptul că trecuse aproximativ un an între data la care 

copiii trebuiau returnați reclamantei și data la care autorităților moldovenești 

le-a fost solicitată dispunerea returnării. 

35.  Curtea face trimitere la jurisprudența sa privind aplicarea Convenției 

de la Haga în cauzele în care un părinte refuză să-și înapoieze copilul la 

reședința sa obișnuită (a se vedea, spre exemplu, Neulinger și Shuruk v. 

Elveția ([MC], nr. 41615/07, §§ 131-40, CEDO 2010) și X v. Letonia ([MC], 

nr. 27853/09, §§ 92-108, CEDO 2013). De asemenea, ea reiterează că 

desfășurarea ineficientă și, în special, îndelungată a procedurilor judiciare 
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poate conduce la încălcarea obligațiilor pozitive prevăzute la Articolul 8 din 

Convenție (a se vedea Eberhard și M. v. Slovenia, nr. 8673/05 și 9733/05, § 

127, 1 decembrie 2009, și S.I. v. Slovenia, nr. 45082/05, § 69, 13 octombrie 

2011), deoarece orice amânare procedurală poate determina soluționarea de 

facto a chestiunii respective (a se vedea H. v. Regatul Unit, 8 iulie 1987, § 89, 

seria A nr. 120). Prin urmare, în cauzele referitoare la relația unei persoane 

cu copilul său, există obligația de a acționa cu o diligență excepțională, având 

în vedere riscul ca trecerea timpului să rezulte într-o soluționare de facto a 

chestiunii. Această obligație, care este decisivă pentru a aprecia dacă o cauză 

a fost examinată într-un termen rezonabil în conformitate cu Articolul 6 § 1 

din Convenție, face parte, de asemenea, din cerințele procedurale prevăzute 

la Articolul 8 (a se vedea, spre exemplu, Süß v. Germania, nr. 40324/98, § 

100, 10 noiembrie 2005, și Strömblad v. Suedia, nr. 3684/07, § 80, 5 aprilie 

2012). 

36. În prezenta cauză, Curtea constată că, deși autorității centrale 

moldovenești responsabile de punerea în aplicare a Convenției de la Haga i 

s-a solicitat să faciliteze înapoierea copiilor la 3 august 2016, ea a introdus o 

acțiune în instanță în acest sens abia la 19 decembrie 2016. Părțile nu au 

informat Curtea cu privire la vreo acțiune întreprinsă între timp. Astfel, reiese 

că timp de mai mult de 18 săptămâni nu s-a întreprins nicio acțiune cu privire 

la cererea reclamantei, având loc o depășire excesivă a termenului de referință 

de șase săptămâni pentru adoptarea unei decizii, prevăzut la Articolul 11 din 

Convenția de la Haga. 

37.  În urma introducerii acțiunii judiciare, instanța de fond a stabilit rapid 

prima ședință în mai puțin de două săptămâni. Cu toate acestea, Curtea nu 

poate decât să observe că instanța națională a eșuat să asigure citarea 

corespunzătoare a părților (a se vedea paragraful 9 supra), ceea ce a cauzat o 

amânare de peste o lună. 

38. De asemenea, se remarcă faptul că instanța de fond a neglijat audierea 

cel puțin a celui mai mare dintre copii până la 2 noiembrie 2017, aproximativ 

după un an de la inițierea procedurii (a se vedea paragraful 14 supra), în 

pofida faptului că, aparent, decisese inițial să audieze ambii copii. Atunci 

când a decis să audieze copilul mai mare, instanța a omis să prevadă 

necesitatea asistenței din partea unui psiholog, solicitând o astfel de implicare 

abia în ultimul moment, motiv pentru care audierea nu s-a putut desfășura (a 

se vedea paragraful 14 supra), cauzând o altă tergiversare a procesului. Deși 

este de competența instanțelor să își organizeze propria activitate, în prezenta 

cauză instanța de fond a admis în mod repetat erori procedurale care au 

tergiversat în mod nejustificat adoptarea unei decizii cu privire la returnarea 

copiilor la reședința lor obișnuită. 

39.  Se pare că și alte autorități au contribuit la tergiversarea procesului, 

precum situația în care instanța a trebuit să reitereze solicitarea sa privind 

efectuarea unui evaluări psihologice a copiilor după ce, aparent, nu 

recepționase un răspuns în timpul prevăzut (a se vedea paragraful 14 supra). 
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40.  Curtea observă că reclamanta a solicitat de două ori instanței să 

dispună evaluarea psihologică a copiilor săi pentru a stabili și, în cele din 

urmă, a pune capăt abuzurilor din partea tatălui lor, sub formă de îndepărtare 

de la mama lor (a se vedea paragrafele 12 și 14 supra). Acest fapt sublinia 

severitatea situației și că problema examinată de către instanță putea fi 

rezolvată prin simpla trecere a timpului și prin influențarea copiilor de către 

tatăl lor. Aceste elemente, împreună cu cererea oficială de accelerare a 

procesului (a se vedea paragraful 10 supra), ar fi trebuit să reamintească 

instanței despre obligația sa de a acționa cu diligență excepțională în astfel de 

chestiuni. 

41. Curtea admite că reprezentantul reclamantei a solicitat o dată amânarea 

unei ședințe din motive de sănătate (a se vedea paragraful 11 supra) și că 

părțile au solicitat intervenția în cadrul procesului a diverșilor experți și 

autorități pentru protecția drepturilor copilului. Cu toate acestea, nu se poate 

considera că vreunul dintre aceste evenimente au contribuit în mod decisiv la 

durata globală a procesului. 

42. De asemenea, aparent, nu se poate afirma că instanțele au admis 

perioade îndelungate de inacțiune. Cu toate acestea, un anumit număr de 

ședințe periodice care au avut loc cel puțin o dată pe lună și, uneori, de două 

ori pe lună, au rezultat, aparent, cu amânări, în timp ce unei măsuri 

procedurale deosebit de importante precum audierea copiilor nu i s-a acordat 

atenție timp de aproape un an. De asemenea, efectuarea evaluării copiilor și 

a mediului lor a fost dispusă aproximativ peste un an de la inițierea procedurii 

(a se vedea paragrafele 13 și 15 supra). 

43.  În lumina acestor considerente și ținând cont de necesitatea instanțelor 

naționale de a asigura un echilibru corect între drepturile concurente și de a 

stabili interesul superior al copiilor, Curtea consideră că autoritățile 

moldovenești nu și-au îndeplinit pe deplin obligația pozitivă de a acționa cu 

o diligență excepțională în astfel de chestiuni, admițând ca procesul să dureze 

timp de aproape doi ani, înainte de returnarea copiilor la mama lor (a se vedea 

paragraful 35 supra). 

44.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

45.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

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

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

46.  Reclamanta nu a prezentat nicio pretenție cu privire la satisfacția 

echitabilă. În consecință, Curtea nu va acorda despăgubiri. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

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

  {semnătura_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


