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În cauza Mătăsaru v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), statuând într-o Cameră 

compusă din: 

Robert Spano, Președinte, 

Paul Lemmens, 

Ledi Bianku, 

Julia Laffranque, 

Valeriu Grițco, 

Stéphanie Mourou-Vikström, 

Ivana Jelić, judecători, 

și Stanley Naismith,Grefierul Secțiunii,  

După ce au deliberat în secret la 4 decembrie 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

PROCEDURA 

 

1. Cauza a fost inițiată prin două cereri (nr. 69714/16 și 71685/16), depuse la 

Curte versus Republica Moldova în conformitate cu Articolului 34 din Convenția 

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

către un cetățean moldovean, dl Anatol Mătăsaru („reclamantul”), la 18 și, respectiv, 

19 noiembrie 2016. 

2. Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către dnii V. Gribincea și D. 

Russu, avocați în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost 

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

3. Reclamantul a invocat, în particular, încălcarea dreptului la libertatea de 

exprimare, garantat de Articolul 10 din Convenție. 

4. La 2 mai 2017 plângerile reclamantul în baza Articolelor 10 și 11 din 

Convenție au fost comunicate Guvernului, iar restul cererii nr. 69714/16 a fost 

declarat inadmisibil în conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

ÎN FAPT 

 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 

5. Reclamantul s-a născut în 1970 și locuiește în Chișinău. 

6. Reclamantul a fost implicat în numeroase proteste împotriva pretinselor acte 

de corupție și abuz comise de către polițiști, procurori și judecători. El personal a fost 

victima abuzului din partea poliției, a relelor tratamente și a inacțiunii procuraturii (a 

se vedea Mătăsaru și Savițchi v. Republica Moldova, nr. 38281/08, 2 noiembrie 

2010). În fiecare an de ziua sărbătorilor profesionale a procuraturii sau a poliției, 

acesta organiza proteste care implicau animale vii, vas de WC, caricaturi și măști. 

7. La 29 ianuarie 2013, de ziua profesională a procuraturii, reclamantul a 

organizat un protest în fața sediului Procuraturii Generale. Potrivit acestuia, scopul 

protestului a fost de a atrage atenția publică asupra fenomenului corupției și al 

influenței exercitate de către politicieni asupra Procuraturii Generale. La ora 10 el a 

început protestul prin instalarea pe scările sediului Procuraturii Generale a două mari 

sculpturi de lemn. Prima reprezenta un penis erect, însoțit de imaginea feței unui 

politician de rang înalt. Sculptura avea un guler alb și o cravată și măsura doi metri. 

A doua sculptură reprezenta o vulvă mare, având, între labii, pozele unor procurori de 

rang înalt. De asemenea, reclamantul a umflat baloane de forma organelor genitale 

masculine, legându-le de copacii din apropiere. 
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8. Protestul a fost urmărit de la bun început de mai mulți colaboratori ai poliției, 

iar mai mulți jurnaliști l-au intervievat pe reclamant. La ora 11 s-a apropiat o mașină 

de poliție. Ofițerii de poliție au ridicat sculpturile amplasate, iar reclamantul a fost 

escortat la secția de poliție. 

9. Ulterior, reclamantul a fost acuzat de comiterea infracțiunii de huliganism. 

Urmărirea penală a fost desfășurată de către o secție a Procuraturii Generale, 

imaginea conducătorului căreia fusese expusă pe sculptura în formă de vulvă. 

10. La 2 martie 2015 Judecătoria Râșcani mun. Chișinău l-a găsit vinovat pe 

reclamant și l-a condamnat la 2 ani de închisoare. Executarea pedepsei penale fusese 

suspendată pe un termen de 3 ani. La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de 

faptul că pedepsele aplicate reclamantului anterior, sub formă de amendă pentru 

infracțiuni similare, s-au dovedit a fi ineficiente. Instanța a notat că, prin expunerea în 

mod public a sculpturilor cu caracter obscen, reclamantul a adus atingere moralității 

publice, deoarece acele sculpturi puteau fi văzute de oricine, inclusiv de către copii. 

Instanța și-a întemeiat concluziile ținând cont de declarațiile mai multor martori din 

cadrul procuraturii care au susținut că obiectele instalate de către reclamant aveau un 

caracter indecent și obscen. De asemenea, instanța a notat că asocierea funcționarilor 

de stat cu un organ genital depășise limita criticii admisibile într-o societate 

democratică și, prin urmare, acest fapt nu se bucura de o protecție în baza Articolului 

10 din Convenție. Adițional, acuzațiile aduse de către reclamant funcționarilor de stat 

prin acel protest nu aveau o bază factologică și fuseseră contrare principiului 

prezumției nevinovăției. 

11. Reclamantul a depus apel împotriva hotărârii respective, susținând, inter alia, 

încălcarea drepturilor sale garantate de Articolele 10 și 11 din Convenție. 

12. La 2 noiembrie 2015 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul 

reclamantului. 

13. Reclamantul a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție prin care și-a 

reiterat poziția potrivit căreia condamnarea sa ar fi fost contrară prevederilor 

Convenției și a susținut că sculpturile au reprezentat o formă de exprimare artistică, 

care trebuia să fie protejată în baza Articolului 10 din Convenție. El a reiterat că 

protestul său a fost desfășurat împotriva corupției din cadrul Procuraturii Generale și 

a politicienilor de rang înalt, un fenomen care era recunoscut și care nu trebuia 

demonstrat. De asemenea, reclamantul a susținut că sculpturile expuse de el nu 

puteau fi considerate obscene. În orice caz, în timpul protestului copiii se aflau în 

mod firesc, la școală și grădiniță. Faptul că unii dintre martori din cadrul Procuraturii 

ar fi dezaprobat cele văzute nu era suficient pentru a fi învinuit de o infracțiune. 

Reclamantul a admis că forma protestului ales de el fusese neobișnuită, însă el a 

considerat acest mod de a protesta drept singura cale de a se face auzit în societatea 

suprasaturată de subiectele discutate. Astfel, reclamantul a susținut că pedeapsa 

aplicată acestuia fusese disproporționat de severă și că ea avusese un efect 

descurajator asupra sa. El a notat că prima instanță a urmărit descurajarea lui de la 

eventuale proteste ulterioare. Prin aplicarea unei pedepse cu suspendare, acesta a fost, 

de fapt, obligat să se abțină de la organizarea altor proteste timp de trei ani, fiind ținut 

de riscul de a fi plasat în detenție. 

14. La 20 aprilie 2016 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantului și a menținut hotărârile instanțelor inferioare. Decizia a fost notificată 

reclamantului la 19 mai 2016.    

  

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 

 

15. Prevederile relevante ale Codului penal, în vigoare la momentul faptelor, 

prevăd următoarele: 
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Articolul 287. Huliganismul 

 

(1) Huliganismul, adică acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică, însoțite de aplicarea 

violenței asupra persoanelor sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, de opunerea de 

rezistență violentă reprezentanților autorităților sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum și 

acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită, se pedepsește cu 

amendă în mărime de la 200 (4000 lei) la 700 (14000 lei) unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. 

 

16. Prevederile relevante ale Codului contravențional, în vigoare la momentul 

faptelor, prevăd următoarele: 

 
Articolul 354. Huliganismul nu prea grav 

 

Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acțiuni 

similare ce încalcă normele morale, tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice, se pedepsește cu 

amendă în mărime de la 10 (200 lei) la 50 (1000 lei) unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunității de la 20 la 60 de ore.  

 

ÎN DREPT 

 

I. CONEXAREA CERERILOR 

 

17. Curtea notează că obiectul cererilor (nr. 69714/16 și 71685/16) este similar. 

Prin urmare, este necesară conexarea cererilor, în conformitate cu Articolul 42 din 

Regulamentul Curții. 

 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 10 DIN CONVENȚIE 

 

18. Reclamantul s-a plâns că la aplicarea pedepsei penale pentru protestul din 29 

ianuarie 2013 i-a fost încălcat dreptul la libertatea de exprimare, garantat de Articolul 

10 din Convenție și dreptul său la libertatea de întrunire, garantat de Articolul 11 din 

Convenție. Curtea consideră că plângerea reclamantului va fi examinată doar sub 

aspectul Articolului 10 din Convenție, care prevede următoarele: 

 
“1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de 

opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților 

publice și fără a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună 

societățile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 

 

2. Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități, poate fi supusă unor 

formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, 

într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța 

publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția 

reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau 

pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.” 

 

 

A. Admisibilitatea 

 

19. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul Articolului 

35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că plângerea nu este inadmisibilă 

din vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată admisibilă. 

 

B. În fond 
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1. Observațiile părților 

 

20. Reclamantul a susținut că aplicarea pedepsei penale pentru protestul din 29 

ianuarie 2013 a reprezentat o ingerință în dreptul său la libertatea de exprimare. El a 

susținut că ingerința nu fusese prevăzută de lege, deoarece articolul 287 din Codul 

Penal nu fusese aplicabil situației sale și că acest lucru nu a fost necesar într-o 

societate democratică. 

21. Protestul său se referea la o problemă de interes public major, id est corupția 

și abuzul în cadrul Procuraturii Generale și controlul politic asupra acesteia. Protestul 

nu fusese îndreptat împotriva vreunei persoane în particular, iar fotografia de pe una 

din sculpturi avea scopul să reprezinte clasa politică, iar pe de altă parte Procuratura 

Generală. Cu toate acestea, niciun judecător care a examinat cauza nu a luat în 

considerare scopul protestului reclamantului. 

22. În preajma Procuraturii Generale nu existau școli și grădinițe. În orice caz, 

protestul a avut loc în timp ce copiii se aflau în școli sau grădinițe. 

23. Reclamantul a susținut că autoritățile au avut posibilitatea să califice fapta 

drept contravenție, și anume huliganism nu prea grav, prevăzută de articolul 354 din 

Codul contravențional. Conform practicii judiciare a instanțelor naționale, doar 

infracțiunile cu referire la aplicarea violenței au fost calificate drept huliganism, în 

baza articolului 287 din Codul penal. Restul au fost interpretate în baza articolului 

354 din Codul contravențional. Autoritățile au ales să-l sancționeze penal cu scopul 

de a-l descuraja de la eventualele proteste ulterioare. Aplicând prevederile articolului 

287 din Codul penal, instanța de judecată a dispus cea mai severă pedeapsă posibilă, 

id est privarea de libertate. 

24. Guvernul a susținut că ingerința în dreptul reclamantului la libertatea de 

exprimare a fost necesară deoarece sculpturile expuse de către acesta aduseră atingere 

moralității publice. Potrivit Guvernului, sculpturile au fost amplasate în apropierea 

unui drum public pe care circulau mijloace de transport public, iar trecătorii le puteau 

observa. Mai mult, în apropiere se aflau școli și grădinițe, iar copiii puteau fi expuși 

riscului să vadă sculpturile obscene expuse de către reclamant. 

25. De asemenea, Guvernul a susținut că autoritățile n-au interzis manifestația 

reclamantului. Acestuia i s-a permis să protesteze aproximativ o oră, până când a 

devenit clar că din cauza caracterului său obscen, protestul încălca ordinea publică. 

26. Pe lângă faptul că reclamantul a încălcat normele morale acceptabile, el a 

adus și învinuiri nefondate funcționarilor publici prin asocierea lor cu organele 

genitale. Din aceste motive, a fost necesar ca autoritățile să pună capăt manifestației 

reclamantului și să-i aplice o sancțiune. 

27. Cu privire la severitatea sancțiunii, Guvernul a notat că pedeapsa aplicată 

reclamantului nu fusese prea aspră. Potrivit acestora, o astfel de pedeapsă fusese 

necesară deoarece reclamantul a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare, 

iar pedepsele aplicate sub formă de amendă, nu au avut efectul scontat asupra 

comportamentului reclamantului. 

 

2. Aprecierea Curții 

 

28. Curtea a reiterat că libertatea de exprimare, în modul prevăzut în paragraful 

2 din Articolul 10, constituie unul din fundamentele esențiale ale unei societăți 

democratice și una din condițiile de bază pentru progresul acesteia și pentru propria 

afirmare a oricărui individ. Potrivit paragrafului 2 din Articolul 10, acesta este 

aplicabil nu doar „informației” sau „ideilor” care sunt primite favorabil sau sunt 

privite ca inofensive sau ca o chestiune de indiferență, dar și celor care ofensează, 
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șochează sau deranjează. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței și ale 

liberalismului, fără care o „societate democratică” nu poate exista. 

29. De asemenea, Curtea a notat că, pe lângă posibilitatea de a fi exprimate 

într-o operă artistică sau prin intermediul instituțiilor mass-media, opiniile pot fi de 

asemenea exprimate și printr-un anumit comportament. Spre exemplu, prezentarea 

publică a mai multor articole de îmbrăcăminte murdară pentru o perioadă scurtă de 

timp în preajma Parlamentului, care dorea să reprezinte „rufele murdare ale națiunii”, 

s-a considerat o formă de exprimare politică (a se vedea Tatár și Fáber v. Ungaria, nr. 

26005/08 și 26160/08, § 36, 12 iunie 2012). De asemenea, s-a constatat că turnarea 

vopselelor pe statuile lui Atatürk a constituit un mod de exprimare artistică, realizată 

ca o formă de protest împotriva regimului politic la acel moment (a se vedea Murat 

Vural v. Turcia, nr. 9540/07, §§ 54-56, 21 octombrie 2014 ). Detașarea unei panglici 

de la o cunună așezată de către președintele Ucrainei la un monument al unui renumit 

poet ucrainean de Ziua Independenței a fost, de asemenea, considerată de către Curte 

o formă de exprimare politică (a se vedea Shvydka v. Ucraina, nr. 17888/12, §§ 37-38, 

30 octombrie 2014). 

30. În cauza Maria Alekhina și alții v. Rusia (nr. 38004/12, 17 iulie 2018), 

Curtea a analizat acțiunile trupei de muzică punk „Pussy Riot” (care au încercat să 

interpreteze un cântec în fața altarului Catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova 

împotriva lui Vladimir Putin și ca o reacție la procesul politic în desfășurare). Curtea 

a considerat că acțiunile lor, descrise de acestea drept o „manifestare”, au format o 

îmbinare de comportament și expresie verbală, constituind o formă de exprimare 

artistică și politică și care trebuia protejată ca atare. 

31. În prezenta cauză, reclamantul fusese condamnat în cadrul procedurilor 

penale pentru o infracțiune în urma protestului său din 29 ianuarie 2013 din fața 

Procuraturii Generale. Condamnarea sa a constituit o ingerință în dreptul 

reclamantului la libertatea de exprimare, iar părțile sunt de acord cu acest fapt. O 

astfel de ingerință va constitui o încălcare a Articolului 10 din Convenție, cu excepția 

cazului dacă aceasta era „prevăzută de lege”, urmărea unul sau mai multe scopuri 

legitime în conformitate cu paragraful 2 și era „necesară într-o societate democratică”, 

pentru atingerea acelor scopuri. 

32. Cu privire la faptul dacă ingerința în discuție fusese prevăzută de lege, 

reclamantul a admis că a existat un temei juridic, bazat pe articolului 287 din Codul 

penal, dar a susținut că această prevedere nu fusese aplicabilă circumstanțelor 

specifice cauzei sale. El a considerat că dosarul său trebuia examinat în conformitate 

cu prevederile articolului 354 din Codul contravențional. Curtea a act de constatarea 

autorităților naționale că sculpturile expuse în public de către reclamant fuseseră 

obscene și că acele acțiuni puteau fi calificate drept huliganism, în sensul stabilit de 

către legislația națională. Cu toate acestea, instanțele naționale nu au explicat într-o 

manieră satisfăcătoare motivul pentru care au optat pentru aplicarea pedepsei penale, 

prevăzută de articolul 287 din Codul Penal și nu pentru cea prevăzută la articolul 354 

din Codul contravențional. Totuși, având în vedere concluziile de mai jos, Curtea nu 

consideră necesar să se pronunțe asupra faptului dacă ingerința în dreptul 

reclamantului la libertatea de exprimare a fost prevăzută de lege. Astfel, Curtea este 

gata să accepte că ingerința respectivă a urmărit scopul legitim de a proteja reputația 

altora. 

33. Testul dacă ingerința invocată fusese „necesară într-o societate democratică” 

necesită să se determine dacă aceasta presupunea existența unei „necesități sociale 

imperioase”, dacă aceasta a fost „proporțională scopului legitim urmărit” și dacă 

motivele invocate de către autoritățile naționale pentru a o justifica au fost „relevante 

și suficiente”. La aprecierea faptului dacă o astfel de „necesitate” există și ce măsuri 

ar trebui adoptate pentru a o recurge la aceasta, autoritățile naționale au o anumită 
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marjă de apreciere. Cu toate acestea, marja de apreciere nu este nelimitată, ci supusă 

unei examinări minuțioase europene de către Curte, al cărei rol este să dea o soluție 

definitivă cu privire la faptul dacă o restricție este reconciliabilă cu libertatea de 

exprimare, în modul în care aceasta este garantată de către Articolul 10 din Convenție 

(pentru o analiză mai amplă a principiilor relevante, a se vedea Gündüz v. Turcia, nr. 

35071/97, § 38, CEDO 2003 XI, Murphy v. Irlanda, nr. 44179/98, §§ 65-69, CEDO 

2003-IX (extrase), inclusiv referințele ulterioare citate în aceasta; Aydın Tatlav v. 

Turcia, nr. 50692/99, §§ 22-27, 2 mai 2006; și Giniewski v. Franța, nr. 64016/00, §§ 

43-54, CEDO 2006-I). 

34. Curtea notează că reclamantul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii 

de huliganism deoarece, în timpul protestului său în fața Procuraturii Generale, el 

plasase sculpturi cu caracter obscen, însoțite de imaginile unui politician și a unor 

procurori de rang înalt, astfel ofensându-i și lezându-le dreptul la demnitate. 

35. Curtea observă, în primul rând, că instanțele judecătorești naționale au 

considerat că Articolul 10 din Convenție este inaplicabil pentru comportamentul 

reclamantului (a se vedea paragraful 10 de mai sus), constatare pe care Curtea nu o 

poate accepta. De asemenea, ea notează că nu a fost stabilit un echilibru corect dintre 

diversele interese implicate, dispunându-se aplicarea unei sancțiuni mult prea severă 

pentru reclamant, id est pedeapsa cu închisoare. În opinia Curții, aceste circumstanțe 

ale cauzei nu prezintă nicio justificare pentru aplicarea unei pedepse cu închisoarea. 

Prin însăși natura sa, o astfel de pedeapsă are, fără îndoială, un efect de descurajare 

asupra altor persoane de a-și exercita libertatea de exprimare. Faptul că executarea 

sentinței a fost suspendată condiționat nu schimbă această concluzie (a se vedea 

Cumpǎnǎ și Mazǎre v. România [MC], nr. 33348/96, § 116, CEDO 2004 XI).  

36. În lumina celor relatate supra, Curtea conchide că, deși atingerea adusă de 

către autoritățile naționale dreptului la libertatea de exprimare a reclamantului ar fi 

putut să fie justificată prin interesul restabilirii echilibrului dintre diversele interese 

concurente în prezenta cauză, pedeapsa penală aplicată a fost evident disproporționată, 

prin natura și gravitatea ei, în raport cu scopul legitim urmărit de către autorități. 

Astfel, instanțele naționale au depășit cadrul unei restricționări „necesare” a libertății 

de exprimare a reclamantului. 

37. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție.  

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

38. Articolul 41 din Convenție prevede: 

“În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a 

Protocoalelor sale și dacă dreptul intern al Înaltelor Părți contractante nu permite 

decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții 

lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul 

 

39. Reclamantul a pretins 6000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 

40. Guvernul a contestat această pretenție și a invocat că pretențiile 

reclamantului erau excesive. 

41. Ținând cont de circumstanțele cauzei, Curtea a hotărât că a avut loc o 

încălcare a Articolului 10 din Convenție, iar constatarea încălcării reprezintă, în sine, 

o reparație echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral provocat reclamantului (a se 

vedea Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, nr. 68354/01, § 44, 25 ianuarie 

2007). 
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B. Costuri și cheltuieli 

 

42. De asemenea, reclamantul a solicitat EUR 6420 pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

43. Guvernul a susținut că suma pretinsă era excesivă și a solicitat Curții să 

respingă pretenția. 

44. Curtea reiterează că reclamantul are dreptul la rambursarea costurilor și 

cheltuielilor în baza Articolului 41 din Convenție doar în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost suportate realmente  în mod necesar în limita unui 

cuantum rezonabil (a se vedea, e.g., Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47, 

ECHR 2004-II).   

45. Ținând cont de actele aflate în posesia sa în prezenta cauză, Curtea consideră 

rezonabil să acorde reclamantului suma de EUR 2000 pentru costuri și cheltuieli. 

 

C. Penalități 

 

46. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală 

Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 

1. Decide conexarea cererilor; 

 

2. Declară cererile admisibile; 

 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție; 

 

4. Hotărăște că constatarea încălcării reprezintă, în sine, o satisfacție echitabilă 

suficientă pentru prejudiciul moral provocat reclamantului; 

 

5. Hotărăște 

(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la 

data la care hotărârea va deveni definitivă în baza Articolului 44 § 2 din Convenție 

suma de EUR 2000 (două mii de euro), plus orice taxă care ar putea fi percepută 

pentru costuri și cheltuieli, care urmează să fie convertite în moneda națională a 

statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării; 

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

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la o 

rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca 

Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei 

puncte procentuale; 

 

5. Respinge, restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 ianuarie 2019, în 

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

 

 

Stanley Naismith                                   Robert Spano 

        Grefier                                    Președinte 


