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ARTIGO 1.º DA CONVENÇÃO  
Jurisdição dos Estados 
Geórgia c. Rússia (II) - [GC] 
Queixa n.° 38263/08 
Acórdão de 21.01.2021 [GC] 
Jurisdição da Rússia sobre Abkházia e Ossétia do Sul durante 
a fase ativa das hostilidades e após a sua cessação.  
 
1 - Factos  

Tal como no caso Geórgia c. Rússia (I), o pedido foi 
apresentado no contexto de um conflito armado entre a 
Geórgia e a Federação Russa, em agosto de 2008, após um 
período prolongado de tensões, provocações e incidentes 
sempre mais frequentes entre os dois países. 

O governo requerente alegou que, no curso dos ataques 
indiscriminados e desproporcionados das forças russas e/ou 
das forças separatistas sob o seu controlo, centenas de civis 
foram feridos, mortos, detidos ou desapareceram, milhares 
de civis viram os seus bens e casas destruídas, e mais de 
300.000 pessoas foram forçadas a deixar a Abkhazia e a 
Ossétia do Sul. Após a submissão, estas consequências e a 
subsequente ausência de qualquer investigação 
desencadearam a responsabilidade da Federação Russa, nos 
termos dos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 8.º e 13.º da Convenção, 
artigos 1.º e 2.º do Protocolo n.º 1 e artigo 2.º do Protocolo n.º 
4. 

2 – Direito:  

1. Questões preliminares 

(a) Jurisdição 

Artigo 1.º: O Tribunal faz uma distinção entre as operações 
militares realizadas durante a fase ativa das hostilidades e os 
outros eventos que requerem uma análise no contexto do 

presente conflito armado internacional, incluindo os que 
ocorreram durante a fase de "ocupação" após a fase ativa 
das hostilidades ter cessado, e a detenção e tratamento de 
civis e prisioneiros de guerra, a liberdade de circulação das 
pessoas deslocadas, o direito à educação e a obrigação de 
investigação. 

(i) Fase ativa das hostilidades durante a guerra de cinco dias 
(de 8 a 12 de agosto de 2008) 

O caso marcou a primeira vez, desde a Decisão da Grande 
Câmara em Banković e Outros c. Bélgica e outros (sobre o 
bombardeamento da sede da Radiotelevisão Sérvia pela 
OTAN em Belgrado), que o Tribunal foi chamado a examinar 
a questão da jurisdição em relação a operações militares 
(ataques armados, bombardeamentos) no contexto de um 
conflito armado internacional.  

No entanto, a jurisprudência do Tribunal sobre o conceito de 
jurisdição extraterritorial evoluiu desde essa decisão, na 
medida em que o Tribunal tinha, entre outras coisas, 
estabelecido um número de critérios para o exercício da 
jurisdição extraterritorial de um Estado, que teve de 
permanecer excecional, sendo os dois critérios principais o 
de "efetivo controlo" pelo Estado de uma área (conceito 
espacial de jurisdição) e o de "autoridade e controlo dos 
agentes do Estado " sobre indivíduos (conceito pessoal de 
jurisdição). Posteriormente, em Medvedyev e Outros c. 
França [GC], o Tribunal reiterou explicitamente, fazendo 
referência à decisão Banković e Outros, que a 
responsabilidade de um Estado não poderia ser aferida em 
função de "um ato extraterritorial instantâneo", uma vez 
que as disposições do artigo 1.º não admitem uma noção de 
"causa efeito" de "jurisdição"" (ver também M.N. e Outros c. 
Bélgica (dec.) [GC]). 
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Neste contexto, poderia considerar-se ab initio que, em caso 
de operações militares incluindo, por exemplo, ataques 
armados e bombardeamentos, realizados durante um 
conflito armado, geralmente não se poderia falar de 
"controlo efetivo" sobre uma área. A própria realidade de 
conflito armado e luta entre forças militares inimigas que 
procuram estabelecer o controlo sobre uma área num 
contexto de caos, significava que não havia à partida 
controlo sobre essa área. Excluiu, também, qualquer forma 
de "autoridade e controlo dos agentes do Estado" sobre os 
indivíduos. Isto também foi verdade neste caso, dado que a 
maior parte dos combates tinha tido lugar em áreas que 
tinham estado anteriormente sob o domínio georgiano. Esta 
conclusão foi confirmada pela prática das Altas Partes 
Contratantes de não derrogar ao abrigo do artigo 15.º da 
Convenção, face a situações nas quais se tinham envolvido 
num conflito internacional armado fora do seu próprio 
território. Na opinião do Tribunal, tal poderá ser 
interpretado como as Altas Partes Contratantes 
considerarem que, em tais situações, não exerceram a sua 
jurisdição dentro da aceção do artigo 1.º. 

No entanto, tendo em conta, particularmente, o elevado 
número de alegadas vítimas e incidentes contestados, a 
magnitude das provas produzidas, a dificuldade em 
estabelecer as circunstâncias relevantes e o facto de tais 
situações serem predominantemente reguladas por normas 
legais que não as da Convenção (especificamente, o direito 
humanitário internacional ou a lei do conflito armado), o 
Tribunal não estava em condições de desenvolver a sua 
jurisprudência para além da compreensão da noção de 
"jurisdição" tal como tinha sido estabelecida até à data. Se, 
neste caso, a tarefa de avaliar os atos de guerra e as 
hostilidades ativas no contexto de um conflito armado 
internacional fora do território de um Estado devesse ser 
confiada ao Tribunal, tal pressuporia sempre que as Partes 
Contratantes fornecessem a base legal necessária para o 
exercício de tal tarefa, o que não aconteceu até hoje, 
segundo o Tribunal. Isto não significa que os Estados 
pudessem agir fora de qualquer quadro jurídico; eles 
estavam obrigados a cumprir as regras detalhadas do direito 
humanitário internacional aplicáveis àquele contexto. 

Conclusão: Os acontecimentos que ocorreram durante a 
fase ativa das hostilidades não se enquadravam no conceito 
de jurisdição da Federação Russa para os fins do artigo 1.º; 
inadmissível (onze votos contra seis). 

(ii) Fase de ocupação após a cessação das hostilidades 
(acordo de cessar-fogo de 12 de agosto de 2008) 

Nas suas observações, o Governo requerido reconheceu 
uma marcante presença do exército russo após a cessação 
das hostilidades, e forneceu numerosas indicações, 
mostrando a extensão do apoio económico e financeiro que 
a Federação Russa fornece e continuou a fornecer à Ossétia 
do Sul e à Abkhazia. A Missão de Averiguação de Factos da 
UE tinha também apontado para a relação de dependência 
que se verificava, não só em termos económicos e 
financeiros, mas também em termos militares e políticos; a 
informação por ela fornecida foi, também, revelando a 
relação de subordinação pré-existente entre as entidades 
separatistas e a Federação Russa, que tinha durado durante 
toda a fase ativa das hostilidades e após a sua cessação. No 
seu relatório, a Missão de Averiguação de Factos da UE 
tinha-se referido à "anexação sorrateira" da Ossétia do Sul e 
da Abkhazia pela Federação Russa. 

A Federação Russa tinha, assim, exercido um "controlo 
efetivo", na aceção da jurisprudência, sobre a Ossétia do Sul, 
Abkhazia e a "zona tampão", de 12 de agosto a 10 de 
outubro de 2008, data da retirada oficial das tropas russas. 
Mesmo após esse período, a forte presença russa e a 
dependência das autoridades da Ossétia do Sul e da 
Abkhazia em relação à Federação Russa, dependendo dela 
para a sua sobrevivência, como foi demonstrado 
particularmente através da assinatura de acordos de 
cooperação e assistência com estes últimos, indicaram que 
tinha havido um "controlo eficaz" contínuo sobre a Ossétia 
do Sul e Abkhazia. 

Conclusão: Os acontecimentos que ocorreram após a 
cessação das hostilidades ficaram sob jurisdição da 
Federação Russa, para efeitos do artigo 1.º (dezasseis votos 
contra um). 

(b) Inter-relação entre as disposições da Convenção e as 
regras do Direito de ajuda humanitária internacional (IHL) 

O Tribunal examinou a inter-relação entre os dois regimes 
jurídicos em relação a cada aspeto do caso e cada artigo da 
Convenção que alegadamente foi violado. Ao fazê-lo, 
verificou a cada momento se existia um conflito entre os 
dois regimes jurídicos. 

(c) Definição do conceito de "prática administrativa". 

Enquanto os critérios estabelecidos na Geórgia c. Rússia (I) 
[GC] definiram um quadro geral, não indicaram o número de 
incidentes necessários para estabelecer a existência de uma 
prática administrativa: isso foi uma questão deixada à 
apreciação do Tribunal, tendo em conta as circunstâncias 
particulares de cada caso. 
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2. Artigos 2.º, 3.º e 8.º da Convenção e artigo 1.º do Protocolo 
n.º 1 

De um modo geral, o DIH aplicava-se a uma situação de 
"ocupação". Na opinião do Tribunal, o conceito de 
"ocupação" para efeitos do DIH, exigia um requisito de 
"controlo efetivo". Se houvesse "ocupação" para efeitos do 
DIH, haveria também um "controlo eficaz" na aceção da 
jurisprudência do Tribunal, embora o termo "controlo 
efetivo" fosse mais amplo e abrangesse situações que não 
se enquadravam necessariamente numa situação de 
"ocupação", para os fins do DIH. Tendo em conta as queixas 
apresentadas no presente caso, não se verificou um conflito 
entre os artigos 2.º, 3.º e 8.º da Convenção e o artigo 1.º do 
Protocolo n.º 1 e as regras de IHL aplicáveis numa situação 
de ocupação. 

Desde a época em que a Federação Russa tinha exercido 
"controlo efetivo" sobre os territórios da Ossétia do Sul e a 
"zona tampão", após o fim da condução ativa das 
hostilidades, foi também responsável pelas ações das forças 
da Ossétia do Sul, incluindo um conjunto de milícias 
irregulares nesses territórios, sem que fosse necessário 
fornecer provas de "controlo pormenorizado" de cada uma 
dessas ações. O Tribunal tinha em sua posse provas 
suficientes para lhe permitir concluir, para além de qualquer 
dúvida razoável, que tinha havido uma prática administrativa 
contrária aos artigos 2.º e 8.º da Convenção e ao artigo 1.º do 
Protocolo n.º 1 no que diz respeito à matança de civis e à 
queima e pilhagem de casas em aldeias georgianas na 
Ossétia do Sul e na "zona tampão". Tendo em conta a 
gravidade dos abusos cometidos, que poderiam ser 
classificados como "tratamentos desumanos e degradantes" 
devido à angústia sofrida pelas vítimas, que, além disso, 
foram visadas em função do grupo étnico ao qual 
pertenciam, esta prática administrativa é também contrária 
ao artigo 3.º. 

Conclusão: violação (dezasseis votos contra um). 

3. Artigos 3.º e 5.º - Tratamento dos detidos civis e a 
legalidade da sua detenção 

Não se verifica nenhum conflito entre o artigo 3.º e as 
disposições do DIH, que preveem, de um modo geral, que os 
detidos devem ser tratados humanamente e mantidos em 
condições decentes. Quanto ao artigo 5.º, poderá verificar-se 
um conflito (ver Hassan v. Reino Unido [GC]); contudo, não 
se verifica neste caso, visto a justificação apresentada pelo 
Governo para deter civis não ser admitida ao abrigo de 
nenhum dos dois conjuntos de regras. 

Os cerca de 160 civis georgianos detidos pelas forças da 
Ossétia do Sul, no subsolo do "Ministério dos "Assuntos 
Internos da Ossétia do Sul" em Tskhinvali, entre 
aproximadamente 10 e 27 de agosto de 2008, recaem no 
âmbito da jurisdição da Federação Russa, para efeitos do 
artigo 1.º. Verificou-se uma prática administrativa contrária 
ao artigo 3.º relativamente às condições de detenção e aos 
humilhantes atos aos quais foram expostos, que foram 
considerados como um tratamento desumano e 
degradante. Verificou-se, também, uma prática 
administrativa contrária ao artigo 5.º no que diz respeito à 
arbitrariedade da detenção. 

Conclusão: violação (por unanimidade). 

4. Artigo 3.º - Tratamento dos prisioneiros de guerra 

Não se verifica nenhum conflito entre o artigo 3.º e as 
disposições do DIH, que preveem que os prisioneiros de 
guerra devem ser tratados humanamente e mantidos em 
condições decentes. 

Os prisioneiros de guerra georgianos que foram detidos em 
Tskhinvali entre 8 e 17 de agosto de 2008 pelas forças da 
Ossétia do Sul caem no âmbito da jurisdição da Federação 
Russa, para efeitos do artigo 1.º. Verificou-se uma prática 
administrativa contrária ao artigo 3.º relativamente aos atos 
de tortura dos quais foram vítimas. 

Conclusão: violação (dezasseis votos contra um). 

5. Artigo 2.º do Protocolo n.º 4 - Liberdade de circulação das 
pessoas deslocadas 

Não se verifica nenhum conflito entre o artigo 2.º do 
Protocolo n.º 4 e as disposições pertinentes do DIH relativas 
a uma situação de ocupação. 

Um grande número de cidadãos georgianos que tinham 
fugido do conflito já não residia na Ossétia do Sul, mas 
indiscutivelmente em território georgiano. No entanto, na 
opinião do Tribunal, o facto de as suas respetivas casas, para 
as quais foram impedidos de regressar, se situarem em 
zonas sob "controlo efetivo" da Federação Russa, aliado ao 
facto de a Federação Russa exercer "controlo efetivo” sobre 
as fronteiras administrativas, foram suficientes para 
estabelecer uma ligação jurisdicional, para efeitos do artigo 
1.º, entre a Federação Russa e os nacionais georgianos em 
questão. Verificou-se uma prática administrativa contrária ao 
artigo 2.º do Protocolo n.º 4 relativamente à incapacidade 
dos nacionais georgianos de regressarem às suas respetivas 
casas. 

Conclusão: violação (dezasseis votos contra um). 
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6. Artigo 2.º do Protocolo n.º 1 - Alegada pilhagem e 
destruição de escolas e bibliotecas públicas e intimidação de 
alunos e professores de etnia georgiana 

Não há conflito entre o artigo 2.º do Protocolo n.º 1 e as 
disposições pertinentes de DIH relativas a uma situação de 
ocupação. 

O Tribunal não dispõe de provas suficientes para concluir, 
para além de qualquer dúvida razoável, que ocorreram 
incidentes contrários ao artigo 2.º do Protocolo n.º 1. 

Conclusão: violação (por unanimidade). 

7. Artigo 2.º - Obrigação de investigar 

Em geral, a obrigação de levar a cabo uma investigação ao 
abrigo do artigo 2.º foi mais ampla do que a obrigação 
correspondente no IHL. Caso contrário, não haveria conflito 
entre as normas aplicáveis a este respeito, nos termos do 
artigo 2º e das disposições pertinentes do DIH. 

Neste caso, tendo em conta as alegações de que tinha 
cometido crimes de guerra durante a fase ativa das 
hostilidades, a Federação Russa tinha uma obrigação de 
investigar os acontecimentos em questão, de acordo com as 
regras pertinentes do DIH e do Direito interno. De facto, as 
autoridades repressivas da Federação Russa tinham tomado 
medidas para investigar essas acusações. Para além disso, 
embora os eventos ocorridos durante a fase ativa das 
hostilidades não estivessem abrangidos pela jurisdição da 
Federação Russa, esta tinha estabelecido pouco depois um 
"controlo efetivo" sobre os territórios em questão. 
Finalmente, dado que todos os potenciais suspeitos entre o 
pessoal de serviço russo se encontravam localizados na 
Federação Russa ou em territórios sob o controlo da mesma, 
a Geórgia tinha sido impedida de realizar uma investigação 
adequada e eficaz das acusações. Por conseguinte, tendo 
em conta as “características peculiares” do caso, foi 
estabelecida a jurisdição da Federação Russa em relação a 
esta queixa, na aceção do artigo 1.º (ver, mutatis mutandis, 
Güzelyurtlu e Outros c. Chipre e Turquia [GC]) 

A Federação Russa tinha, portanto, uma obrigação 
procedimental, nos termos do artigo 2.º, de levar a cabo uma 
investigação eficaz, não só sobre os eventos ocorridos após 
a cessação das hostilidades, mas também sobre eventos que 
ocorreram durante a fase ativa das hostilidades. Tendo em 
conta a gravidade dos crimes alegadamente cometidos 
durante a fase ativa das hostilidades, e a escala e a natureza 
das violações encontradas durante o período de ocupação, 
as investigações levadas a cabo pelas autoridades russas não 

foram nem rápidas, nem eficazes ou independentes e, por 
conseguinte, não satisfazem os requisitos do artigo 2.º. 

Conclusão: violação (dezasseis votos contra um). 

8. Artigo 38.º 

O Governo requerido tinha-se recusado a submeter os 
"relatórios de combate", com o fundamento de que os 
documentos em questão constituíam "segredo de Estado", 
apesar das disposições práticas propostas pelo Tribunal para 
submissão de extratos não confidenciais. Não apresentaram 
ao Tribunal propostas práticas que lhes teria permitido 
satisfazer a sua obrigação de cooperação, preservando a 
natureza secreta de certos elementos de informação. 

Conclusão: violação (dezasseis votos contra um). 

O Tribunal decidiu também, por unanimidade, que não havia 
necessidade de examinar separadamente a queixa do 
Governo requerido ao abrigo do artigo 13.º, em conjugação 
com os artigos 3.º, 5.º e 8.º e com os artigos 1.º e 2.º do 
Protocolo n.º 1, e artigo 2.º do Protocolo n.º 4. 

Artigo 41.º: reservado. 

 
ARTIGO 8.° DA CONVENÇÃO  
Respeito pela vida privada 
Lacatus c. Suíça 
Queixa n.º 14065/15 
Decisão de 19.01.2021 [Secção III] 
Multa imposta a uma mulher cigana pobre e vulnerável por 
mendicidade não intrusiva, e subsequente prisão por cinco 
dias por não pagamento: violação. 
 
1 – Factos 

A requerente, que pertence à comunidade cigana, foi 
considerada culpada de mendicidade, e condenada a pagar 
uma multa de 500 francos suíços, a ser substituída por uma 
pena de cinco dias de prisão em caso de não pagamento. 
Como não pôde pagar a multa, foi condenada a uma pena de 
prisão. 

2 – Direito:  

Artigo 8.º  

(a) Aplicabilidade: 

O Tribunal não foi chamado antes a pronunciar-se sobre se 
uma pessoa sancionada por mendicidade poderia invocar a 
proteção do artigo 8.º. 
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A dignidade humana, noção central no espírito da 
Convenção, fica gravemente comprometida se a pessoa em 
causa não dispuser de meios de subsistência suficientes. As 
pessoas que mendigam adotam um determinado modo de 
vida, numa tentativa de lidar com uma situação desumana e 
precária. Assim, as circunstâncias particulares de cada caso 
têm de ser tomadas em consideração, particularmente a 
realidade da situação económica e social da pessoa. 

A requerente é extremamente pobre, analfabeta e sem 
trabalho. Não beneficia de apoios sociais ou de terceiros. A 
mendicidade é um meio para a requerente assegurar um 
rendimento e aliviar a sua pobreza. Ao impor uma proibição 
geral da mendicidade, e uma multa à requerente, a ser 
substituída por uma pena de prisão em caso de não 
pagamento, as autoridades suíças impediram-na de se 
aproximar de outras pessoas a fim de obter uma forma de 
ajuda que, na sua situação, era um dos meios possíveis de 
satisfazer as suas necessidades básicas. O direito de pedir 
ajuda a outras pessoas apelou à própria essência dos direitos 
protegidos pelo artigo 8.º 

Conclusão: aplicável 

(b) Mérito: 

Houve ingerência no exercício pela requerente do seu 
direito ao respeito pela sua vida privada. A ingerência 
ocorreu em conformidade com a lei. 

Referindo-se ao acórdão do Tribunal Federal, o Tribunal não 
excluiu a possibilidade de algumas formas de mendicidade, 
especialmente quando agressivas, poderem perturbar 
transeuntes, residentes locais e lojistas. Reconheceu, 
igualmente, a validade do argumento relativamente aos 
esforços para combater a exploração de indivíduos, 
particularmente crianças. Assim, à primeira vista, a 
ingerência tinha ido ao encontro dos objetivos legítimos de 
prevenir a desordem e proteger os direitos dos outros. 

A legislação aplicável impediu um verdadeiro equilíbrio dos 
interesses em jogo e penalizou a mendicidade de forma 
generalizada, independentemente de quem estivesse a 
mendigar ser vulnerável, da natureza da mendicidade, de 
esta ser ou não agressiva, do local onde foi efetuada e de a 
pessoa em causa fazer ou não parte de uma rede criminosa. 
O Tribunal considerou que se poderia deixar em aberto a 
questão de saber se, apesar da natureza rígida da legislação 
aplicável, se poderia, no entanto, encontrar um justo 
equilíbrio, no caso concreto, entre o interesse público do 
Estado, por um lado, e os interesses da requerente, por 
outro. Em todo o caso, o Estado requerido, pelas seguintes 
razões, excedeu a sua margem de apreciação no caso. 

Não há consenso nos membros do Conselho da Europa no 
que respeita à proibição ou restrição da mendicidade. No 
entanto, há uma certa tendência para limitar a sua proibição, 
e uma vontade por parte dos Estados de se concentrarem 
simplesmente na proteção efetiva da ordem pública através 
de medidas administrativas. Uma proibição geral de direito 
penal, como a que está em causa neste caso, parece ser a 
exceção. Esta é uma segunda indicação, para além da 
importância fundamental da questão para a requerente, 
para uma estreita margem de apreciação disponível para o 
Estado requerido no presente caso. 

Quanto ao interesse privado da requerente em se envolver 
na atividade em questão, a mendicidade constitui um dos 
seus meios de sobrevivência. Estando numa situação 
claramente vulnerável, ela tem o direito, inerente à 
dignidade humana, de poder transmitir a sua situação e 
tentar satisfazer as suas necessidades básicas através da 
mendicidade. 

Quanto à natureza e severidade da pena, uma pena privativa 
de liberdade é uma sanção severa. Tendo em conta a 
situação precária e vulnerável da requerente, a imposição de 
uma pena privativa de liberdade, que era suscetível de 
aumentar ainda mais a sua angústia e vulnerabilidade, tinha 
sido quase automática e inevitável no seu caso. 

Uma medida deste tipo deve ser justificada por boas razões 
de interesse público, que não estão presentes neste caso. 

Embora reconhecendo a importância do combate ao tráfico 
humano e à exploração de crianças, e a obrigação dos 
Estados partes da Convenção de proteger as vítimas, o 
Tribunal duvida que a penalização das vítimas destas redes 
seja uma medida eficaz. No seu relatório relativo à Suíça 
publicado em 2019, o Grupo de Peritos sobre a Luta contra o 
Tráfico de Seres Humanos (GRETA) constatou que a 
criminalização da mendicidade coloca as vítimas da 
mendicidade forçada numa situação de vulnerabilidade 
acrescida. Além disso, "exortou as autoridades suíças a 
assegurar o cumprimento do artigo 26.º da Convenção 
relativa à Luta [contra o Tráfico de Seres Humanos, ao 
adotar uma disposição sobre a não punição das vítimas de 
tráfico pelo seu envolvimento em atividades ilegais, na 
medida em que sejam obrigadas a fazê-lo...". Para além 
disso, o Governo não alegou que a requerente fizesse parte 
de uma rede criminosa ou que fosse vítima de atividades 
criminosas de outras pessoas, e não havendo nada no 
processo que sugerisse que tal fosse o caso. 

Quanto ao interesse público das autoridades em impor a 
medida a fim de proteger os direitos dos transeuntes, 
residentes e comerciantes, as autoridades não parecem ter 
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acusado a requerente de se envolver em formas agressivas 
ou intrusivas de mendicidade, nem que aparentemente 
tivesse sido apresentada qualquer queixa à polícia por 
terceiros. Em qualquer caso, na opinião do Relator Especial 
das Nações Unidas sobre pobreza extrema e direitos 
humanos, pretender tornar a pobreza menos visível numa 
cidade e atrair investimento não são uma razão legítima do 
ponto de vista dos direitos humanos, ao contrário do que o 
Governo parece alegar. 

Por último, o Tribunal não pode subscrever o argumento do 
Tribunal Federal de que medidas menos restritivas não 
teriam alcançado um resultado comparável. A maioria dos 
Estados membros do Conselho da Europa impôs restrições 
mais matizadas do que uma proibição geral. Além disso, 
embora o Estado tenha alguma margem de apreciação na 
matéria, o cumprimento do artigo 8.º exige que os tribunais 
nacionais examinem minuciosamente a situação particular 
em cada caso. 

Tendo em conta o exposto, a pena imposta à requerente 
não foi proporcional, nem em relação ao objetivo de 
combater o crime organizado, nem ao objetivo de proteger 
os direitos dos transeuntes, residentes e lojistas. A punição 
da recorrente, uma pessoa extremamente vulnerável, numa 
situação em que, com toda a probabilidade, lhe faltavam 
outros meios de subsistência e que, por conseguinte, não 
teve outra alternativa senão mendigar para sobreviver, 
violou a sua dignidade humana e prejudicou a própria 
essência dos direitos protegidos pelo artigo 8.º. 
Consequentemente, o Estado requerido ultrapassou a sua 
margem de apreciação no presente caso. Assim, a ingerência 
não foi "necessária numa sociedade democrática". 

Conclusão: violação (por unanimidade). 
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