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În cauza Straistă v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 14191/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 

10 februarie 2014 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeană a Republicii Moldova, dna Liliana Straistă, născută în anul 1970 și 

care locuiește în Chișinău (,,reclamanta”), fiind reprezentată de către dl 

C. Tănase, avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica plângerile în baza Articolelor 8 și 13 din 

Convenție Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat de 

către Agentul său, dl O. Rotari, și de a declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 22 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la presupusul eșec al autorităților naționale de a-și 

îndeplini obligațiile sale pozitive privind protejarea reclamantei împotriva 

încălcării continue a dreptului său la respectarea vieții private și de a efectua 

o anchetă efectivă în privința plângerilor sale. 

2.  În anul 2012 a fost creat un profil fals de Facebook din numele 

reclamantei, care conținea fotografiile ei reale, dar și alte fotografii care 

reprezentau o femeie îmbrăcată sumar în ipostaze provocatoare, cu fața 

ascunsă. În acel profil era inclus un text, potrivit căruia ea presta servicii 

sexuale. Era oferit numărul real de telefon al reclamantei. În total, în 

perioada 2012-2013, peste 50 de astfel de conturi au fost create pe 

Facebook, în timp ce conturi similare erau create și pe alte rețele de 

socializare. În urma numeroasele plângeri depuse de către reclamantă, 

autoritățile au inițiat proceduri contravenționale care au fost încetate în luna 

martie 2014, din cauza expirării termenului de prescripție; reclamanta a fost 

informată despre aceasta abia în luna ianuarie 2015. Adresa IP de pe care au 

fost create conturile respective (obținute de către reclamantă de la 

Facebook) nu ar fi fost verificată de către autorități. Profiluri similare de 

Facebook au continuat să fie create până în anul 2015, iar reclamanta se 

adresa de fiecare dată autorităților. 

3.  Reclamanta s-a plâns de încălcarea Articolului 8 din Convenție, 

deoarece autoritățile eșuaseră să prevină încălcarea continuă a drepturilor 
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sale prin neefectuarea unei investigații eficiente și neidentificarea 

făptuitorului (făptuitorilor).   

4.  De asemenea, ea s-a plâns în baza Articolului 13 din Convenție, 

invocând că ea nu a avut la dispoziție o cale de atac efectivă în privința 

plângerii ei bazate pe Articolul 8. 

APRECIEREA CURȚII 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

5.  Reclamanta s-a plâns că autoritățile eșuaseră să împiedice 

discreditarea sa continuă, prin neefectuarea unei anchete efective și 

neidentificarea vinovatului (vinovaților). 

6.  Guvernul a susținut că autoritățile întreprinseseră toate măsurile 

rezonabile și investigaseră pe deplin toate plângerile reclamantei. 

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

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă din orice alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

8.  Principiile generale privind obligația pozitivă a autorităților de a 

asigura respectarea vieții private în sfera relațiilor dintre persoane au fost 

rezumate în cauza K.U. v. Finlanda (nr. 2872/02, §§ 41-50, CEDO 2008). 

Alte principii generale referitoare la obligația de a efectua o anchetă efectivă 

au fost rezumate în cauza Khadija Ismayilova v. Azerbaidjan (nr. 65286/13 

și 57270/14, § 115 et seq., 10 ianuarie 2019). 

9.  În luna martie 2014 ancheta a fost încetată din cauza expirării 

termenului de prescripție. Cu toate acestea, reclamanta s-a plâns de mai 

multe ori în privința noilor conturi denigratoare create în numele ei, inclusiv 

după luna martie 2014. Prin urmare, prescripția nu putea fi un motiv valid 

pentru încetarea investigației, deoarece noile atacuri comise în mod regulat 

care atentau la viața privată a reclamantei erau identice cu cele precedente 

și, prin urmare, făceau parte dintr-o încălcare continuă a drepturilor ei. În 

plus, Guvernul nu a prezentat nicio dovadă a vreunei măsuri concrete 

întreprinse, precum solicitarea de la operatorii autohtoni de acces la internet 

a identității persoanei care utiliza adresa IP transmisă de către reclamantă. 

De asemenea, reclamanta nu era informată și era nevoită să depună plângeri 

pentru a afla despre deciziile adoptate în cauza ei. 

10.  Având în vedere cele de mai sus și deficiențele semnificative ale 

modului în care autoritățile naționale au investigat cauza, Curtea constată că 

autoritățile nu și-au respectat obligația pozitivă de a asigura protejarea 

adecvată a vieții private a reclamantei, prin desfășurarea unei anchete penale 

efective în privința ingerințelor foarte grave aduse vieții sale private. 

11.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 



HOTĂRÂREA STRAISTĂ v. REPUBLICA MOLDOVA  

3 

II. PLÂNGEREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

12.  Reclamanta s-a plâns, de asemenea, în baza Articolului 13 din 

Convenție, că nu a dispus de o cale de atac efectivă cu privire la plângerea 

sa în baza Articolului 8. Având în vedere circumstanțele cauzei, observațiile 

părților și constatările sale de mai sus, Curtea consideră că a examinat 

principalele chestiuni de drept formulate în prezenta cerere. Astfel, ea 

consideră că plângerea rămasă a reclamantei este admisibilă, dar că nu este 

necesar să se pronunțe în mod separat în privința ei (a se vedea Centrul de 

Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 

47848/08, § 156, CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

13.  Reclamanta a pretins 10.000 EUR pentru prejudiciul moral și 1.200 

EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. 

14.  Guvernul a susținut că suma pretinsă este nefondată. 

15.  Curtea acordă reclamantei 5.000 EUR pentru prejudiciul moral, plus 

orice taxă care ar putea fi percepută reclamantei. 

16.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde 1.200 EUR pentru acoperirea costurilor pe toate 

capetele, plus orice taxă care ar putea fi percepută reclamantei. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

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

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerii în baza Articolului 

13 din Convenție; 

4. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 5.000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.200 EUR (una mie două sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

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

efectuării transferului, urmează a fi achitată o dobândă adițional 

sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 
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împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană în 

perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 martie 2022, în 

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

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


