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În cauza Cazac și Surchician v. Republica Moldova și Rusia, 

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

compus din : 

 Julia Laffranque, Președinte, 

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 10 December 2019, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 22365/10) versus Republica Moldova 

și Rusia depusă la Curte în temeiul Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale (“Convenția”) de către doi cetățeni 

moldoveni, Ilie Cazac și Stela Surchician (“reclamanți”), la 22 aprilie 2010. 

2.  Reclamanții au fost reprezentați de către dnii A. Postică, V. Postică, V. Ursu și 

A. Zubco, avocați în Chişinău. Guvernul Republicii Moldova (“Guvernul”) a fost 

reprezentat de agentul său, O. Rotari, și Guvernul Federației Ruse a fost reprezentat 

de agentul său, M. Galperin. 

3. La 2 noiembrie 2017 guvernelor respondente le-au fost comunicate plângerile 

referitoare la Articolele 3, 5, 6, 8 și 13 din Convenție iar restul cererii a fost declarat 

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

4. Guvernul rus s-a opus examinării cererii de către un Comitet. Examinând 

obiecția, Curtea a respins-o. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamanții s-au născut în 1985 și, respectiv, în 1966 și locuiesc în Bender. 

A. Arestarea și reținerea primului reclamant și evenimentele conexe 

6.  Primul reclamant este fiul celui de al doilea reclamant. El a lucrat ca inspector 

fiscal în autoproclamata “republică moldovenească nistreană” (“rmn”). La 19 Martie 

2010 acesta a fost arestat de către ofițerii de la “Ministerul Securității 

Statului” (“MSS”). El nu avea voie să informeze pe nimeni despre arestarea sa. 

7.  Al doilea reclamant a aflat despre arestare la 21 Martie 2010 de la celălalt fiu 

al său și de la un avocat pro bono care a sunat-o și i-a spus că îl reprezintă pe fiul ei. 

Ea a mai spus că fiul ei a fost acuzat de trădare sub formă de spionaj împotriva „rmn” 

și în favoarea Moldovei. Până la data depunerii acestei cereri, nu a fost emis 
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reclamanților niciun document privind arestarea primului reclamant. Potrivit 

primului reclamant, un alt avocat (K.) a fost numit ulterior pentru a-l reprezenta. El 

a fost amenințat cu rele tratamente, infectarea cu HIV de către colegii deținuți, și 

plasarea într-o celulă pentru deținuții bolnavi cu forme active de tuberculoză, dacă 

acesta nu acceptă să fie reprezentat de K. 

8.  În noaptea de 21 martie 2010, s-au efectuat percheziții la două apartamente ce 

aparțin celei de-a doua reclamante în lipsa ei și fără a-i arăta celuilalt fiu, care era 

prezent, vreun ordin care să confirme legalitatea perchezițiilor. În timpul 

perchezițiilor, mobilierul a fost distrus, iar o listă a obicetelor ridicate din 

apartamente nu a fost întocmită niciodată. 

9.  La 25 martie 2010, cel de-al doilea reclamant s-a plâns la secția de poliție 

Bender (poliția moldovenească) și Procuraturii Generale a Republicii Moldova 

despre arestarea ilegală a primului reclamant și perchezițiile efectuate ilegal. La 26 

martie 2010, ea a solicitat “Procuraturii rmn” să o informeze despre locul unde se 

află fiul ei și să i se elibereze copii ale documentelor procedurale relevante acestuia. 

10.  La 1 Aprilie 2010 avocatul pro bono al primului reclamant a solicitat 

procuraturii Republicii Moldova să inițieze proceduri penale pentru răpirea clientului 

său și perchezițiile ilegale. La 17 aprilie 2010, a fost informat că a fost inițiată o astfel 

de anchetă penală la 31 martie 2010. 

11.  La 4 aprilie 2010, cel de-al doilea reclamant a fost informat de către 

“Procurorul militar al rmn” că ofițerii MSS nu au comis nicio infracțiune și că 

anchetatorul MSS a fost responsabil pentru a decide dacă îi va permite să se 

întâlnească cu fiul ei. Potrivit reclamantei, ea a solicitat anterior anchetatorului MSS 

să i se permită să-și vadă fiul, dar nu a primit niciun răspuns. 

12.  La 6 aprilie 2010, Ministerul Afacerilor Externe din Moldova a informat cel 

de-al doilea reclamant că s-au depus eforturi pentru a asigura accesul rudelor la 

primul reclamant. 

13.  La 19 aprilie 2010, avocatul angajat de al doilea reclamant pentru a-l 

reprezenta pe fiul ei a solicitat „autorităților “rmn” permisiunea de a-și vedea clientul, 

dar nu a primit niciun răspuns. Ulterior, primul reclamant a numit un avocat (K.) din 

„rmn”. Potrivit acestuia, el a fost obligat să accepte reprezentarea lui K., în care nu 

avea încredere, sub amenințări cu rele tratamente care ar urma. K. a fost prezent în 

toate întâlnirile sale cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în 

Europa („OSCE”) care au avut loc ulterior, iar reclamantul a fost avertizat să nu se 

plângă de nimic sub amenințarea de rele tratamente. 

14.  La 18 iunie 2010, primul reclamant a fost văzut de către reprezentanții OSCE. 

A fost prima dată când a contactat cu altcineva decât persoane care reprezentau 

„autoritățile rmn”. K. a fost prezent la întâlnire, chiar dacă primul reclamant a 

solicitat o întâlnire fără martori. 

15.  La 21 iunie 2010, „Procuratura rmn” l-a informat pe cel de-al doilea reclamant 

că, deși „legea rmn” permite investigatorului să autorizeze întâlniri cu rudele unui 

deținut, aceasta nu reprezintă o obligație. 

16.  La 22 iunie 2010, presa din „rmn” a publicat o scrisoare a primului reclamant 

adresată șefului misiunii OSCE în Moldova. În scrisoare, primul reclamant declara 
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că a fost recrutat ca spion de către agențiile de securitate din Moldova și a colaborat 

cu acestea. 

17.  La 9 august 2010, reclamanții s-au văzut pentru prima dată de la arestare, cu 

patru luni mai devreme, în prezența reprezentanților OSCE. 

18.  Arestarea preventivă a primul reclamant a fost prelungită până la o dată 

necunoscută la mijlocul lunii august și din nou la 17 septembrie 2010. De fiecare dată 

reclamantului nu i s-a oferit posibilitatea de a se adresa instanței. 

19.  La 18 octombrie 2010, reclamanților li s-a permis din nou să se vadă. În timpul 

acestei întâlniri, primul reclamant i-a spus mamei sale că este bolnav (al doilea 

reclamant nu a specificat ce boală) și că nu a primit asistență medicală. El a fost 

interogat timp de zece până la cincisprezece ore la rând cu câteva pauze de mai mulți 

anchetatori, fără să i se dea mâncare și apă sau să i se permită să meargă la toaletă. 

 20.  La 10 decembrie 2010, cel de-al doilea reclamant a aflat că dosarul fiului ei 

a fost trimis la „Curtea Supremă a rmn” spre judecare. Ea a cerut judecătorului 

responsabil de caz să îi permită să se întâlnească cu primul reclamant, dar nu a primit 

niciun răspuns. 

21.  Avocatul, angajat de al doilea reclamant pentru a-l reprezenta pe fiul ei, nu a 

primit niciodată copii ale niciunui document referitor la detenția lui, inclusiv hotărâri 

judecătorești prin care s-a dispus prelungirea acestei detenții. La 18 iulie 2011, cea 

de-a doua reclamantă a solicitat din nou copii ale deciziilor judecătorești cu privire 

la reținerea fiului ei, precum și cele privind perchezițiile celor două apartamente. În 

răspuns, i s-a spus că „legea rmn” nu i-a acordat un astfel de drept, întrucât nu a fost 

parte la proces.. 

B. Procesul, condamnarea și eliberarea primului reclamant 

22.  La 5 noiembrie 2010, primul reclamant a declarat că nu mai dorește să fie 

reprezentat de K. Ulterior, acesta ar fi fost grav maltratat de alți deținuți. Ulterior, 

când el a cerut instanței să-l înlocuiască pe K. cu avocatul ales, acesta a fost refuzat. 

23.  La 19 noiembrie 2010 i s-au arătat acuzațiile finale înaintate instanței de 

judecată de către procuror. Cu toate acestea, nu i s-a permis să le citească, deoarece 

conțineau materiale secrete. 

24.  În cadrul ședințelor de judecată, primul reclamant a solicitat un traducător 

pentru a traduce documente ce confirmă nevinovăția sa (corespondență în limba 

română cu vărul său din Chișinău). Acest lucru i-a fost refuzat. Singurele persoane 

prezente la audierile cu ușile închise au fost judecătorul și asistentul ei, procurorul, 

K. și primul reclamant. 

25.  La 9 februarie 2011, primul reclamant a fost condamnat de „Curtea Supremă 

a rmn”  pentru trădare, la paisprezece ani de închisoare. El nu a prezentat Curții o 

copie a deciziei instanței. La aceeași data Guvernul Republicii Moldova a făcut un 

comunicat, declarând condamnarea primului reclamant ca fiind un act ilegal și o 

încălcare a drepturilor omului. Reacții similare au venit din partea organizațiilor 

internaționale și a țărilor străine, cum ar fi Consiliul Europei, Uniunea Europeană, 

OSCE și Ambasada americană în Moldova. 
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26.  Primul reclamant a declarat apel împotriva condamnării sale. La 21 martie 

2011, apelul său a fost respins și condamnarea sa a fost confirmată de camera de apel 

a „Curții Supreme a rmn”. 

27.  La 1 august 2011, primul reclamant a cerut grațiere „președintelui rmn”. El a 

cerut din nou grațiere la 19 septembrie 2011. 

28.  La 31 octombrie 2011, primul reclamant a fost grațiat de „Președintele rmn” 

și a fost eliberat din închisoare. 

C. Condițiile detenției primului reclamant, lipsa asistenței medicale și 

tratamentele rele 

29.  La eliberare, primul reclamant a oferit o descriere detaliată a condițiilor de 

detenție. Inițial el a fost deținut într-o celulă fără mobilă, cu excepția unei mese și a 

unui scaun. A dormit pe masă fără lenjerie de pat și într-o poziție foarte incomodă. 

Nu era nicio fereastră în celulă și era foarte frig. 

30.  A fost apoi mutat într-o celulă pentru trei persoane, în care a fost deținut 

împreună cu alte șapte persoane. Nu erau suficiente paturi, iar deținuții trebuiau să 

doarmă pe rând. Toți ceilalți din celulă fumau, ceea ce a supus primul reclamant 

fumatului pasiv. Sistemul de ventilație nu funcționa. Se auzea zgomot constant 

cauzat de apa care picura în toaleta spartă; apa de la robinet era atât de ruginită încât 

nu o putea bea. Când a început să primească colete de la rude, le-a cerut să-i trimită 

țigări, pe care le-a schimbat apoi cu paznicii pentru apă potabilă normală. 

31.  La 7 aprilie 2010, primul reclamant a fost mutat într-o altă celulă cu alți trei 

deținuți, dintre care doi erau condamnați. 

32.  La 15 aprilie 2010 a fost mutat în închisoarea nr. 1 din Hlinaia, unde a fost 

reținut până la 29 noiembrie 2010. El a fost plasat într-o celulă cu o persoană 

condamnată la închisoare pe viață pentru multiple omoruri. Acest deținut a colaborat 

cu autoritățile „rmn” și a fost folosit pentru a constrânge fizic și psihologic primul 

reclamant. Acest deținut l-a „convins” să renunțe la serviciile avocatului pro bono 

care îl reprezinta și să-l angajeze pe K., avocat în care nu avea încredere. De 

asemenea, el l-a amenințat pe primul reclamant cu violență și că îl va infecta cu HIV. 

În celulă nu exista toaletă, iar primul reclamant trebuia să folosească în schimb pungi 

de plastic. Adesea era bolnav, dar nu a primit asistență medicală. 

33.  În timpul detenției, primul reclamant a refuzat inițial să facă mărturisiri și să 

vorbească cu mass-media, fiind forțat să o facă. A fost apoi mutat timp pentru 

douăzeci de zile într-o celulă pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Adesea a cerut 

permisiunea să-și vadă rudele, dar anchetatorul i-a spus că acest lucru va fi posibil 

numai după ce va face o declarație autoincriminatoare. 

34.  De câteva ori în timpul sesiunilor de interogare, primul reclamant a fost sedat 

cu o substanță necunoscută. Cu una din aceste ocazii, a fost forțat să semneze scrisori 

agenției de securitate din Moldova și șefului misiunii OSCE în Moldova, 

recunoscând că a fost recrutat ca spion pentru Moldova. El a semnat acele scrisori 

după ce i s-a spus că, dacă refuza să semneze, el va fi întors în celula pentru deținuții 

bolnavi de tuberculoză pentru totdeauna. 
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35.  Înainte de vizita oficialilor OSCE din 18 iunie 2010, primul reclamant a fost 

„instruit” timp de treisprezece ore cu privire la ce să spună și ce să nu spună, sub 

amenințarea de grave rele tratamente. 

36.  La 5 iulie 2010, primul reclamant a declarat grevă de foame, în semn de 

protest împotriva acțiunilor nedrepte și a condițiilor inumane ale detenției sale. A fost 

apoi maltratat. La o dată necunoscută, a întrerupt greva foamei. Cu toate acestea, la 

30 iulie 2010 a reînceput-o din cauza absenței asistenței medicale și a constantei 

maltratări psihologice și fizice care i-au fost provocate de colegul său de celulă 

condamnat. După transferul său în altă celulă, și-a oprit greva foamei. La 11 august 

2010 a început din nou o grevă a foamei, cerând să i se pună la dispoziție un raport 

de expertiză și să fie informat cu privire la acuzațiile exacte împotriva sa. Acest lucru 

a fost refuzat, iar el a fost apoi maltratat de colegii de celulă, care în cele din urmă l-

au obligat să înceapă să mănânce. 

37.  În timpul detenției, primul reclamant a început să aibă probleme dentare. 

Întrucât nu era niciun stomatolog în închisoare, el continua să ia pastile trimise de 

mama sa pentru a ușura durerea. Cu toate acestea, din februarie 2011, durerea a fost 

prea puternică pentru ca pastilele să aibă un efect. La 26 aprilie 2011 a fost dus în 

sfârșit la medicul stomatolog din închisoarea nr. 3. Dentistul i-a spus că nu-l poate 

trata din cauza lipsei unui echipament specializat, cu excepția extragerii tuturor 

dinților de pe o parte a maxilarului.. El a refuzat să urmeze acest tratament. 

38.  La 21 aprilie 2011, Organizația Mondială împotriva Torturii (OMCT) a 

solicitat acordarea unui tratament medical specializat primului reclamant. Aceasta și-

a repetat cererea la 17 și 23 mai 2011. 

D. Acțiunile întreprinse de autoritățile moldovenești 

39.  Guvernul Republicii Moldova a întreprins numeroase acțiuni de natură 

diplomatică și politică, vizând eliberarea primului reclamant. În special, aceștia au 

abordat problema reținerii și procesului reclamantului de către autoritățile „rmn” la 

OSCE și în contactele lor cu autoritățile rusești și ucrainene. Cercetări penale au fost, 

de asemenea, inițiate în privința condițiilor de detenție a reclamantului și presupusul 

rău tratament. 

II. MATERIAL NECONVENȚIONAL RELEVANT 

40.  Rapoartele organizațiilor interguvernamentale și nonguvernamentale, 

legislația și practicile interne relevante ale Republicii Moldova și alte documente 

pertinente au fost rezumate în Mozer v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr. 

11138/10, §§ 61-77, 23 Februarie 2016). 
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ÎN DREPT 

I. JURISDICŢIA 

41. În primul rând, Curtea trebuie să stabilească dacă, în circumstanțele invocate, 

reclamantul s-a aflat sub jurisdicția statelor reclamate, în sensul Articolului 1 din 

Convenție. 

A. Argumentele părților 

42.  Reclamanții și Guvernul Republicii Moldova susțin că circumstanțele cauzei 

denotă jurisdicția ambelor state reclamate. 

43.  . La rândul său, guvernul rus susține că faptele care stau la baza plângerilor 

formulate de către reclamant nu țin de jurisdicția sa și, în consecință, cererea trebuie 

declarată inadmisibilă ratione personae și ratione loci cu privire la Federația Rusă. 

Ca în cauza Mozer (pre-citată, §§ 92-94), guvernul rus consideră că abordarea Curții 

cu privire la problema jurisdicției în cauzele Ilaşcu și alții v. Moldova și Rusia ([MC], 

nr. 48787/99, ECHR 2004-VII); Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], 

nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06, ECHR 2012; și Ivanţoc și alții v. Republica 

Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 Noiembrie 2011) a fost eronată și incompatibilă 

cu dreptul public internațional. 

B. Constatările Curții 

44.  Curtea amintește că principiile generale cu referire la problema jurisdicției în 

sensul Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și faptele petrecute în regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova au fost stabilite în hotărârile Ilașcu și alții (pre-

citată, §§ 311-319), Catan și alții (pre-citată, §§ 103-107) și, mai recent, Mozer (pre-

citată, §§ 97-98). 

45.  Cu referire la Republica Moldova, în cauzele Ilașcu și alții, Catan și alții și 

Mozer, Curtea a considerat că, deși acest stat nu a exercitat nici un control asupra 

regiunii transnistrene, Republica Moldova este statul teritorial, iar persoanele din 

această zonă se aflau sub jurisdicția sa. Obligația Republicii Moldova, în baza 

Articolului 1 din Convenție, de a garanta tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa 

drepturile și libertățile prevăzute de către Convenție, s-a limitat totuși la 

întreprinderea măsurilor posibile, și în conformitate cu dreptul internațional, 

diplomatice, economice, judiciare sau de altă natură (Ilașcu și alții, pre-citată, § 333, 

Catan și alții, pre-citată, § 109, și Mozer, pre-citată, § 100). Obligațiile Republicii 

Moldova în baza Articolului 1 din Convenție au fost descrise drept obligații pozitive 

(Ilașcu și alții, pre-citată, §§ 322 și 330-331, Catan și alții, pre-citată, §§ 109-110, și 

Mozer, pre-citată, § 99). 

46.  Curtea nu vede vreun motiv să distingă prezenta cauză de cele menționate 

supra. În plus, ea observă că Guvernul Republicii Moldova nu are nicio obiecție cu 

privire la adoptarea unei abordări similare în prezenta cauză. Prin urmare, Curtea 
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concluzionează că reclamantul în prezenta cauză se afla sub jurisdicția Republicii 

Moldova în sensul Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea statului 

respectiv în raport cu faptele invocate trebuie să fie stabilită în funcție de obligațiile 

pozitive menționate supra (Ilașcu și alții, pre-citată, § 335).  

47.  Cu referire la Federația Rusă, Curtea amintește că, în cauza Ilașcu și alții, ea 

a constatat că Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic, la crearea unui 

regim separatist în regiunea transnistreană în anii 1991 - 1992 (Ilașcu și alții, pre-

citată, § 382). În cauzele ulterioare cu privire la regiunea transnistreană, ea a 

considerat, de asemenea, că până în iulie 2010, „rmn” nu putea continua să existe – 

opunând rezistență eforturilor Republicii Moldova și ale actorilor internaționali 

pentru soluționarea conflictului și restabilirea democrației și a statului de drept în 

regiune – fără sprijinul militar, economic și politic al Rusiei (Ivanțoc și alții, pre-

citată, §§ 116-120, Catan și alții, pre-citată, §§ 121-122 și Mozer, pre-citată, §§ 108 

și 110). În cauza Mozer, Curtea a concluzionat că gradul sporit de dependență a 

„rmn” de sprijinul rus a reprezentat un element esențial în concluzionarea faptului că 

Federația Rusă a continuat să exercite un control efectiv și o influență decisivă asupra 

structurilor transnistrene și că, prin urmare, reclamantul se afla sub jurisdicția statului 

respectiv în sensul Articolului 1 din Convenție (Mozer, pre-citată, § 110-111). 

48.  Curtea nu vede niciun motiv să distingă prezenta cauză de cauzele pre-citate 

Ilașcu și alții, Ivanțoc și alții, Catan și alții și Mozer. 

49.  Rezultă că reclamanții în prezenta cauză s-au aflat sub jurisdicția Federației 

Ruse în sensul Articolului 1 din Convenție. Drept urmare, Curtea respinge excepțiile 

ratione personae și ratione loci ale guvernului rus. 

50.  În continuare, Curtea va stabili dacă reclamanților le-a fost încălcat vreun 

drept garantat de Convenție de către vreunul dintre statele reclamate (Mozer, pre-

citată, § 112). 

II. PRETINSELE ÎNCĂLCĂRI A ARTICOLELOR 5 §§ 1, 3 ȘI 4 DIN 

CONVENȚIE ȘI A  ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

51.  Primul reclamant s-a plâns că arestarea și reținerea sa au fost ilegale și 

contrare Articolului 5 § 1 din Convenție. El a mai susținut că drepturile sale, garantate 

de Articolele 5 §§ 3 și 4 din Convenție, au fost încălcate. De asemenea, el s-a plâns 

că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1, deoarece el a fost condamnat de o instanță 

care nu putea fi calificată drept „instanță independentă instituită prin lege” și că, în 

plus, nu i-a acordat un proces echitabil. Părțile relevante din Articolele 5 și 6 ale 

Convenției sunt următoarele: 

Articolul 5 

“1.  Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea 

sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale : 

... 

(c)  dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o infracţiune sau 
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când există motive temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să 

fugă după săvârşirea acesteia ; 

...” 

“3.  Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din 

prezentul articol trebuie ... are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în 

cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure 

prezentarea persoanei în cauză la audiere.” 

“4.  Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să introducă 

recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii 

detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.” 

Articolul 6 

“1.  Pentru hotărârea asupra temeiniciei ... oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate 

împotriva sa, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil... ședință ... de 

către... o instanță ...” 

A. Cu privire la admisibilitate 

52.  Curtea consideră că aceste plângeri nu sunt vădit nefondate în sensul 

Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție și că nu se confruntă cu niciun alt motiv 

de inadmisibilitate. Prin urmare, Curtea le declară admisibile. 

B. În fond 

53.  Primul reclamant s-a plâns că nici arestarea, nici reținerea sa nu au fost 

ordonate și efectuate în conformitate cu o procedură prevăzută de lege, conformă cu 

prevederile Articolului 5 § 1 din Convenție. 

54.  Guvernele respondente s-au abținut de la comentarea fondului acestei 

plângeri. 

55.  Curtea reiterează că, în jurisprudența sa privind Articolul 5 § 1 din Convenție, 

orice privare de libertate nu trebuie să se bazeze numai pe una dintre excepțiile 

enumerate la subpunctele (a) - (f), ci trebuie fi, de asemenea, „legală”. În cazul în 

care este pusă în discuție „legalitatea” reținerii, inclusiv întrebarea dacă „a fost 

respectată„ o procedură prevăzută de lege ”, Convenția se referă esențial la dreptul 

intern și stabilește obligația de a se conforma regulilor de fond și de procedură ale 

dreptului național. Acest lucru necesită în primul rând ca orice arest sau detenție să 

aibă o bază legală în dreptul intern; aceasta se referă, de asemenea, la calitatea 

dreptului, impunând-o să fie compatibilă cu statul de drept, concept inerent tuturor 

articolelor Convenției (a se vedea, de exemplu, Del Río Prada v. Spania [MC], nr. 

42750/09, § 125, ECHR 2013; și Mozer, pre-citat, § 134). 

56.  Curtea reiterează că, în Mozer, a considerat că sistemul judiciar al „rmn” nu 

era un sistem care reflectă o tradiție judiciară compatibilă cu Convenția (a se vedea 

Mozer, pre-citat, §§ 148-49). Din acest motiv, a apreciat că instanțele „rmn” și, 

implicit, orice altă autoritate „rmn”, nu au putut dispune arestarea sau reținerea 
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„legală” a reclamantului, în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție (a se vedea Mozer, 

pre-citat, § 150). 

57.  În absența unor informații noi și pertinente care dovedesc contrariul, Curtea 

consideră că concluzia la cauza Mozer este valabilă și în cazul de față. Mai mult, 

având în vedere constatările de mai sus prezentate în Mozer, Curtea consideră că 

instanțele „rmn” nu puteau dispune reținerea legală a reclamantului în sensul 

Articolului 5 § 1 al Convenției, și, implicit, nu puteau fi calificate drept „instanță 

independentă instituită prin lege” în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție. Prin 

urmare, Curtea consideră că în prezenta cauză a existat o încălcare a Articolelor 5 § 

1 și 6 § 1 din Convenție. 

58.  În continuare, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova a 

respectat în prezenta cauză obligația sa pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente 

pentru a asigura drepturile primului reclamant în conformitate cu Articolul 3 din 

Convenție (a se vedea punctele 26-27 supra). În hotărârea Mozer, ea a notat că 

obligațiile pozitive ale Republicii Moldova vizau atât măsurile necesare pentru 

restabilirea controlului său asupra teritoriului transnistrean, ca expresie a jurisdicției 

sale, cât și măsurile pentru asigurarea respectării drepturilor reclamanților individuali 

(Mozer, pre-citată, § 151). 

59.  În ceea ce privește primul aspect al obligației Moldovei, de a restabili 

controlul, Curtea a menționat în cauza Mozer că, de la începutul ostilităților din 1991-

1992 până în iulie 2010, Moldova a luat toate măsurile în puterea sa (Mozer, pre-

citată, § 152). Întrucât evenimentele reclamate în cazul de față au avut loc parțial 

înainte de ultima dată, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă concluzie 

(ibid.). 

60.  Cu referire la a doua parte a obligațiilor pozitive, și anume la asigurarea 

respectării drepturilor primului reclamant, Curtea observă că autoritățile moldovene 

au depus eforturi pentru a-i asigura drepturile. În special, a fost inițiată o anchetă 

penală cu privire la detenția reclamantului de către autoritățile „rmn”, iar Guvernul a 

depus eforturi de natură politică și diplomatică în vederea eliberării primului 

reclamant (a se vedea paragraful 39 supra). 

61.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că Republica 

Moldova și-a îndeplinit obligațiile pozitive în ceea ce privește primul reclamant și 

constată că nu au fost încălcate Articolele 5 § 1 și 6 § 1 din dispozițiile convenției de 

către Republica Moldova. Din aceleași motive, Curtea constată că nu a existat nicio 

încălcare a Articolelor 5 §§ 3 și 4 din Convenție de către Republica Moldova. 

62.  În ceea ce privește responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit că Rusia 

exercita un control efectiv asupra „rmn” în perioada respectivă (a se vedea punctele 

47-48 supra). Ținând cont de această concluzie și în conformitate cu jurisprudența 

sa, nu este necesar să se stabilească dacă Rusia a exercitat un control precis asupra 

politicilor și a actelor administrației locale subordonate (Mozer, pre-citată, § 157). 

Datorită susținerii sale militare, economice și politice continue pentru „rmn”, fără 

care ultima nu ar fi putut supraviețui, Rusia se face responsabilă în baza Convenției 

de încălcarea drepturilor reclamantului (ibid.). 
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63. În concluzie, având în vedere constatarea că a avut loc o încălcare a drepturilor 

reclamantul garantate de Articolele 5§1 și 6 § 1 (a se vedea paragraful 57 supra), 

Curtea consideră că a avut loc o încălcare a acestei dispoziții de către Federația Rusă. 

64.  În lumina celor de mai sus, Curtea nu consideră necesară examinarea separată 

a plângerilor respective ale primului reclamant în temeiul Articolelor 5 §§ 3 și 4 din 

Convenție cu privire la Federația Rusă și dacă alte aspecte ale procedurii penale 

împotriva primului reclamant au fost în conformitate cu Articolul 6 § 1 din 

Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

65.  Primul reclamant s-a plâns că a fost ținut în condiții inumane de detenție și că 

nu i s-a acordat asistența medicală necesară. De asemenea, el s-a plâns că a fost supus 

unor rele tratamente de către autoritățile „rmn”. S-a bazat pe Articolul 3 al 

Convenției, care prevede următoarele: 

Articolul 3 

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.” 

A. Cu privire la admisibilitate 

66.  Primul reclamant s-a plâns în temeiul articolului 3 din Convenție că a fost 

supus unor rele tratamente în timp ce era în detenție. Cu toate acestea, el nu a reușit 

să aducă nicio dovadă, cum ar fi documente medicale sau declarații ale martorilor, în 

sprijinul acuzațiilor sale. Prin urmare, Curtea consideră că această parte a plângerii 

în temeiul Articolului 3 este vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din 

Convenție și trebuie declarată inadmisibilă, în conformitate cu Articolul 35 § 4 din 

Convenție. 

67.  Primul reclamant s-a plâns în plus că nu a primit îngrijiri medicale adecvate 

în timp ce era în detenție. Cu toate acestea, Curtea observă că nu a furnizat nicio 

dovadă că ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale urgente în timpul detenției. Prin 

urmare, Curtea consideră că această parte a plângerii în temeiul Articolului 3 din 

Convenție este, de asemenea, în mod vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 3 

litera (a) din Convenție și trebuie să fie declarată inadmisibilă în conformitate cu 

Articolul 35 § 4 din Convenție. 

68.  Curtea observă că restul plângerii în temeiul Articolului 3 din Convenție, 

respectiv partea referitoare la condițiile materiale de detenție, nu este în mod vădit 

nefondată în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție, și că nu este 

inadmisibilă din alte motive. Prin urmare, Curtea o declară admisibilă. 
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B. În fond 

69.  Primul reclamant s-a plâns referitor la supraaglomerație, condiții materiale 

precare, prezența fumului de țigară, lipsa ventilației și lipsa apei potabile curate (a se 

vedea punctele 29-30 supra). 

70.  Guvernele respondente nu au făcut nicio declarație cu privire la fondul acestei 

plângeri. 

71.  Curtea reiterează că statul trebuie să se asigure că o persoană este reținută în 

condiții compatibile cu respectarea demnității umane, că modalitatea și metoda de 

executare a măsurii privării de libertate nu o supun la suferință sau dificultăți cu o 

intensitate care depășește nivelul inevitabil de suferință inerent în detenție și că, 

având în vedere cerințele practice de închisoare, sănătatea și starea sa de bine sunt 

asigurate în mod adecvat (a se vedea Mozer, pre-citat, § 178; Khlaifia și alții v. Italia 

[MC], nr. 16483/12, § 160 (c), ECHR 2016 (fragmente); și Muršić v. Croația [MC], 

nr. 7334/13, § 99, ECHR 2016. 

72.  În cazul de față, Curtea observă că guvernele pârâte nu au comentat descrierea 

primului reclamant a condițiilor de detenție. Cu toate acestea, Curtea a analizat deja 

condițiile materiale din închisorile „rmn” din Mozer (citată mai sus, § 181, cu alte 

trimiteri, în special la vizitele din regiunea Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii și Raportorul special al Națiunilor Unite pentru tortură și alte pedepse sau 

pedepse crude, inumane sau degradante) și a constatat o încălcare a Articolului 3 din 

Convenție din cauza condițiilor inumane de detenție (ibid., § 182). Curtea observă în 

special că vizita Raportorului Special a avut loc în iulie 2008 - adică înainte de 

momentul în care primul reclamant a fost în detenție. 

73.  Pe baza materialelor anterioare și în absența vreunui material care să 

contravină susținerilor primului reclamant, Curtea a constatat că condițiile de 

detenție au reprezentat un tratament inuman și degradant în sensul Articolului 3 din 

Convenție. 

74.  Pentru aceleași motive ca cele date cu privire la plângerea prevăzută la 

Articolele 5 și 6 din Convenție (a se vedea punctul 61 de mai sus), Curtea constată 

că nu a fost încălcat Articolul 3 din Convenție de către Republica Moldova. 

75.  Pentru aceleași motive ca cele date în același context (a se vedea punctul 63 

de mai sus), Curtea constată că a fost încălcat Articolul 3 din Convenție de către 

Federația Rusă. 

IV. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

76.  Cea de-a doua reclamantă s-a plâns că percheziția apartamentului său din 

Tiraspol a constituit o încălcare a dreptului la respectarea locuinței sale. De 

asemenea, reclamanții s-au plâns de restricțiile privind drepturile de vizită în timp ce 

primul reclamant era în detenție. Pasajele Articolului 8 relevante prezentei cauze sunt 

prezentate după cum urmează:  
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Articolul 8 

“1.  Orice persoană are dreptul la respectarea... vieţii sale de familie, a domiciliului său... 

2.  Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura 

în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară 

pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi 

prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” 

A. Cu privire la admisibilitate 

77.  Curtea constată că aceste plângeri nu sunt vădit nefondate în sensul 

Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție și că nu sunt inadmisibile pentru niciun alt 

motiv. Prin urmare, Curtea le declară admisibile. 

B. În fond 

78.  Cea de-a doua reclamantă a susținut că percheziția apartamentului ei a fost 

comandată și efectuată de autoritățile „rmn”, un stat nerecunoscut. O asemenea 

percheziție nu poate fi considerată „în conformitate cu legea”. De asemenea, 

reclamanții au susținut că vizitele celui de-al doilea reclamant la primul reclamant, 

în timp ce acesta era în detenție, au fost autorizate abia după câteva luni, fără niciun 

temei legal pentru amânarea acestei vizite. 

79.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că ingerința în drepturile 

reclamanților nu a fost legală deoarece nu a fost prevăzută de legile interne ale 

Republicii Moldova. 

80.  Guvernul rus nu a prezentat observații specifice în acest sens. Poziția lor era 

că nu aveau „jurisdicție” pe teritoriul „rmn” și, prin urmare, nu erau în măsură să facă 

observații cu privire la fondul cauzei. 

81.  Este de necontestat că percheziția apartamentului celui de-al doilea reclamant 

a constituit o ingerință în dreptul ei la respect pentru casă. De asemenea, Curtea 

consideră că restricția temporară a dreptului de vizitare al celui de al doilea reclamant 

a constituit o ingerință în dreptul reclamanților la respectarea vieții lor de familie. O 

ingerință va contraveni Articolului 8, cu excepția cazului în care este „în conformitate 

cu legea”, urmărește unul sau mai multe dintre obiectivele legitime menționate la 

alineatul (2) și, în plus, este „necesară într-o societate democratică” pentru a atinge 

scopul sau scopurile (a se vedea Labita v. Italia [MC], nr. 26772/95, § 179, ECHR 

2000-IV; și Idalov v. Rusia [MC], nr. 5826/03, § 200, 22 Mai 2012). 

82.  În ceea ce privește legalitatea primei ingerințe, niciun element în cazul de față 

nu permite Curții să considere că există o bază legală pentru percheziția 

apartamentului celui de al doilea reclamant. Având în vedere circumstanțele, Curtea 

concluzionează că ingerința nu a fost legală în conformitate cu dreptul intern. În 

consecință, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

83.  De asemenea, Curtea consideră că nu s-a demonstrat că restricția dreptului de 

vizită al reclamanților avea o bază legală. În consecință, a existat o încălcare a 

Articolului 8 și în acest sens. 
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84.  Pentru aceleași motive ca cele date cu privire la plângerile prevăzute la 

Aarticolele 5 § 1 și 6 § 1 din Convenție (a se vedea punctul 61 supra), Curtea constată 

că nu a existat nicio încălcare a Articolului 8 din Convenție de către Republica 

Moldova. 

85.  Pentru aceleași motive ca cele date în același context (a se vedea paragraful 

63), Curtea constată că a existat o dublă încălcare a Articolului 8 din Convenție de 

către Federația Rusă. 

V. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 COROBORAT CU ARTICOLUL 

3 ȘI 8 DIN CONVENȚIE 

86.  De asemenea, reclamanții s-au plâns că nu au avut niciun remediu eficient în 

ceea ce privește plângerile formulate în temeiul Articolului 3 și al Articolului 8 din 

Convenție. Ei au invocat Articolul 13 din Convenție, care prevede următoarele: 

“Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost 

încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea 

s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” 

A. Cu privire la admisibilitate 

87.  Curtea constată că plângerea în temeiul Articolului 13 din Convenție, 

coroborat cu Articolele 3 și 8 din Convenție, nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că nu există vreun alt 

temei de inadmisibilitate Prin urmare, trebuie să fie declarată admisibilă. 

B. În fond 

88.  Reclamanții au susținut că nu au avut niciun mijloc de a-și exercita drepturile 

în fața acțiunilor autorităților „rmn”. 

89.  Guvernele reclamate nu au făcut nicio declarație cu privire la fondul acestei 

plângeri. 

90.  Curtea reiterează că Articolul 13 din Convenție garantează disponibilitatea la 

nivel național a unui remediu împotriva încălcării drepturilor și libertăților 

convenției. Prin urmare, deși statelor contractante li se acordă o oarecare discreție în 

ceea ce privește modul în care se conformează obligațiilor care le revin în temeiul 

acestei prevederi, trebuie să existe un remediu intern care să permită autorității 

naționale competente atât să remedieze încălcările Convenției, cât și să poată acorda 

compensații corespunzătoare. Domeniul de aplicare al obligației în temeiul 

Articolului 13 al Convenției variază în funcție de natura plângerii reclamantului în 

temeiul Convenției, dar remedierea trebuie, în orice caz, să fie „eficientă” atât în 

practică, cât și în drept, în special în sensul că exercițiul său nu trebuie împiedicat în 

mod nejustificat de actele sau omisiunile autorităților statului (Mozer, pre-citat, 

§ 207; și Khlaifia și alții v. Italia [MC], nr. 16483/12, § 268, 15 Decembrie 2016; și 

De Tommaso v. Italia [MC], nr. 43395/09, § 179, 23 Februarie 2017). Cu toate 
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acestea, Articolul 13 din convenție prevede ca un remediu să fie disponibil în dreptul 

intern numai în privința nemulțumirilor care pot fi considerate „discutabile” în 

termenii Convenției (Mozer, pre-citat, § 207; și De Tommaso, pre-citat, § 180). 

91.  Curtea observă că plângerile reclamanților în temeiul Articolelor 3 și 8 din 

Convenție erau discutabile. 

92.  În măsura în care reclamanții s-au plâns împotriva Moldovei, Curtea constată 

că Guvernul Republicii Moldova nu a indicat existența vreunui remediu eficient în 

temeiul legislației interne moldovenești. 

93.  În măsura în care reclamanții s-au plâns împotriva Rusiei, Curtea constată, de 

asemenea, că nu există nicio indicație în dosar, iar Guvernul rus nu a susținut că au 

existat anumite remedii eficiente disponibile reclamanților în “rmn” în ceea ce 

privește plângerile menționate mai sus. 

94.  Prin urmare, Curtea concluzionează că reclamanții nu au avut un remediu 

efectiv în privința plângerilor formulate în temeiul Articolelor 3 și 8 din Convenție. 

În consecință, Curtea trebuie să decidă dacă orice încălcare a Articolului 13 din 

Convenție poate fi atribuită unuia dintre statele respondente. 

95.  În ceea ce privește responsabilitatea Moldovei, Curtea reamintește că a 

constatat că „remediile” pe care acest stat trebuie să le ofere reclamanților constau în 

a le permite să informeze autoritățile moldovene despre detaliile situației lor și să fie 

informați cu privire la diferitele acțiuni juridice și diplomatice întreprinse de aceste 

autorități (Mozer, pre-citat, § 214). În cauza Mozer s-a concluzionat că, printre altele, 

Moldova a pus la dispoziția reclamantului proceduri proporționale cu capacitatea sa 

limitată de a proteja drepturile reclamantului și, prin urmare, și-a îndeplinit obligațiile 

pozitive (ibid., § 216). În cazul de față, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o 

altă concluzie (a se vedea Mangîr și alții v.  Republica Moldova și Rusia, nr. 

50157/06, § 71, 17 Iulie 2018). În consecință, constată că nu a fost încălcat Articolul 

13 din Convenție de către Moldova. 

96.  Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, din aceleași motive ca cele 

formulate în contextul examinării plângerii în baza Articolelor 5 și 6 din Convenție 

și în absența oricăror observații din partea guvernului rus cu privire la acest aspect, 

Curtea concluzionează că Federația Rusă a încălcat Articolul 13 din Convenție 

combinat cu Articolele 3 și 8 din Convenție (a se vedea Mozer, pre-citat, § 218; și 

Mangîr și alții, pre-citat, § 72). 

VI. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

97.   Articolul 41 din Convenție prevede: 

“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.” 
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A. Prejudiciul 

98.  Primul reclamant a solicitat 50000 euro (EUR) pentru pretinsul prejudiciu 

moral suferit și al doilea reclamant a solicitat 7000 EUR. 

99.  Guvernele au susținut că cererile sunt excesive și au solicitat Curții să le 

respingă. 

100.  Curtea constată că nu a identificat vreo încălcare a Convenției de către 

Republica Moldova în cazul de față. În consecință, acestui stat nu se impune achitarea 

cărorva prejudicii.  

101.  Având în vedere încălcările de către Federația Rusă constatate mai sus, 

Curtea consideră că o hotărâre pentru acordarea prejudiciul moral este justificată în 

acest caz. Evaluând în mod echitabil, Curtea acordă primului reclamant 35.000 EUR 

și 7000 EUR celui de al doilea reclamant, care urmează să fie plătiți de către Federația 

Rusă. 

B. Costuri și cheltuieli 

102.  De asemenea, reclamanții au solicitat 4.000 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

103.  Guvernele respondente au considerat că sumele solicitate erau excesive. 

104.  Curtea remarcă că s-a constatat că Moldova, îndeplinindu-și obligațiile 

pozitive, nu a fost responsabilă pentru nicio încălcare a Convenției în cazul de față. 

În consecință, nu se va acorda nicio compensare pentru costuri și cheltuieli din partea 

acestui stat pârât. 

105. Curtea reiterează faptul că, pentru ca costurile și cheltuielile să fie rambursate 

în temeiul Articolului 41 din Convenție, trebuie să se stabilească faptul că acestea au 

fost suportate efectiv și în mod necesar și au fost rezonabile ca cuantum (a se vedea, 

e.g Mozer, pre-citat, § 240). Având în vedere toți factorii relevanți și Articolul 60 § 

2 din Regulamentul Curții, Curtea acordă întreaga sumă pretinsă pentru costuri și 

cheltuieli, care urmează să fie plătită de către Federația Rusă. 

C. Dobânda de întârziere 

106.  Curtea consideră că este necesar ca rata dobânzii de întârziere să se bazeze 

pe rata de creditare marginală a Băncii Centrale Europene, la care ar trebui adăugate 

trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolul 3 din Convenție, în măsura în care se referă 

la condițiile precare de detenție a primului reclamant, precum și plângerile 

prevăzute la Articolul 5 §§ 1, 3 și 4, și la Articolele 6 § 1, 8 și 13, admisibile 

pentru ambele guverne respondente;  

2. Declară restul cererii inadmisibile; 
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3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 3 din Convenție de către Republica 

Moldova; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 3 din Convenție de către Federația 

Rusă; 

5. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție; 

6. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 5 § 1  din Convenție de către 

Federația Rusă; 

7. Hotărăște  că Republica Moldova nu a încălcat Articolele 5 §§ 3 și 4 din 

Convenție; 

8. Hotărăște că nu este necesară examinarea separată a plângerii în baza Articolului 

5 §§ 3 și 4 din Convenție în ceea ce privește Federația Rusă; 

9. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 6 § 1 din Convenție; 

10. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolul 6 § 1  din Convenție de către 

Federația Rusă; 

11. Hotărăște că Republica Moldova nu a încălcat Articolul 8 din Convenție; 

12. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 8 din Convenție, atât în ceea ce 

privește percheziția apartamentului reclamanților, cât și restricția dreptului celui 

de-al doilea reclamant de a vizita primul reclamant în detenție; 

13. Hotărăște că nu a fost încălcat Articolul 13 coroborat cu Articolele 3 și 8 din 

Convenție de către Republica Moldova; 

14. Hotărăște că a fost încălcat Articolul 13 coroborat cu Articolul 3 din Convenție 

de către Federația Rusă; 

15. Hotărăște 

(a) că Federația Rusă va plăti reclamanților, în termen de trei luni, următoarele 

sume: 

(i) EUR 35,000 (treizeci și cinci de mii de euro), la care se adaugă orice 

impozit care poate fi perceput pentru prejudiciul moral pentru primul 

reclamant; 

(ii) EUR 7,000 (șapte mii de euro), la care se adaugă orice impozit care poate 

fi perceput pentru daunele morale pentru al doilea reclamant; 

(iii) EUR 4,000 (patru mii de euro), la care se adaugă orice impozit care poate 

fi perceput pentru ambii reclamanți pentru costuri și cheltuieli. 
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(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; 

16. Respinge restul pretențiilor reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 7 ianuarie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı  Julia Laffranque 

 Grefier adjunct Președinte 

 


