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HOTĂRÂRE ISTRATIY v. REPUBLICA MOLDOVA și RUSIA 

În cauza Istratiy c. Republicii Moldova și Federației Ruse, 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a doua), întrunită într-o Cameră 

compusă din: 

     Julia Laffranque, președinte, 

     Paul Lemmens, 

     Arnfinn Bårdsen, judecători, 

     și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al Secțiunii, 

Deliberând la 27 august 2019 în cameră de consiliu, 

Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

 

PROCEDURA 

 

   1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 15956/11) depusă versus Republica 

Moldova și Rusia, prin care un cetățean ucrainean, dl Valeriy Istratiy 

(„reclamantul”), a sesizat Curtea în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale („Convenția „), la 27 

februarie 2011. 

   2. Reclamantul a beneficiat de asistență judiciară și a fost reprezentat de dl V. 

Osadchiy, avocat în Podilsk (Ucraina). Guvernele reclamate au fost reprezentate 

de agenții săi. 

   3. La 16 iunie 2016, plângerile referitoare la Articolele 3, 5 § 1, 6 §§ 1 și 3, și 

34 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 au fost comunicate guvernelor 

iar restul cererii a fost declarată inadmisibilă în conformitate cu Articolul 54 § 3 

din Regulamentul Curții. Informat cu privire la dreptul său de a participa la 

procedură (Articolele 36 § 1 din Convenție și 44 § 1 din Regulamentul Curții), 

guvernul ucrainean nu a prezentat nicio observație. 

   4. Guvernul rus se opune examinării cererii de către comisie. După ce a examinat 

obiecția, Curtea a respins-o. 

 

ÎN FAPT  

 

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

 

   5. Reclamantul s-a născut în 1966 și locuiește în Podilsk. 

   6. Faptele au avut loc într-o zonă aflată sub controlul autorităților „republicii 

moldovenești nistrene” („rmn”), autoproclamate ca atare. 

   7. La 30 iunie 2008, autoritățile „rmn” l-au arestat pe reclamant. Ulterior l-au 

plasat în arest preventiv. 

   8. Printr-o hotărâre din 8 iunie 2009, judecătoria Rîbnița a „rmn” l-a condamnat 

pe reclamant la doi ani și jumătate de închisoare pentru furt și escrocherie. 

   9. Reclamantul a fost deținut inițial în spațiile de arest preventiv al 

comisariatului de poliție orașul Rîbnița. La 17 iulie 2009 a fost transferat la 

închisoarea nr. 1 din Hlinaia. 
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  10. Conform unui certificat medical emis de autoritățile „rmn” la 17 august 2010, 

reclamantul a suferit de consecințele unei leziuni organice a creierului și a 

hipertensiunii arteriale. 

  11. La 31 decembrie 2010, autoritățile „rmn” au eliberat reclamantul. 

  12. Între timp, reclamantul a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova. 

Curtea nu cunoaște conținutul cererii formulate de reclamant. 

  13. Prin scrisoarea din 20 august 2010, Procuratura Generală a Republicii 

Moldova a indicat că, în lipsa unui control efectiv din partea autorităților 

moldovenești pe teritoriul „rmn”, aceasta nu a putut trata cererea reclamantului. 

  14. De asemenea, reclamantul a sesizat ambasada Federației Ruse în Republica 

Moldova pentru a denunța încălcarea drepturilor sale în „rmn”. La diferite date, 

ambasada Federației Ruse a trimis cererile reclamantului la ambasada Ucrainei 

din Republica Moldova. 

 

ÎN DREPT  

 

I. JURISDICȚIA  

 

  15. Curtea trebuie să stabilească mai întâi dacă, în ceea ce privește faptele 

denunțate, reclamantul se află sub jurisdicția Statelor reclamate, în sensul 

Articolului 1 din Convenție. 

 

A. Tezele parților  

 

  16. Reclamantul susține că faptele în cauză se încadrează în competența celor 

două state respondente. 

  17. Guvernul Republicii Moldova adoptă aceeași poziție. 

  18. La rândul său, guvernul rus susține că faptele care au dat naștere plângerilor 

formulate de către reclamant nu intră în competența sa și, prin urmare, cererea 

trebuie declarată inadmisibilă ratione personae și ratione loci în adresa Federației 

Ruse. Așa cum s-a întâmplat în cauza Mozer c. Republica Moldova și Rusia 

([MC), nr. 11138/10, §§ 92-94, 23 februarie 2016), guvernul rus exprimă opinia 

că abordarea adoptată de Curte cu privire la problema jurisdicției din cauzele 

Ilașcu și alții c. Republicii Moldova și Rusia ([MC), nr. 48787/99, 8 iulie 2004), 

Ivanțoc și alții c. Republicii Moldova și Rusia (nr. 23687/05, 15 noiembrie 2011) 

și Catan și alții c. Republicii Moldova și Rusia ([MC), nr. 43370/04 și altele două, 

19 octombrie 2012) au fost eronate și incompatibile cu dreptul internațional 

public. 

 

B. Aprecierea Curții  

 

  19. Curtea a reiterat că principiile generale referitoare la jurisdicție în sensul 

Articolului 1 din Convenție cu privire la actele și faptele care au avut loc în 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost stabilite în hotărârile Ilașcu 
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și alții (citat mai sus, §§ 311 319), Catan și alții (citat mai sus, §§ 103-107), 

precum și, mai recent, Mozer (citat mai sus, §§ 97-98). 

  20. În ceea ce privește Republica Moldova, Curtea, în cazul Ilașcu și alții, Catan 

și alții și Mozer, a considerat că, în pofida faptului că acest stat nu a exercitat nicio 

autoritate asupra regiunii transnistrene, rezultă din faptul că Moldova a fost statul 

teritorial că persoanele din această regiune au intrat sub jurisdicția sa. Totuși, 

obligația care revine Republicii Moldova, în temeiul Articolului 1 din Convenție, 

de a recunoaște tuturor persoanelor din jurisdicția sa drepturile și libertățile 

garantate de Convenție s-a limitat la luarea măsurilor care erau în limita 

posibilităților sale și în conformitate cu dreptul internațional, indiferent dacă 

aceste măsuri erau de ordin diplomatic, economic, judiciar sau de altă natură 

(Ilașcu și alții, citată mai sus, § 333, Catan și alții, citată mai sus, § 109, și Mozer, 

citată mai sus, § 100 ). Obligațiile Republicii Moldova în temeiul Articolului 1 

din Convenție s-au dovedit a fi obligații pozitive (Ilașcu și alții, citată mai sus, §§ 

322 și 330-331, Catan și alții, citată mai sus, §§ 109-110, și Mozer, citată mai sus, 

§ 99). 

  21. Curtea nu vede niciun motiv să distingă prezenta cauza de cauzele menționate 

mai sus. De asemenea, subliniază că guvernul moldovean nu are nicio obiecție cu 

privire la adoptarea unei abordări similare în acest caz. Prin urmare, conchide că 

reclamantul a intrat sub jurisdicția Republicii Moldova în sensul Articolului 1 din 

Convenție în acest caz, dar responsabilitatea statului respectiv în actele reclamate 

trebuie să fie stabilită prin prisma obligațiilor pozitive citate mai sus (Ilașcu și 

alții, citată mai sus, § 335). 

  22. În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea a reiterat că în cauza Ilașcu și alții, 

aceasta a considerat că Federația Rusă a contribuit, atât militar, cât și politic, la 

crearea unui regim separatist în regiunea Transnistriei în 1991-1992 (Ilașcu și 

alții, citată mai sus, § 382). În cazurile ulterioare referitoare la regiunea 

transnistreană, a considerat în continuare că, până în iulie 2010, „rmn” nu ar fi 

putut continua să-și continue existența - rezistând eforturilor depuse de Republica 

Moldova și actorii 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, citată mai sus, §§ 116-120, cauza Catan și alții, 

citată mai sus, §§ 121-122 și Mozer, citată mai sus, §§ 108 și 110). În cauza Mozer, 

Curtea a conchis că gradul ridicat de dependență al „rmn” de sprijinul rus 

reprezintă un indiciu puternic pentru a considera că Federația Rusă a continuat să 

exercite un control efeciv și o influență decisivă pentru autoritățile transnistrene 

și că, prin urmare, reclamantul a intrat sub jurisdicția Federației Ruse în sensul 

Articolului 1 din Convenție (Mozer, citată mai sus, § 110-111). 

  23. În absența unor noi informații relevante care dovedesc contrariul, Curtea 

consideră că această concluzie este întotdeauna valabilă pentru perioada care 

trebuie luată în considerare în cazul de față, și anume din iunie 2008 până în 

decembrie 2010. Prin urmare, nu vede niciun motiv să distingă această cauză de 

prezentele cauze Ilașcu și alții, Ivanțoc și alții, Catan și alții și Mozer menționate 

supra.  
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  24. Rezultă că, în speță, reclamantul a intrat sub jurisdicția Federației Ruse în 

sensul Articolului 1 din Convenție. Drept consecință, Curtea a respins obiecțiile 

ratione personae și ratione loci formulate de guvernul rus. 

  25. În continuare, Curtea va stabili dacă reclamantul a fost victima unei încălcări 

a drepturilor sale protejate de Convenție, care ar putea duce la răspunderea 

oricăruia dintre statele reclamate (Mozer, citată mai sus, § 112). 

 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

 

  26.  Invocând Articolul 5 § 1 din Convenție, reclamantul a susținut că a fost 

plasat în detenție de către autorități ilegal create. Pasajele relevante ale acestei 

dispoziții prevăd următoarele: 
      « 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 când există motive 

temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea 

acesteia; 

(...) » 

 

A. Admisibilitatea 

 

1. Respectarea termenului de șase luni în ceea ce privește Federația Rusă 

 

  27. Guvernul rus susține că termenul de șase luni nu a fost respectat. El susține 

că această perioadă a început să curgă de la 8 iunie 2009, data la care reclamantul 

a fost condamnat la închisoare de către judecătoria Rîbnița a „rmn”. Prin urmare, 

consideră că plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție este tardivă.  

  28. Reclamantul contestă această teză. 

  29. Curtea face referință la principiile generale referitoare la termenul de șase 

luni, astfel cum este rezumat în cauza Sabri Güneș c. Turciei ([MC), nr. 27396/06, 

§§ 39-42 și 54, 29 iunie 2012). 

  30. Revenind la situația din „rmn”, Curtea a observat că a conchis deja, în special 

în cauza Draci c. Republica Moldova și Rusia (nr. 5349/02, § 41, 17 octombrie 

2017), că nu s-a demonstrat că căile de atac interne indicate de guvernul rus au 

fost efective pentru a se plânge de încălcările Convenției comise de autoritățile 

„rmn” (a se vedea, de asemenea, Mozer, citată mai sus, §§ 211 și 218). Curtea 

consideră că în prezenta cauză nimic nu îi permite să se abată de la această 

constatare. Prin urmare, consideră că, în absența vreunui remediu efectiv în Rusia, 

termenul de șase luni pentru plângerile înaintate acestui stat în legătură cu faptele 

care au avut loc pe teritoriul controlat de „rmn”, începe să curgă de la data când a 

avut loc presupusa încălcare sau de la data încetării acestei încălcări. 

  31. În speță, Curtea observă că reclamantul a fost eliberat la 31 decembrie 2010 

și că presupusa încălcare, care a constituit o situație continuă (Draci, citată 
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anterior, § 74), s-a încetat, prin urmare, la această dată. Acesta constată apoi că 

reclamantul și-a depus plângerea la 27 februarie 2011, adică înainte de expirarea 

perioadei de șase luni. Drept consecință, respinge excepția guvernului rus cu 

privire la inadmisibilitate. 

 

2. Concluzia privind admisibilitatea 

 

  32. Constatând că plângerea prevăzută la Articolul 5 § 1 din Convenție nu este 

vădit nefondată sau inadmisibilă în sensul Articolului 35 § 3 litera a) din 

Convenție, Curtea a declarat-o admisibilă. 

 

B. În fond 

 

  33. Reclamantul susține că detenția sa nu a fost legală. 

  34. Guvernul rus s-a abținut să comenteze fondul acestei plângeri. 

  35. Guvernul Republicii Moldova susține că au fost încălcate drepturile 

reclamantului garantate de Articolul 5 § 1. 

  36. Curtea reiterează că, din jurisprudența sa referitoare la Articolul 5 § 1 din 

Convenție, orice privațiune de libertate nu trebuie doar să se încadreze în una 

dintre excepțiile prevăzute la alineatele (a) - (f), ci și să fie „legală”. În ceea ce 

privește „legalitatea” unei detenții, inclusiv „căile legale”, Convenția face 

referință în esență la legislația națională și stabilește obligația de a respecta atât 

normele de fond, cât și cele de procedură. Această expresie impune ca orice arest 

sau detenție să aibă o bază legală în dreptul intern; se referă, de asemenea, la 

calitatea legii, care trebuie să fie compatibilă cu statul de drept, concept inerent 

tuturor articolelor Convenției (a se vedea, de exemplu, Del Río Prada împotriva 

Spaniei [MC), nr. 42750/09 , § 125, CEDO 2013, și Mozer, citate mai sus, § 134). 

  37. În cauza Mozer, Curtea a considerat că în regiunea transnistreană nu exista 

niciun sistem care să reflecte o tradiție judiciară conformă cu Convenția (Mozer, 

citată mai sus, § 148). Drept consecință, nici instanțele din „rmn” și, implicit, nicio 

altă autoritate a „rmn” nu ar putea dispune ca reclamantul în acest caz să fie 

„arestat și deținut [legal]” în sensul Articolului 5 § 1 c) din Convenție (ibidem, § 

150). 

  38. În absența unei informații noi relevante care dovedește contrariul, Curtea 

consideră că concluziile făcute în hotărârea Mozer rămân valabile în ceea ce 

privește perioada la care se referă prezenta cauză. Drept consecință, consideră că 

în prezenta cauză a existat o încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 

 

C. Responsabilitatea Statelor reclamate  

 

  39. Ulterior, Curtea trebuie să stabilească dacă Republica Moldova și-a îndeplinit 

în speță obligația pozitivă de a lua măsuri adecvate și suficiente pentru a garanta 

solicitantului drepturile care decurg din Articolul 5 § 1 din Convenție (alineatele 

20-21 de mai sus). În hotărârea Mozer, aceasta a spus că obligațiile pozitive care 
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revin Republicii Moldova vizau atât măsurile necesare pentru restabilirea 

controlului său asupra teritoriului transnistrean, drept expresie a jurisdicției sale, 

precum și măsurile destinate asigurării respectării drepturilor fiecărui reclamant 

(Mozer, citată mai sus, § 151). 

  40. În ceea ce privește primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, și anume 

restabilirea controlului său asupra teritoriului național, Curtea a reținut în cauza 

Mozer că, de la începutul ostilităților din 1991-1992 până în iulie 2010, Statul a 

luat toate măsurile care îi stăteau în putere (Mozer, citată mai sus, § 152). În cauza 

dată, părțile nu au prezentat niciun argument care să indice că guvernul moldovean 

și-a schimbat poziția asupra regiunii Transnistriei în perioada care va fi luată în 

considerare în acest caz, și anume din iunie 2008 până în decembrie 2010. Prin 

urmare, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o altă concluzie (ibidem). 

  41. În ceea ce privește cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive ale 

Republicii Moldova, și anume asigurarea respectării drepturilor reclamantului, 

Curtea subliniază că aceasta nu cunoaște conținutul cererii reclamantului către 

Procuratura Generală a Republicii Moldova (a se vedea paragraful 12 de mai sus). 

Prin urmare, Curtea nu este în măsură să stabilească dacă reclamantul și-a adus 

cauza în atenția autorităților moldovenești în mod corespunzător și dacă aceștia 

din urmă au putut întreprinde măsuri diplomatice și legale pentru a încerca să 

intervină în cazul persoanei interesate. 

  42. În aceste condiții, Curtea nu poate deduce dacă Republica Moldova nu și-a 

îndeplinit obligațiile pozitive față de reclamant. Drept consecință, nu a fost 

încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție de către acest stat. 

  43. În ceea ce privește Federația Rusă, Curtea a stabilit că acest stat a exercitat 

un control efectiv asupra „rmn” în perioada în cauză (a se vedea paragraful 22-23 

de mai sus). Având în vedere această concluzie și în conformitate cu jurisprudența 

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

politicilor și actelor administrației locale subordonate (Mozer, citată mai sus, § 

157). Datorită sprijinului său militar, economic și politic continuu pentru „RMN”, 

fără de care nu ar fi putut supraviețui, responsabilitatea Rusiei este angajată în 

temeiul Convenției din motivul încălcării drepturilor reclamantului (ibidem). 

  44. Pe scurt, în lumina concluziei sale, potrivit căreia reclamantul a fost victima 

unei încălcări a drepturilor sale garantate de Articolul 5 § 1 din Convenție (a se 

vedea paragraful 38 de mai sus), Curtea consideră că a existat o încălcare a 

aceastei prevederi de către Federația Rusă. 

 

II. PRETINSELE ÎNCĂLCĂRI ALE ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE  

 

  45. De asemenea, reclamantul se plânge de condițiile de detenție și de lipsa 

asistenței medicale corespunzătoare stării sale de sănătate. Acesta invocă 

Articolul 3 al Convenției, care prevede următoarele: 

     « Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante. » 
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A. Condițiile de detenție  

 

  46. Reclamantul a susținut că condițiile de detenție până la o dată neprecizată în 

august 2009 erau incompatibile cu Articolul 3 din Convenție. 

  47. Guvernul rus ridică o obiecție pe baza tardivității acestei plângeri. 

  48. Curtea reiterează că a considerat că, în lipsa vreunui remediu efectiv în 

Federația Rusă, termenul de șase luni, pentru plângerile înaintate contra acestui 

Stat în legătură cu faptele care au avut loc pe teritoriul controlat de „rmn” începe 

să curgă de la data când a avut loc presupusa încălcare sau de la data încetării 

acestei încălcări (a se vedea paragraful 30 de mai sus). 

  49. În speță, Curtea pune în evidență că reclamantul a depus cererea la 27 

februarie 2011, adică la mai mult de șase luni după detenție în condițiile denunțate 

de reclamant. Drept consecință, consideră că plângerea referitoare la condițiile de 

detenție, îndreptată, în parte, împotriva Federației Ruse, este tardivă și că trebuie 

respinsă, în conformitate cu articolele 35 §§ 1 și 4 din Convenție (a se compara cu 

Ananyev și alții împotriva Rusiei, nr. 42525/07 și 60800/08, §§ 75-79, 10 ianuarie 

2012). 

  50. În măsura în care plângerea este îndreptată împotriva Republicii Moldova, 

Curtea constată că, în orice caz și pentru aceleași motive ca cele prevăzute în 

partea referitoare la Articolul 5 § 1 din Convenție (punctul 39 - 41 de mai sus), 

aceasta nu ar putea reproșa statului respectiv nerespectarea obligațiilor sale 

pozitive față de reclamant. Drept consecință, această parte a plângerii trebuie 

respinsă ca fiind în mod vădit nefondată, în conformitate cu Articolele 35 §§ 3 și 

4 din Convenție. 

 

B. Pretinsa lipsă de îngrijire  

 

  51. Reclamantul s-a plâns că s-ar fi infectat de boli în timpul detenției și că nu a 

primit asistența medicală necesară. 

  52. Curtea a observat că, după ce a examinat toate documentele aflate în posesia 

sa, nu a existat nicio dovadă că bolile de care a suferit reclamantul (a se vedea 

punctul 10 de mai sus) au fost contractate în timpul detenției sale. De asemenea, 

ea notează că nu există nimic ce ar indica faptul că persoana în cauză ar fi trebuit 

să fi fost supus unui tratament specific pe care nu l-ar fi primit. În aceste condiții, 

consideră că plângerea care se întemeiază pe lipsa de tratament în detenție este în 

mod vădit neîntemeiată și că ea trebuie respinsă, în conformitate cu articolele 35 

§§ 3 și 4 din Convenție. 

 

 IV ALTE INCALCARI PRETINSE  

 

  53. Reclamantul prezintă, de asemenea, plângeri în temeiul Articolelor 6 și 34 

din Convenție, precum și al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

  54. Având în vedere constatarea unei încălcări în temeiul Articolului 5 § 1 din 

Convenție și având în vedere toate faptele cauzei și argumentele părților, Curtea 
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consideră că nu este necesar să se pronunțe separat cu privire la celelalte plângeri 

formulate de reclamant (a se vedea, pentru o abordare similară, Kamil Uzun 

împotriva Turciei, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007 și Centre de ressources 

juridique au nom de Valentin Câmpeanu împotriva României [MC], nr. 47848/08, 

§ 156, 17 iulie 2014). 

 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

 

  55. În conformitate cu Articolul 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.» 

  56. Reclamantul a solicitat 4.800 de euro (EUR) pentru repararea prejudiciului 

material. El susține că această sumă corespunde salariilor pierdute de reclamant 

în cei doi ani și jumătate de detenție în Transnistria. 

De asemenea, el solicită 35.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral. 

  57. Guvernul rus și moldovenesc contestă aceste sume. 

  58. Curtea observă că reclamantul nu a furnizat nicio dovadă care ar dovedi 

acordarea unui salariu înainte de deținerea sa de către autoritățile „rmn”. Prin 

urmare, respinge cererea cu titlu de prejudiciu material. 

  59. Pe de altă parte, Curtea consideră că, având în vedere încălcarea drepturilor 

reclamantului comis de Federația Rusă, constatată mai sus, în speță este justificată 

acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul moral. Pronunțându-se în echitate, 

Curtea acordă reclamantului 20.000 EUR în acest sens, care trebuie plătită de 

Federația Rusă. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 5 § 1 din Convenție 

pentru Republica Moldova; 

2. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 5 § 1 din Convenție 

pentru Federația Rusă; 

3. Declară inadmisibile plângerile prevăzute la Articolul 3 din Convenție; 

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

Convenție; 

5. Hotărăște că Federația Rusă a încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție; 

6. Hotărăște că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și fondul 

celorlalte plângeri formulate de reclamant; 

7. Hotărăște 

a) că Federația Rusă trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, 

suma de 20000 EUR (douăzeci de mii de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută cu titlu de impozit, pentru daune morale; 

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, 
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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; 

8. Respinge restul cererii pentru satisfacție echitabilă. 

 

    Redactată în limba franceză şi comunicată în scris la 17 septembrie 2019, în 

conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii. 

 

 

Hasan Bakırcı                                                                        Julia Laffranque                                                                                                                       

Grefier adjunct                                                                           Președinte                                                                                                            

 

 

 

 


