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Acțiune - Propunere fără dezbatere 
 
Adoptarea proiectelor de decizie de mai jos. 

 
Cerere Cauza Hotărârea din Definitivă din Indicator pentru 

clasificare 

42305/18 OZDIL ȘI ALȚII  11/06/2019 11/09/2019 Problemă complexă 

 
Descrierea cauzei 
 
În prezenta cauză, Curtea a constatat încălcări ale Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenție, în urma transferului 
extra-legal al tuturor celor cinci reclamanți1 din Republica Moldova către Turcia în septembrie 2018, care a 
eludat toate garanțiile oferite lor de dreptul intern și internațional. 
 
În special, Curtea a observat că autoritățile moldovenești nu numai că nu oferiseră reclamanților posibilitatea 
de a alege statul în care să fie expulzați, ci i-au transferat în mod deliberat direct autorităților turce. 
Circumstanțele cauzei indică faptul că operațiunea a fost concepută și organizată astfel încât să ia reclamanții 
prin surprindere, pentru ca să nu aibă timp și posibilitate de a se apăra. Curtea a constatat că privarea de 
libertate a reclamanților la 6 septembrie 2018 nu a fost nici legală și necesară, în sensul Articolului 5 § 1 (f), 
nici lipsită de arbitrariu. 
 
Cu privire la încălcarea Articolului 8, Curtea a considerat că, prin expulzarea reclamanților din Republica 
Moldova, unde ei fuseseră rezidenți legali, fiind angajați și având familii cu copii, autoritățile au afectat viața 
lor privată și de familie. Curtea a acordat importanță faptului că instanțele naționale au refuzat să examineze 
contestațiile reclamanților împotriva deciziilor de respingere a cererilor lor de azil și de declarare a acestora 
drept persoane indezirabile, din motive foarte formaliste. Curtea a remarcat că, în orice caz, instanțele interne 
nu ar fi putut examina motivele reale care au stat la baza expulzării, deoarece dreptul intern nu prevedea că 
nota serviciilor secrete, care a stat la baza expulzării reclamanților, putea fi pusă la dispoziția judecătorilor. 
Prin urmare, Curtea a constatat că transferul forțat al reclamanților nu a avut o bază juridică suficientă și că 
aceștia nu s-au bucurat de un grad minim de protecție împotriva arbitrariului. 
 
Statutul executării 
 
Drept răspuns la decizia Comitetului de Miniștri din iunie 2022, la 20 octombrie 2022 autoritățile moldovenești 
au prezentat un plan de acțiuni actualizat (a se vedea DH-DD(2022)1126), care poate fi rezumat după cum 
urmează: 
 
Măsuri individuale: 
 

                                                      
1  În total, șapte cetățeni turci au fost extrădați în acest incident. Prezenta hotărâre se referă la cinci dintre ei. În timp ce ceilalți doi au 
sesizat, de asemenea, Curtea, ei au acceptat o soluționare amiabilă în privința lor, a se vedea Huseyin BAYRAKTAR și Sertif AYRI v. 
Republica Moldova (cererile nr. 13289/19 și 13292/19), decizia de radiere notificată la 16 iulie 2020. 
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1) Procedura națională de acordare a statutului de refugiat pentru reclamanți 
 

Contestațiile depuse de către soțiile reclamanților Müjdat Çelebi și Riza Doğan împotriva deciziilor Biroului 
pentru Migrație și Azil (BMA) de respingere a cererilor de azil sunt încă în curs de examinare la Curtea de 
Apel Chișinău. Următoarele ședințe au fost stabilite pentru lunile noiembrie și decembrie 2022. 
 
Cu referire la reclamantul Mehmet Feridun Tüfekçi, autoritățile au susținut că, în contextul examinării apelului 
soției sale împotriva hotărârii instanței de fond din 17 iulie 2020, Curtea de Apel Chișinău a examinat nota 
secretă a Serviciului de Securitate și Informații (SIS) și a constatat că reclamantul desfășurase activități 
susceptibile de a pune în pericol securitatea națională a Republicii Moldova. De asemenea, ea a considerat 
că decizia BMA de respingere a cererii de azil a reclamantului a fost legală și suficient motivată, precum și 
că reclamantul nu adusese niciodată probe în sprijinul pretențiilor sale în contextul contestației sale împotriva 
deciziei BMA. La 19 ianuarie 2022, soția reclamantului a formulat un recurs împotriva deciziei Curții de Apel 
Chișinău. În prezent, procesul este pendinte la Curtea Supremă de Justiție. 
 
În continuare, în luna mai 2022, SIS a efectuat o examinare suplimentară a informațiilor care au stat la baza 
respingerii cererilor de azil ale reclamanților și a declarării acestora în calitate de persoane indezirabile. El a 
constatat că faptele imputate reclamanților nu se ridicau la un grad susceptibil de a afecta securitatea 
națională. În consecință, SIS a concluzionat că, în prezent, nu existau motive pentru ca reclamanții să fie 
excluși de la protecția umanitară în baza legislației naționale sau să fie declarați persoane indezirabile. În 
consecință, SIS a anulat documentele sale anterioare care au stat la baza respingerii de către BMA a cererilor 
de azil ale reclamanților și, în iunie 2022, BMA a anulat deciziile sale de declarare a reclamanților în calitate 
de persoane indezirabile. Astfel, reclamanții au acum dreptul de a intra și de a rămâne în Republica Moldova. 
 
Referitor la aspectul dacă reclamanții au fost notificați, în conformitate cu normele provizorii stabilite de către 
Curtea Constituțională în hotărârea sa din 13 noiembrie 2020, cu privire la motivele sumare pentru care au 
fost declarați persoane indezirabile și îndepărtați din țară, Guvernul a susținut că nici reclamanții, nici avocații 
lor nu au depus asemenea demersuri către autorități. 
 

2) Situația actuală a reclamanților 
 
Guvernul moldovean a solicitat informații de la autoritățile turcești cu privire la situația actuală a reclamanților, 
inclusiv cu privire la rezultatul recursului depus de către reclamantul Özdil. El a reiterat apelul său privind 
posibilul transfer al reclamanților în Republica Moldova, în baza Convenției Consiliului Europei privind 
transferul persoanelor condamnate. Guvernul moldovean s-a angajat să informeze Comitetul despre 
răspunsul autorităților turcești. 
 
În plus, autoritățile au susținut că dl Huseyin Bayraktar, care a fost transferat de către autoritățile moldovenești 
în Turcia împreună cu reclamanții din prezenta cauză, a fost eliberat din detenție și a părăsit Turcia.   
 
Măsuri generale: 
 

1) Urmărirea penală privind evenimentele și procedurile conexe 
 

Apelul depus de către soția reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi, prin care solicită o pedeapsă penală mai 
aspră pentru fostul șef al SIS, este în continuare pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Pentru a asigura 
controlul public și a garanta implicarea adecvată a tuturor părților în proces, materialele din dosarul penal au 
fost declasificate, cu excepția unor documente care conțin secret de stat. Ședințele preliminare desfășurate 
între 27 noiembrie 2020 și 7 octombrie 2022 au fost deschise publicului. 
 
În plus, la solicitarea Procuraturii Generale, a Curții de Apel Chișinău și a BMA, SIS a declasificat alte 14 
documente referitoare la evenimentele în cauză. Două documente au rămas secretizate, dar SIS a emis 
extrase din acestea și le-a trimis părților interesate. 
 
Cauza penală inițiată în februarie 2022, cu privire la posibila implicare a oricăror alți actori de rang înalt în 
expulzarea reclamanților din Republica Moldova, este pendinte. 
 

2) Amendamente legislative 
 

Ca urmare a hotărârii Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020, la 15 iulie 2022 au fost adoptate modificări 
la Codul administrativ, care prevăd că instanțele naționale sunt competente să efectueze un control de 
proporționalitate adecvat asupra actelor administrative individuale și normative în situații legate, inter alia, de 
probleme de securitate națională. 
 
În prezent, autoritățile elaborează modificări la Codul de procedură penală, care au drept scop clarificarea 
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dispozițiilor referitoare la pronunțarea publică a sentințelor judecătorești în cazurile care implică informații 
confidențiale și care sunt examinate în ședință cu ușile închise. 
 

3) Alte măsuri generale 
 
Guvernul a afirmat că s-a ținut cont în modul corespunzător de apelul Comitetului de Miniștri de a începe o 
reflecție asupra mecanismului existent de supraveghere și de răspundere cu privire la acțiunile și 
competențele serviciilor secrete, precum și asupra necesității de a le transmite un mesaj clar, de la cel mai 
înalt nivel politic, privind toleranța zero față de detenția arbitrară și transferurile ilegale, și s-a angajat să 
informeze Comitetul cu privire la măsurile adoptate. 
 
Analiza efectuată de către Secretariat 
 
Măsuri individuale: 
 
Examinarea suplimentară efectuată de către SIS, care s-a soldat cu revizuirea concluziilor sale anterioare cu 
privire la riscurile pe care le prezentau reclamanții pentru securitatea națională a Republicii Moldova, este 
notată cu interes. Deciziile ulterioare ale BMA de a ridica interdicția de intrare impusă reclamanților și de a 
anula declararea acestora în calitate de persoane indezirabile sunt binevenite. 
 
Având în vedere că deciziile de respingere a cererilor de azil ale reclamanților s-au bazat pe documentele 
SIS care au fost declarate nevalabile ca urmare a acestei examinări suplimentare, autoritățile sunt invitate să 
furnizeze informații cu privire la faptul dacă aceste noi circumstanțe sunt luate în considerare de către 
instanțele naționale în cadrul procedurilor de azil aflate în examinare. Se așteaptă informații despre rezultatul 
acestor proceduri. 
 
Comitetul ar putea dori să reitereze faptul că autoritățile moldovenești ar trebui să continue să depună eforturi 
pentru a obține informații de la autoritățile turcești cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia. Aceste 
informații ar trebui să includă un răspuns cu privire la posibila aplicare a Convenției Consiliului Europei privind 
transferul persoanelor condamnate, care ar putea permite transferul reclamanților în Republica Moldova 
pentru a-și ispăși pedeapsa, precum și cu privire la rezultatul recursului în procesul penal împotriva 
reclamantului Özdil. 
 
Măsuri generale: 

 
Comitetul ar putea dori să aprecieze decizia de desecretizare a materialelor din procesul penal împotriva 
fostului șef al SIS, precum și a altor 14 documente ale SIS legate de evenimentele în cauză. Având în vedere 
că cea mai mare parte a dosarului penal este în prezent accesibilă publicului, ar fi util pentru Comitet să 
primească o copie a deciziei instanței de fond în cadrul procesului penal împotriva fostului șef al SIS. Sunt 
așteptate informații privind rezultatul procedurii de apel în acest caz. În plus, autoritățile sunt invitate să 
informeze Comitetul cu privire la evoluția cauzei penale privind implicarea oricăror alți actori de rang înalt în 
aceste evenimente. 
 
Este salutată, de asemenea, adoptarea modificărilor la Codul administrativ, care ar permite instanțelor 
naționale să efectueze un control adecvat asupra actelor administrative individuale și normative în situații 
care implică probleme de securitate națională.   
 
În plus, Comitetul ar putea dori să reitereze cu fermitate apelul său adresat autorităților de a iniția, fără 
întârziere, o reflecție asupra mecanismului existent de supraveghere și de responsabilitate cu privire la 
acțiunile și competențele serviciilor secrete. De asemenea, Comitetul ar putea dori să încurajeze din nou 
autoritățile să ia în considerare necesitatea de a transmite un mesaj clar, de la cel mai înalt nivel politic, cu 
privire la caracterul absolut inacceptabil și la toleranța zero față de detenția arbitrară și de transferurile extra-
legale. 
 

Finanțare asigurată: DA 
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Decizii: 
 
Delegații: 
 
1. au reamintit că această cauză se referă la privarea ilegală, inutilă și arbitrară de libertate a 
reclamanților și la nerespectarea vieții lor private și de familie din cauza transferului lor extra-legal din 
Republica Moldova în Turcia în septembrie 2018, eludând toate garanțiile pe care le ofereau dreptul intern și 
internațional; 
 
Referitor la măsurile individuale: 
 
2. au salutat examinarea suplimentară efectuată de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care 
a avut ca rezultat revizuirea concluziilor sale anterioare cu privire la riscurile pe care le prezentau reclamanții 
pentru securitatea națională a Republicii Moldova, precum și decizia ulterioară a Biroului pentru Migrație și 
Azil de a ridica interdicția impusă reclamanților de a intra în Republica Moldova și de a revoca decizia sa 
anterioară prin care i-au declarat ca fiind persoane indezirabile; 
 
3. având în vedere cele de mai sus, au invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la modul în 
care deciziile recente ale SIS și BMA sunt luate în considerare de către instanțele naționale în cadrul 
procedurilor de azil aflate în curs de soluționare; au invitat, de asemenea, autoritățile să furnizeze informații 
cu privire la rezultatul apelurilor depuse de către soțiile reclamanților Müjdat Çelebi și Riza Doğan și al 
recursului depus de către soția reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi; 
 
4. au invitat autoritățile moldovenești să își continue eforturile pentru a obține informații de la autoritățile 
turcești cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia și, în special, cu privire la posibila aplicare a 
Convenției Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate (STE nr. 112) și rezultatul recursului 
depus de către reclamantul Özdil; 
 
Referitor la măsurile generale: 
 
5. au salutat decizia de a desecretiza materialele procesului penal împotriva fostului șef al SIS, precum 
și anumite documente ale SIS legate de evenimentele în cauză; au invitat autoritățile să furnizeze o copie a 
deciziei instanței de fond în cadrul acestui proces penal și să informeze Comitetul despre rezultatul procedurii 
de apel; 
 
6. au invitat, de asemenea, autoritățile să informeze Comitetul cu privire la progresele înregistrate în 
cauza penală privind implicarea oricăror alți actori de rang înalt în aceste evenimente; 
 
7. au reiterat cu fermitate apelul său adresat autorităților de a începe fără întârziere reflecția asupra 
mecanismului existent de supraveghere și de răspundere cu privire la acțiunile și competențele serviciilor 
secrete, și le-a încurajat din nou să transmită un mesaj clar, de la cel mai înalt nivel politic, referitor la 
caracterul absolut inacceptabil și la toleranța zero față de detenția arbitrară și de transferurile extra-legale; 
 
8. au salutat adoptarea modificărilor legislative la Codul administrativ, care ar permite instanțelor 
naționale să efectueze un control judiciar adecvat în privința actelor administrative individuale și normative în 
situații legate de securitatea națională; 
 
9. au invitat autoritățile să furnizeze informații actualizate cu privire la toate aspectele de mai sus până 
la 31 octombrie 2023, cel târziu. 
 
 
 


