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În cauza Furtună v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din : 

 Arnfinn Bårdsen, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 14 ianuarie 2020, 

A pronunțat următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Reclamantul se plânge de motivarea insuficientă de către instanțele 

interne a deciziilor adoptate în cauza sa, precum și de reducerea ilegală a 

pensiei sale. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1938 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către V. Bordeianu, avocat. 

3.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

agentul său. 

4.  La 21 mai 1999 reclamantului i-a fost acordată pensia pentru limită de 

vârstă. Conform legitimației sale de pensionar, eliberată la 3 iunie 1999, 

valoarea pensiei lunare era de 10.401,67 lei moldovenești (MDL) (866 euro 

(EUR) la cursul de schimb în vigoare la acel moment). 

5.  Cu toate acestea, el primea lunar doar 280,60 lei (aproximativ 24 EUR). 

6.  Prin scrisoarea din 20 octombrie 2005, autoritatea competentă de 

protecție socială a răspuns unei solicitări din partea reclamantului : 

„ (...) La 21 mai 1999 pensia [dvs.] a fost stabilită la suma de 280,60 MDL (...). În 

cazul dumneavoastră, coeficientul individual stabilit a fost 227, dar, în conformitate cu 

proiectul de lege pentru modificarea acestuia și cu hotărârea de Guvern nr. 843 din 10 

septembrie 1999, acest coeficient a fost limitat la 5 (...). » 

7.  Prin scrisoarea sa din 2 decembrie 2005, Casa Națională de Asigurări 

Sociale (CNAS) i-a confirmat reclamantului faptul că pensia sa fusese 

calculată în conformitate cu modificările operate prin Legea nr. 552 din 28 

iulie 1999 (Legea de modificare nr. 552) și Hotărârea Guvernului nr. 843 din 

10 septembrie 1999 (Hotărârea nr. 843). 

8.  La 7 decembrie 2006 reclamantul a inițiat o acțiune împotriva CNAS 

în vederea obținerii plății pensiei neîncasate. El a susținut că, la apariția 

drepturilor sale de pensie – id est la 21 mai 1999 – nu exista o dispoziție legală 

care să impună o limită maximă pentru pensii și că un astfel de plafon a fost 

introdus abia prin Legea de modificare nr. 552 și că dispozițiile acesteia nu îi 

erau aplicabile. 
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9.  În fața judecătorului de caz, CNAS a solicitat aplicarea retroactivă a 

Legii nr. 552. Ea a subliniat că la 18 mai 1999 Curtea Constituțională a 

invalidat o dispoziție anterioară cu referire la plafonul pensiilor, prevăzută în 

Legea nr. 156 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Legea nr. 156). Ea 

a susținut că, având în vedere acest aspect, dispozițiile relevante din Legea de 

modificare nr. 552 în acest caz ar trebui să se aplice începând cu 18 mai 1999. 

10.  Prin Hotărârea din 16 februarie 2007, Curtea de Apel Chișinău a 

respins acțiunea reclamantului ca nefondată. Aceasta a menționat că formula 

de calcul a pensiei sale era în conformitate cu prevederile Legii nr. 156, 

completată de Hotărârea nr. 843 și modificată de Legea nr. 552. 

11.  Reclamantul a depus recurs. El a susținut că dispozițiile Hotărârii nr. 

843 și a Legii de modificare nr. 552 nu au efect retroactiv și, prin urmare, 

pensia sa nu a fost stabilită în conformitate cu legea în vigoare la 21 mai 1999. 

12.  Printr-o decizie din 13 iunie 2007, Curtea Supremă de Justiție a respins 

recursul ca nefondat și a menținut hotărârea instanței inferioare. 

DREPT INTERN RELEVANT 

13.  Dispozițiile din Legea nr. 156 privind pensiile de asigurări sociale de 

stat din 14 octombrie 1998, în versiunea inițială, relevante pentru prezenta 

cauză prevedeau următoarele: 

« Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vârstă către pensionarii care realizează 

venituri 

Pensia pentru limita de vârstă a persoanei care primește venituri supuse contribuțiilor 

de asigurări sociale trebuie suspendată în partea care depășește de două ori valoarea 

pensiei minime. 

(...) 

Articolul 51.  Dispoziții finale 

1.  Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999. 

(...) 

3.  Guvernul (...), pe parcursul anului 1999, va adopta actele normative necesare 

realizării prezentei legi. 

Anexa nr. 4.  Formulele de calcul a pensiei pentru limită de vârstă (...) 

(...) 

2.  Pensia pentru limita de vârstă (...) se calculează după formula (...) unde K este 

coeficientul individual al pensionarului. 

3.  Coeficientul individual al pensionarului reprezintă raportul dintre suma salariului 

pentru oricare 36 de luni consecutive (...) din ultimii 5 ani de muncă anteriori intrării în 

vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă. » 

14.  Printr-o decizie din 18 mai 1999, Curtea Constituțională a declarat 

neconstituțional articolul 17 din Legea nr. 156 (a se vedea punctul 13 de mai 

sus). 
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15.  Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 843, adoptate la 10 septembrie 

1999 și intrate în vigoare la 23 septembrie 1999, relevante pentru prezenta 

cauză prevedeau următoarele: 

« În conformitate cu articolul 51 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat 

nr. 156 din 14 octombrie 1998, Guvernul Republicii Moldova decide să aprobe 

regulamentul privind metoda de calcul al pensiei (anexat). 

(...) 

Regulamentul privind metoda de calcul a pensiei 

(...) 

1.  (...) pensia pentru limita de vârstă (...) se calculează după formula (...) unde K este 

coeficientul individual al pensionarului. 

(...) 

33.  Coeficientul individual al pensionarului reprezintă raportul dintre suma salariului 

pentru oricare 36 de luni consecutive (...) din ultimii 5 ani de muncă anteriori intrării în 

vigoare a legii privind pensiile și [pe de altă parte] suma salariului mediu pe ţară pentru 

aceeaşi perioadă dar trebuie luată în considerare numai valoarea care nu depășește 5. » 

16.  Dispozițiile relevante din Legea de modificare nr. 552, adoptată la 28 

iulie 1999 și intrată în vigoare la 21 octombrie 1999, prevedeau următoarele : 

« Art. X. 

Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 (...) se modifică după cum urmează: 

1.  Articolul 17 va avea următorul conținut: « Pensia pentru limita de vârstă a 

persoanei care primește venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale trebuie plătită 

integral. » 

(...) 

5.  Prima propoziție din anexa nr. 4 § 3 se completează la sfârșit cu cuvintele « dar nu 

poate depăși 5 ». 

(...) » 

 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

17.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul a susținut că 

instanțele naționale nu au răspuns la argumentul său bazat pe 

neretroactivitatea conținutului textelor normelor legale aplicate în prezenta 

cauză și că deciziile lor au fost arbitrare. Pasajele relevante pentru prezenta 

cauză ale acelei dispoziții prevedeau următoarele: 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 

instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 

caracter civil (...) » 
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A. Cu privire la admisibilitate 

18.  Constatând că această plângere nu este vădit nefondată sau 

inadmisibilă din vreun alt motiv în baza Articolului 35 din Convenție, Curtea 

o declară admisibilă. 

B. În fond 

19. Reclamantul critică instanțele naționale pentru nerespectarea 

argumentului său potrivit căruia prevederile Legii de modificare nr. 552 și ale 

Hotărârii nr. 843 nu au efect retroactiv. În plus, el susține că, în circumstanțele 

cauzei, aplicarea retroactivă a acestor texte a fost arbitrară și în mod vădit 

incorectă. 

20.  Guvernul contestă aceste teze. El susține în special că, respingând 

acțiunea reclamantului, instanțele au răspuns implicit la argumentul bazat pe 

neretroactivitate. 

21.  Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale, instanțele naționale 

trebuie să motiveze deciziile lor (a se vedea, printre multe altele, Ramos 

Nunes de Carvalho e Sá v. Portugalia [MC], nr. 55391/13 și altele 2, § 185, 

6 noiembrie 2018). Obligația de motivare poate varia în funcție de natura 

deciziei și trebuie analizată în funcție de circumstanțele fiecărui caz (a se 

vedea Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, § 29, seria A nr. 303-A). Dacă 

Articolul 6 § 1 din Convenție nu presupune impunerea instanțelor să ofere un 

răspuns detaliat la fiecare argument invocat, cu toate acestea, din decizie 

trebuie să rezulte că au fost argumentate întrebările esențiale invocate în 

cauză (a se vedea Taxquet v. Belgia [MC], nr. 926/05, § 91, CEDO 2010). 

22.  În speță, Curtea observă că reclamantul a formulat într-un mod 

suficient de clar și precis motivul întemeiat pe neretroactivitatea celor două 

texte normative în litigiu. În măsura în care dreptul la pensie a fost acordat 

înainte de intrarea în vigoare a acestor texte, acest motiv a fost relevant și 

decisiv. În cazul în care instanțele au considerat acest lucru justificat, ele ar fi 

trebuit să admită cerințele reclamantului cu referire la încasarea restanțelor la 

pensie, cel puțin pentru perioada anterioară intrării în vigoare a textelor 

respective. 

23.  Curtea nu poate accepta argumentul Guvernului, potrivit căruia, în 

prezenta cauză, omisiunea instanțelor naționale de a se pronunța asupra 

motivului menționat supra, invocat de reclamant, ar putea fi, în mod 

rezonabil, interpretat ca o respingere implicită. În primul rând, faptul că 

partea adversă a considerat necesar să combată acest motiv (a se vedea 

punctul 9 de mai sus) tinde să demonstreze contrariul. În plus, întrebarea dacă 

reclamantul ar putea profita de pretinsa non-retroactivitate a textelor în litigiu 

este legal și logic distinsă de chestiunea dacă formula de calcul al pensiei sale 

era în conformitate cu aceste texte. Prin urmare, prima întrebare a necesitat 

un răspuns specific și explicit. Instanțele naționale nu au reușit să facă acest 

lucru și este imposibil de constatat dacă ele pur și simplu au neglijat motivul 

întemeiat pe neretroactivitate sau au intenționat să-l respingă și, în caz 
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afirmativ, din ce motive (a se compara cu Lebedinschi v. Republica Moldova, 

nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015, și Nichifor v. Republica Moldova, 

nr. 52205/10, § 30, 20 septembrie 2016). 

24.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că procedura internă nu a fost echitabilă. Având în vedere 

această constatare, Curtea nu consideră necesar să examineze în continuare 

afirmația reclamantului potrivit căreia deciziile interne au fost viciate de 

arbitrar sau de o eroare vădită. 

25.  În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

26.  Reclamantul se plânge că ar fi fost privat ilegal de o parte din pensia 

sa. El se bazează pe Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care în 

pasajele sale relevante pentru prezenta cauză prevede următoarele: 

„ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

(...) ” 

A. Cu privire la admisibilitate 

27.  Reclamantul susține că el a obținut dreptul la o pensie neplafonată și 

că acest drept constituia o proprietate în sensul Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție. 

28.  Guvernul a răspuns că a existat o dispută cu privire la interpretarea și 

aplicarea legislației naționale în prezenta cauză și că cererile reclamantului 

au fost respinse în cele din urmă de instanțele naționale. El susține că, în 

aceste condiții, reclamantul nu poate pretinde că a avut o speranță legitimă de 

a obține recunoașterea dreptului revendicat. 

29.  Curtea se referă la jurisprudența sa cu referire la domeniul de aplicare 

al Articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenție, în modul redat în hotărârea 

Béláné Nagy v. Ungaria [MC] (nr. 53080/13, §§ 79-89 și 112, 13 decembrie 

2016). 

30.  În prezenta cauză, Curtea observă de la început că reclamantul nu 

contestă în sine plafonul pensiilor prevăzute de dispozițiile Legii de 

modificare nr. 552 și a Deciziei nr. 843, dar că invocă o încălcare a proprietății 

sale urmare a aplicării acestor dispoziții în ceea ce îl vizează (a se compara 

cu Valkov și alții v. Bulgaria, nr. 2033/04 și altele 8, §§ 85-87, 25 octombrie 

2011). În consecință, ea consideră că ar trebui făcută o distincție între 

perioadele care au precedat sau au urmat intrarea în vigoare a plafonului 

respectiv. Data care trebuie luată în considerare este din 23 septembrie 1999, 

id est momentul în care primul dintre cele două texte în litigiu, mai precis 

Decizia nr. 843, a intrat în vigoare (a se vedea punctele 15 și 16 de mai sus). 
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1. Perioada de după 23 septembrie 1999 

31.  Curtea a remarcat că dreptul reclamantului la pensie nu a fost încălcat 

în esența sa și că, de la momentul dobândirii dreptului său, el a beneficiat de 

pensie. În ceea ce privește cuantumul acesteia, se observă că reclamantul 

făcea parte din categoria de persoane stabilite de normele legale  care au intrat 

în vigoare la 23 septembrie 1999. Ea consideră că reclamantul nu ar fi putut 

spera în mod rezonabil că, ulterior acestei date, noile reglementări nu i se vor 

aplica și că cuantumul pensiei sale nu va fi redus. Reclamantul nu 

menționează nicio dispoziție legală sau jurisprudență constantă care ar putea 

servi drept temei pentru a-i distinge cererea ulterior datei operării 

modificărilor în actele normative menționate supra (a se compara cu 

Sukhanov și Iltchenko v. Ucraina, nr. 68385/10 și 71378/10, §§ 36-37, 

26 iunie 2014). 

32.  În plus, având în vedere conținutul plângerii reclamantului – care nu 

contestă ca atare modificările care au introdus plafonul în cauză –, Curtea 

consideră că nu este necesar să se examineze în continuare dacă aceste 

modificări ar putea constitui în sine o încălcare a dreptului reclamantului la 

pensie (a se vedea, à contrario, Béláné Nagy, precitată, §§ 99-109). În plus, 

ea reiterează că apartenența unei persoane la un sistem public de protecție 

socială (chiar obligatoriu, ca în prezenta cauză) nu face neapărat imposibilă 

modificarea sistemului, indiferent dacă este vorba de condițiile de alocare a 

indemnizației sau a pensiei sau cuantumul acestora (a se vedea Richardson 

v. Regatul Unit (dec.), nr. 26252/08, § 17, 10 aprilie 2012, și Béláné Nagy, 

precitată, § 88). 

33.  De asemenea, Curtea reamintește că ea a menționat deja că, atunci 

când valoarea unei prestații sociale este redusă sau anulată, poate exista o 

ingerință în dreptul la respectarea proprietății, care trebuie justificată (a se 

vedea, Kjartan Ásmundsson v. Islanda, nr. 60669/00, § 40, CEDO 2004-IX, 

și Yavaş și alții v. Turcia, nr. 36366/06, §§ 43-46, 5 martie 2019). Cu toate 

acestea și având în vedere circumstanțele particulare ale prezentei cauze, 

Curtea constată că reclamantul nu a demonstrat că în perioada menționată mai 

sus a avut o „speranță legitimă” de a primi o pensie neplafonată (a se vedea 

Sukhanov și Iltchenko, precitată, § 38). 

34.  În consecință, capătul plângerii în baza Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție trebuie respins ca inadmisibil, în conformitate cu Articolul 

35 §§ 3 a) și 4 din Convenție. 

2. Perioada cuprinsă între 21 mai și 23 septembrie 1999 

35.  Ulterior, Curtea a notat că, în momentul la care reclamantul  a dobândit 

nu exista un nicio normă cu privire la plafonarea pensiilor, fapt necontestat 

de către părți. În plus, reclamantului i-a fost eliberată o legitimație de 

pensionar potrivit căreia lui i se acordase o pensie neplafonată (a se vedea 

paragraful 4 de mai sus). În aceste condiții, Curtea consideră că reclamantul 

s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil să primească pensia prevăzută în 

legitimația sa până la intrarea în vigoare a reglementărilor care stabileau noul 
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plafon. În consecință, el ar fi putut profita, în perioada respectivă, de o 

„speranță legitimă” care se încadrează în conceptul de „proprietate” în sensul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se compara cu Sukhanov și 

Iltchenko, precitată, § 40). 

36.  Prin urmare, menționând că plângerea referitoare la perioada 

menționată mai sus nu este vădit nefondată sau inadmisibilă din alt motiv 

prevăzut la Articolul 35 din Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

37.  Reclamantul susține că plafonarea retroactivă a pensiei sale a fost 

ilegală. 

38.  Guvernul contestă această afirmație. 

39.  Curtea a notat că reclamantul a avut un interes patrimonial în sensul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Ea consideră că reducerea 

cuantumului pensiei i-a încălcat drepturile protejate de această prevedere (a 

se vedea Grudić v. Serbia, nr. 31925/08, § 72 in fine, 17 aprilie 2012). 

Ingerința respectivă trebuie examinată prin prisma primei reguli prevăzute la 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, id est conform principiului 

general al respectării proprietății (a se vedea Fábián v. Ungaria [MC], nr. 

78117/13, § 64, 5 septembrie 2017). 

40.  Ulterior, Curtea reiterează că legalitatea constituie o condiție esențială 

pentru compatibilitatea cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție cu 

privire la ingerința într-un drept protejat de această dispoziție. Statul de drept, 

unul dintre principiile fundamentale ale unei societăți democratice, 

impregnează toate articolele Convenției (a se vedea Vistiņš și Perepjolkins v. 

Letonia [MC], nr. 71243/01, § 95, 25 octombrie 2012, și Béláné Nagy, 

precitată, § 112). 

41.  În prezenta cauză, Curtea observă că nici Hotărârea nr. 843 și nici 

Legea de modificare nr. 552 nu conțin dispoziții care să le ofere o aplicare 

retroactivă. Un astfel de efect nu este prevăzut în mod clar și precis nici de 

Legea nr. 156, modificată și completată de normele menționate anterior. În 

ceea ce privește instanțele naționale, ca și Guvernul, acestea nu s-au referit la 

o bază legală care să permită aplicarea retroactivă a dispozițiilor în litigiu. 

42.  Curtea reiterează că Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție nu 

interzice, de fapt, aplicarea retroactivă a unei dispoziții legale în anumite 

domenii (a se vedea, în materie fiscală, Di Belmonte v. Italia, nr. 72638/01, § 

42, 16 martie 2010, și, în materie de subvenții publice, Plalam S.P.A. v. Italia, 

nr. 16021/02, § 47, 18 mai 2010; a se vedea, de asemenea, în conformitate cu 

Articolul 6 din Convenție, Zielinski și Pradal și Gonzalez și alții v. Franța 

[MC], nr. 24846/94 și altele 9, § 57, CEDO 1999-VII). În orice caz, o astfel 

de aplicare retroactivă trebuie să prezinte o bază suficientă în dreptul intern 

(a se compara cu Arnaud și alții v. Franța, nr. 36918/11 și altele 5, §§ 9, 15 

și 27, 15 ianuarie 2015). Din probele de care dispune Curtea, nu reiese că 

aceasta ar fi avut loc în prezenta cauză.  
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43.  Rezultă că refuzul instanțelor naționale de a acorda reclamantului o 

pensie neplafonată pentru limita de vârstă în perioada din 21 mai până la 23 

septembrie 1999 nu era prevăzut de lege. Această constatare face inutilă 

examinarea de către Curte a respectării celorlalte cerințe ale Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

44.  În consecință, a avut loc o încălcare a acestei dispoziții cu referire la 

perioada menționată supra. 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

45.  Conform Articolului 41 din Convenție: 

„ Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă. ” 

Prejudiciul 

46.  Reclamantul solicită să-i fie achitați lunar, începând cu 21 mai 1999, 

câte 10121,07 lei moldovenești (MDL) (550 euro (EUR) conform cursului de 

schimb la momentul formulării acestei cereri în fața Curții) pentru prejudiciul 

material. Această sumă reprezintă diferența dintre pensia fixată în legitimația 

de pensionar, id est 10401,67 MDL, și cea primită în realitate – 280,60 MDL. 

De asemenea, el solicită dobândă de întârziere din cauza neonorării prestației 

sociale complete la care ar fi avut dreptul. 

47.  Guvernul susține că cererea reclamantului este nefondată. 

48.  Curtea a reiterat că ea a constatat mai sus că refuzul instanțelor 

naționale de a acorda reclamantului o pensie integrală pentru limita de vârstă, 

în perioada de patru luni, între 21 mai și 23 septembrie 1999, era contrară 

prevederilor Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea 

punctul 44 supra). Având în vedere această concluzie, ea consideră că este 

justificat să acorde reclamantului suma pretinsă de 550 EUR pentru fiecare 

din acele patru luni. În consecință, ea îi acordă reclamantului 2200 de euro 

pentru prejudiciul material suferit în perioada respectivă. 

49.  Cu referire la perioada de după 23 septembrie 1999, Curtea nu a 

stabilit vreo legătură de cauzalitate dintre încălcarea constatată și prejudiciul 

pretins. Prin urmare, ea respinge cererea cu privire la prejudiciu material 

pentru această perioadă. 

50.  În cele din urmă, cu referire la pretenția de achitare a dobânzii de 

întârziere, Curtea a subliniat că reclamantul nu a indicat suma sau rata 

aplicabilă. În aceste condiții, ea consideră că nu este în măsură să se pronunțe 

asupra acestei pretenții și o respinge. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, cu referire la perioada cuprinsă între 

21 mai și 23 septembrie 1999, admisibilă, iar restul cererii inadmisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție cu privire la perioada cuprinsă între 21 mai și 23 septembrie 

1999; 

4. Hotărăște 

a) că statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei 

luni, suma de 2200 EUR (două mii două sute de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciu material, care urmează să fie 

convertită în moneda statului reclamat la rata aplicabilă la data 

achitării, 

b) că de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, trebuie să fie achitată o penalitate adițional sumei de mai sus, 

la o rată egală cu cea a 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 franceză și comunicată în scris la 4 februarie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen 

 Grefier adjunct Președinte 

 


