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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Сererea no 42044/05 
EUROPA-TRUST S.A. 

versus Republica Moldova  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 9 
ianuarie 2018 într-o cameră compusă din: 
 Robert Spano, președinte, 
 Paul Lemmens, 
 Ledi Bianku, 
 Nebojša Vučinić, 
 Valeriu Grițco, 
 Jon Fridrik Kjølbro, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Stanley Naismith, grefier al secției, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 24 noiembrie 2005, 
Având în vedere observațiile prezentate de Guvernul respondent și 

observațiile prezentate de reclamant, 
Deliberând, pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.  Societatea reclamantă, Europa-Trust S.R.L., este o companie 
înregistrată în Republica Moldova cu sediul în Chișinău. Ea a fost 
reprezentată în fața Curții de către dna D. Harea, avocat în Chișinău. 

2.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 
agenții săi, dl V. Grosu, iar ulterior dl L. Apostol. 
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3.  Printr-o scrisoare din 2 decembrie 2010, societatea reclamantă a 
informat Curtea că și-a schimbat forma organizatorico-juridică din societate 
cu răspundere limitată (S.R.L.) în societate pe acțiuni (S.A.). 

A.  Circumstanțele cauzei 

4.  Circumstanțele de fapt ale cauzei, așa cum au fost ele prezentate de 
părți, pot fi rezumate după cum urmează. 

5.  Societatea reclamantă este o companie fiduciară fondată în 1994, în 
perioada privatizării în masă a patrimoniului de stat. În anii 1994-1995, 
aceasta a semnat contracte de administrare fiduciară cu niște particulari 
(„fondatorii administrării fiduciare”) cărora Statul, în cadrul procedurii de 
privatizare, le-a distribuit părți din patrimoniul acestuia, numite bonuri 
patrimoniale. 

6.  Între 1999 și 2004, autoritățile competente au efectuat controale la 
diferite companii fiduciare, printre care și societatea reclamantă. Ele au 
constatat numeroase nereguli, printre care lipsa de eficiență în gestionarea 
activelor în detrimentul fondatorilor administrării fiduciare și nerespectarea 
clauzelor contractuale care prevedeau expedierea dărilor de seamă 
trimestriale acestora. 

7.  La 28 aprilie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Lega nr. 
55-XVI, care obliga companiile fiduciare, printre altele, să informeze 
fondatorii administrării fiduciare, prin scrisoare recomandată, despre starea 
conturilor acestora și să le propună modificări la contractele de administrare 
fiduciară în vederea conformării acestora cu noul contract-tip care trebuia să 
fie aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („Comisia”). 

8.  Printr-o decizie din 5 mai 2005, Comisia a suspendat activitatea tuturor 
companiilor fiduciare până la conformarea acestora cu cerințele prevăzute de 
Legea nr. 55-XVI. Ea a decis că, pe parcursul duratei de suspendare, toate 
acțiunile organelor de conducere ale companiilor financiare puteau fi 
efectuate doar cu acordul său prealabil. 

9.  La 27 mai 2005, Legea nr. 55-XVI a fost publicată în Monitorul Oficial 
și a intrat în vigoare. 

10.  Potrivit unui raport al societății reclamante din 1 octombrie 2005, ea 
gestiona până la acea dată patrimoniul a peste 330 000 persoane și valoarea 
de piață a activelor aflate în administrarea sa era estimată la aproximativ 
99 000 000 lei moldovenești (MDL) (aproximativ 6 520 000 euro conform 
ratei de schimb valabile la acea dată). 

11.  Potrivit unui extras din Registrul de stat al întreprinderilor din 
4 octombrie 2005, capitalul statutar al societății reclamante era de 450 000 
MDL (aproximativ 30 000 euro conform ratei de schimb în vigoare la acea 
dată). Potrivit unui raport financiar al societății reclamante, aceasta dispunea, 
la 1 ianuarie 2006, de 49 531 MDL de lichidități (aproximativ 3 260 euro 
conform ratei de schimb în vigoare la acea dată). 
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12.  La o dată nespecificată, datele din registrele clienților (fondatorii 
administrării fiduciare) societății reclamante, care erau gestionate de o 
companie terță, s-au pierdut. 

13.  Potrivit unei note a Comisiei din 13 februarie 2006, societatea 
reclamantă a expediat scrisori recomandate către șaizeci și șapte de fondatori. 

14.  Printr-o decizie din 25 mai 2006, Comisia a constatat, printre altele, 
că societatea reclamantă nu i-a prezentat dările de seamă privind punerea în 
aplicare a Legii nr. 55-XVI și nu a întreprins măsuri pentru a restabili datele 
pierdute în registrele clienților săi. Ea a decis, în consecință, de a impune 
societății reclamante o nouă măsură de suspendare a activității pe o perioadă 
de șase luni. Aceasta a fost autorizată: a) să apere, în caz de necesitate, 
interesele clienților săi în fața instanțelor judecătorești; și b) să participe la 
adunările generale ale acționarilor societăților din portofoliul său cu condiția 
ca votul privind lichidarea sau reorganizarea acestor societăți sau tranzacțiile 
importante să fie aprobate de Comisie. 

15.  Ulterior, suspendarea activității societății reclamante a fost menținută 
până la o dată nespecificată după decembrie 2010, motivul principal 
constituind nerestabilirea datelor în registrele clienților. 

16.  Potrivit declarațiilor sale fiscale, în 2006 și 2007 societatea reclamantă 
a înregistrat pierderi, iar în 2008 și 2009 a înregistrat profituri.  

17.  Potrivit unei decizii a Comisiei din 7 iulie 2011 privind rezultatele 
controalelor efectuate la societatea reclamantă, în perioada 2005-2010, 
aceasta a obținut venituri generate de activele fondatorilor în valoare globală 
de 3 022 799 MDL (aproximativ 183 832 euro conform ratei de schimb la 
data adoptării deciziei în cauză), și, începând cu 2008, veniturile acesteia au 
sporit semnificativ. 

B.  Legislația internă pertinentă 

18.  Dispozițiile pertinente ale Legii  nr.55-XVI din 28 aprilie 2005 prevăd 
după cum urmează: 

„Articolul  1.  (...) 

Companiile fiduciare, până la 1 ianuarie 2006 : 

(...) 

- vor informa fondatorii administrării fiduciare, prin scrisori recomandate, despre 
starea conturilor acestora și le vor propune, prin intermediul unui document 
adițional, modificări și completări la contractele de instituire a trustului încheiate 
anterior, în vederea conformării [acestora] contractului-tip [care va fi] aprobat de 
Comisia Națională [a Valorilor Mobiliare].  

 (...) 

Articolul  2.  Până la executarea prevederilor [prezentei legi], companiile fiduciare nu 
sunt în drept să înstrăineze activele clienților lor, nici să voteze pentru înstrăinarea sau 
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grevarea activelor societăților pe acțiuni în care ele reprezintă interesele fondatorilor 
administrării fiduciare.” 

19.  Nota informativă a Prim-viceministrului economiei privind proiectul 
de lege care a devenit ulterior Legea nr. 55-XVI, în pasajele sale pertinente 
prezentei cauze, prevedea următoarele: 

« (...) 

Contractele de administrare fiduciară au fost semnate în anii 1994-1995. În această 
perioadă, funcția primordială a administratorilor fiduciari (...) era de a participa (...) la 
privatizarea patrimoniului public, fondatorii administrării transmițându-le bonuri 
patrimoniale, și nu valori mobiliare sau sume de bani. Totodată, contractele de 
administrare fiduciară acordau companiilor fiduciare toate drepturile de dispoziție 
asupra patrimoniului transferat în administrarea lor. 

(...) aceste contracte nu conțin nici o prevedere care ar proteja fondatorii contra 
abuzurilor administratorului fiduciar. Aceasta a permis companiilor fiduciare să 
dispună liber de patrimoniul transferat în administrarea lor, în detrimentul chiar a 
intereselor fondatorilor. La aceasta se adaugă faptul că prevederile contractelor de 
administrare fiduciară nu sunt conforme exigențelor legislației [actualmente] în vigoare 
(...). 

(...), este necesar de a completa și de a modifica contractele de administrare fiduciară 
încheiate anterior (...) ». 

20.  Potrivit prevederilor contractului-tip de instituire a trustului aprobat 
prin Decretul Președintelui nr. 50 din 18 februarie 1994, administratorul 
fiduciar, numit „proprietar fiduciar”, primea din partea fondatorului trustului 
bonuri patrimoniale, precum și toate drepturile patrimoniale și personal 
nepatrimoniale legate de acestea. Clauzele acestui contract-tip lăsau la 
discreția administratorului fiduciar efectuarea de operațiuni cu bunurile 
fondatorilor. În ce privește obligațiile administratorului fiduciar, acesta 
trebuia, printre altele, să prezinte fondatorilor dări de seamă trimestriale și 
anuale. 

21.  Printr-o decizie din 16 iunie 2005, Comisia a aprobat noul contract-
tip de modificare a vechilor contracte de instituire a trustului. Spre deosebire 
de ultimele, acest document prevedea clauze ce le permitea fondatorilor, 
printre altele, să aleagă condițiile pe care administratorul fiduciar trebuia să 
le respecte la încheierea tranzacțiilor privind valorile mobiliare (în special ce 
ține de prețul de vânzare) și frecvența întocmirii dărilor de seamă pe care 
administratorul trebuia să le prezinte, precum și de a opta pentru transferarea 
sau reinvestirea veniturilor obținute. La fel, noul contract-tip oferea părților 
o mai mare libertate de negociere a modului de remunerare a 
administratorului fiduciar, și îi obliga să fixeze penalitățile ce urmau a fi 
suportate de acesta în caz de întârziere în transferarea plăților. 

22.  Pasajele pertinente ale articolului 42 din Legea cu privire la piața 
valorilor mobiliare din 18 noiembrie 1998, în vigoare în acea perioadă, 
prevedeau următoarele: 
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« 1.  În caz de constatare a nerespectării legislației în vigoare, activitatea 
participantului profesionist la piața valorilor mobiliare poate fi suspendată (...) printr-o 
decizie (...) a Comisiei Naționale [a Valorilor Mobiliare]. (...) » 

23.  Pasajele pertinente ale articolului 1057 din Codul Civil din 6 iunie 
2002 prevăd următoarele: 

„ (...) 

3.  Cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea 
sau contractul nu prevede altfel. 

(...) ” 

PLÂNGERILE 

24.  Invocând Articolul 6 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 
la Convenție, societatea reclamantă se plânge de efectele prejudiciabile pe 
care adoptarea Legii nr. 55-XVI din 28 aprilie 2005 le-ar fi avut asupra 
situației sale financiare și activității sale. 

ÎN DREPT 

25.  Fiind responsabilă de încadrarea juridică a faptelor cauzei, Curtea 
consideră că cererea implică o examinare doar prin prisma Articolului 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenție. 

A.  Obiecțiile preliminare privind lipsa statutului de victimă și lipsa 
unui prejudiciu important 

26.  Guvernul susține cu titlu preliminar că societatea reclamantă nu se 
poate considera victimă, în sensul Articolului 34 din Convenție, a pretinsei 
violări din motivul principal că nu a executat obligațiile impuse de Legea nr. 
55-XVI. Din același considerent, el consideră că ea nu a suportat nici un 
prejudiciu important în sensul Articolului 35 § 3 b) din Convenție. 

27.  Societatea reclamantă contestă aceste teze. 
28.  Curtea consideră că nu este necesar de a se pronunța asupra acestor 

obiecții, cererea fiind oricum inadmisibilă din motivele expuse mai jos. 

B.  Privind fondul cererii 

29.  Societatea reclamantă susține că Legea nr. 55-XVI nu a urmărit un 
scop de interes general și că în esență, nu a fost necesară atingerea acestui 
scop. Ea afirmă că i-a fost imposibilă aplicarea dispozițiilor acestei legi din 
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motivul costului, potrivit ei exorbitant, pe care ar fi trebuit să-l suporte. Ea 
pretinde că, ținând cont de prețurile medii constatate la 1 august 2005, 
cheltuielile necesare pentru a executa dispozițiile legii litigioase s-ar fi ridicat 
la 2 081 946,46 MDL (aproximativ 136 800 euro la acea perioadă) sau 
6,26 MDL de client (aproximativ 0,41 euro la acea perioadă). În susținerea 
argumentelor sale, ea a prezentat un raport efectuat la cererea sa de către o 
companie de audit. Ea susține, printre altele, că interdicția de a înstrăina 
activele fondatorilor administrării prevăzută de articolul 2 al legii litigioase 
nu i-a permis să suporte costurile, menționate mai sus, de clienții săi. În final, 
ea afirmă că i-a fost imposibil să pună în aplicare dispozițiile Legii nr. 55-
XVI din motivul pierderii datelor din registrul clienților săi. 

30.  Guvernul consideră că, în acest caz, societatea reclamantă nu dispunea 
de bunuri în sensul Articolului 1 din Protocolul nr.1 și că nu a avut loc o 
ingerință în dreptul interesatei garantat de această dispoziție. 

În mod subsidiar, el susține că legea litigioasă a fost necesară pentru a 
reglementa relațiile contractuale între companiile fiduciare și fondatorii 
administrării și că scopul ei a fost de a apăra interesele celor din urmă. El 
precizează că Statul dispune de o amplă marjă de apreciere în materia 
politicilor economice și sociale și consideră că, în această cauză, el nu a 
depășit această marjă. La fel, el menționează că activitatea societății 
reclamante nu a fost suspendată decât parțial. El adaugă că, potrivit articolului 
1057 § 3 din Codul Civil, cheltuielile legate de administrarea fiduciară sunt 
suportate de fondatorii administrării și că, în consecință, în orice caz, 
cheltuielile legate de punerea în aplicare a Legii nr. 55-XVI ar fi fost puse pe 
seama clienților societății reclamante. 

În cele din urmă, Guvernul menționează că șase companii fiduciare își 
desfășurau activitatea la momentul adoptării legii litigioase, două din ele – 
care ar fi numărat aproximativ 8 000 și respectiv 23 000 clienți – au respectat 
integral dispozițiile acestei legi, alte două companii au intentat la propria 
inițiativă o procedură de lichidare, iar ultimele două, dintre care și societatea 
reclamantă, nu au pus în aplicare dispozițiile legii în cauză din motivul 
pierderii datelor din registrul clienților. 

31.  Curtea consideră că interesele economice legate de administrarea 
patrimoniului fiduciar reprezintă „bunuri” în sensul Articolului 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenție. În special, acestea includ urmărirea de către 
compania în cauză a activităților sale de actor pe piața valorilor mobiliare (a 
se vedea, mutatis mutandis, Tre Traktörer AB v. Suedia, 7 iulie 1989, § 53, 
seria A nr. 159, și Werra Naturstein GmbH & Co Kg v. Germania, nr. 
32377/12, § 37, 19 ianuarie 2017). 

32.  În prezenta cauză, Curtea notează că Legea nr. 55-XVI indubitabil a 
afectat funcționarea societății reclamante: într-adevăr, aceasta nu mai putea 
înstrăina activele clienților săi (paragraful 18 supra), și activitatea sa a fost 
suspendată, printre altele, din motivul nerespectării de către aceasta a 
măsurilor prevăzute de legea litigioasă (paragrafele 8 și 14 supra). Astfel, 
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Curtea constată că nerespectarea de către societatea reclamantă a dispozițiilor 
Legii nr. 55-XVI a fost determinantă pentru continuarea de către aceasta a 
activității sale. În aceste condiții, ea consideră că măsurile denunțate 
reprezintă o ingerință în dreptul companiei reclamante la „respectarea 
bunurilor sale” și că trebuie analizate ca o reglementare a utilizării bunurilor 
în sensul paragrafului al doilea al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (Tre 
Traktörer AB, precitat, § 55, și Werra Naturstein GmbH & Co Kg, precitat, § 
41). 

33.  Curtea notează că legalitatea ingerinței nu a fost contestată de părți. În 
ceea ce privește scopul urmărit prin această ingerință, ea menționează că 
legiuitorul a urmărit protejarea intereselor persoanelor care au participat la 
privatizarea în masă a bunurilor statului (paragraful 19 supra), după ce a 
constatat, în timpul efectuării controalelor la mai multe companii fiduciare, 
numeroase nereguli (paragraful 6 supra). Ea poate accepta că Statul 
respondent a fost ghidat de motive de justiție socială, cu scopul de a corecta 
efectele reglementărilor adoptate la începutul perioadei de tranziție spre o 
economie de piață. Prin urmare, Curtea consideră că obiectivul urmărit consta 
în a reglementa utilizarea bunurilor în interes general. 

34.  În ceea ce privește proporționalitatea ingerinței, Curtea face trimitere 
la principiile pertinente în această materie așa cum au fost ele enunțate în 
hotărârea Herrmann v. Germania ([MC], nr. 9300/07, § 74, 26 iunie 2012). 
Ea reiterează printre altele că Statele dispun în principiu de o amplă marjă de 
apreciere în domeniul politicilor economice și sociale (Fábián v. Ungaria 
[MC], nr. 78117/13, § 72 in fine, CEDO 2017 (extrase)). 

35.  În plus, Curtea reiterează că, pentru a aprecia conformitatea conduitei 
Statului în raport cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ea trebuie 
să analizeze, dincolo de aparențe, realitatea situației litigioase, ținând cont de 
toate circumstanțele pertinente, inclusiv comportamentul părților în litigiu, 
mijloacele utilizate de Stat și punerea lor în aplicare. Într-adevăr, atunci când 
este vorba de un interes general, autoritățile publice sunt obligate să acționeze 
în timp util, corect și cu cea mai mare coerență (Vistiņš și Perepjolkins v. 
Letonia [MC], nr. 71243/01, § 114, 25 octombrie 2012). 

36.  Curtea relevă faptul că Statul dispunea de o amplă marjă de apreciere 
în alegerea modalităților de punere în aplicare a politicii sale privind piața 
valorilor mobiliare. În această cauză, ea notează prin altele că Legea nr. 55-
XVI a fost adoptată în contextul unei tranziții de la o economie socialistă spre 
o economie de piață, și anume a celei a privatizării bunurilor statului. 

37.  În ceea ce privește prima măsură litigioasă prevăzută de Legea nr. 55-
XVI, și anume expedierea scrisorilor recomandate fondatorilor administrării 
pentru a-i informa despre starea conturilor lor și a le propune modificări la 
contractele de instaurare a trustului, Curtea admite că, ținând cont de numărul 
deloc neglijabil al clienților societății reclamante, ie de peste 330 000, o astfel 
de expediere ar fi reprezentat cheltuieli importante pentru cea din urmă. La 
fel, ea notează că, ținând cont de situația financiară a societății reclamante la 
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acea perioadă (paragraful 11 supra), nu pare că aceasta și-ar fi permis să 
îndeplinească obligația în termenul stabilit de lege, și anume până la 1 
ianuarie 2006. În același timp, Curtea notează că, în urma adoptării legii 
litigioase, societatea reclamantă nu a făcut obiectul unei retrageri de licență, 
activitatea sa nu a fost complet suspendată (paragrafele 8 și 14 supra) și că, 
în special, ea a putut beneficia de veniturile generate de patrimoniul clienților 
săi (paragraful 17 supra). Așadar, ea concluzionează că intervenția Statului a 
constatat, pe de o parte, în a interzice societății reclamante de a înstrăina 
activele clienților săi și, pe de altă parte, de a supraveghea celelalte activități 
ale companiei reclamante fără să o priveze de orice sursă de venit. În acest 
sens, ea notează că situația financiară a societății reclamante s-a ameliorat 
semnificativ începând cu 2008 (paragrafele 16 și 17 supra). În aceste condiții, 
Curtea consideră că societatea reclamantă a putut să purceadă la expedierea 
pe etape a scrisorilor în cauză, în funcție de disponibilitatea resurselor sale. 
În plus, ea constată că din materialele cauzei nu rezultă că societatea 
reclamantă ar fi contestat deciziile de suspendare adoptate în privința sa. 

38.  La fel, Curtea ia în considerație faptul că alte companii fiduciare, care 
administrau interesele a aproximativ 8 000 și, respectiv, 23 000 de clienți, au 
fost capabile să expedieze scrisorile recomandate menționate supra tuturor 
co-contractanților (paragraful 30 in fine supra), pe când societatea reclamantă 
nu a informat decât șaizeci și șapte din clienții săi potrivit formelor prescrise 
de lege. La fel, Curtea notează că din elementele de care dispune nu rezultă 
că performanțele economice ale acestor două societăți, raportate la numărul 
lor de clienți respectivi, au fost semnificativ mai bune decât cele ale societății 
reclamante, ceea ce, de altfel, cea din urmă nici nu a pretins. 

39.  În plus, Curtea constată, similar Guvernului, că societatea reclamantă 
avea dreptul, în conformitate cu prevederile Articolului 1057 § 3 din Codul 
Civil, să ceară de la clienții săi să suporte costurile legate de expedierea 
scrisorilor recomandate (paragraful 23 supra). În această privință, ea notează 
că, deși Legea nr. 55-XVI interzicea companiilor fiduciare înstrăinarea 
activelor clienților lor, nici o dispoziție a acesteia nu se opunea deducerii 
costului cheltuielilor de administrare din suma veniturilor generate de aceste 
active. 

40.  La fel, Curtea notează că, potrivit clauzelor contractelor semnate în 
anii 1994-1995, expedierea trimestrială a scrisorilor fondatorilor 
administrării era una din obligațiile de bază a societății reclamante (paragraful 
20 in fine supra). Ea consideră că expedierea în termen a scrisorilor cu 
recomandare, impusă prin Legea nr. 55-XVI, nu ar putea a priori reprezenta 
o sarcină disproporționată în raport cu alte obligații asumate anterior de către 
societatea reclamantă. 

41.  Cu referire la argumentul societății reclamante privind imposibilitatea 
executării Legii nr. 55-XVI pe motivul pierderii datelor din registrele 
clienților, Curtea constată că, în pofida indicațiilor autorităților statului, 
compania reclamantă nu a purces la restaurarea acestor date. La fel, Curtea 
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constată că aceasta nu a explicat în nici un fel de ce nu a fost posibil să o facă 
în baza contractelor semnate cu clienții. 

42.  În concluzie, Curtea acordă importanță faptului că măsura contestată 
viza totalitatea companiilor fiduciare și circumstanței că societatea 
reclamantă a putut beneficia de o perioadă de tranziție, prelungită în repetate 
rânduri, pentru a-și adapta conduita, precum și lipsei caracterului nerezonabil 
în sine, în raport cu scopul urmărit, a alegerii, operate de către legiuitor, de a 
impune companiilor fiduciare expedierea scrisorilor recomandate. La fel, 
ținând cont de comportamentul societății reclamante, Curtea nu ar putea 
conclude că, obligând cea din urmă să expedieze scrisori recomandate 
clienților săi, Statul a depășit ampla sa marjă de apreciere de care acesta 
dispunea și că „justul echilibru” între protecția dreptului la respectarea 
bunurilor și exigențele de interes general ar fi fost încălcat. 

43.  Cu referire la cea de-a doua măsură litigioasă prevăzută de Legea nr. 
55-XVI, și anume modificarea clauzelor contractuale ce reglementează 
relațiile între companiile fiduciare și clienții lor, Curtea relevă că, în raport cu 
vechile contracte semnate între părți, noile prevederi ofereau posibilitatea 
fondatorilor administrării de a obliga companiile fiduciare să respecte mai 
multe condiții privind administrarea patrimoniului (paragrafele 18 și 21 
supra). Curtea nu ar putea specula asupra impactului acestei măsuri asupra 
activității societății reclamante și asupra situației financiare a celei din urmă. 
Orice ar fi, elementele de care ea dispune nu-i permit de a concluziona că 
această modificare a contractelor de administrare fiduciară ar fi fost 
susceptibilă să cauzeze societății reclamante o sarcină excesivă și exorbitantă. 
Astfel, Curtea consideră că, în ceea ce privește a doua măsură, Statul la fel nu 
a depășit larga sa marjă de apreciere de care el beneficia în această materie. 

44.  Rezultă că cererea este în mod vădit nefondată și urmează a fi respinsă, 
în conformitate cu prevederile Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 
 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 1 februarie 2018. 

 Stanley Naismith Robert Spano 
 Grefier Președinte 


