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În cauza Ceaicovschi v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Paul Lemmens, Președinte 

 Valeriu Grițco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

         și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în secret la data de 15 mai 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  Cauza a fost inițiată în baza unei cereri (nr. 37725/15) versus 

Republica Moldova depusă la Curte în temeiul Articolului 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

("Convenția") de către un cetățean moldovean, dl Tudor Ceaicovschi 

(“reclamantul”), la data de 3 august 2015. 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de dl V. Gribincea și de dl 

C. Scutelnic, avocați din Chișinău. Guvernul Republicii Moldova 

("Guvernul") a fost reprezentat de Agentul său, dl O. Rotari. 

3.  Reclamantul s-a plâns că detenția sa nu s-a bazat pe motive relevante 

și suficiente și că nu i s-a acordat un tratament medical adecvat în timpul 

detenției, fiind astfel încălcate Articolele 5 și, respectiv, 3 din Convenție. 

4.  La 3 august 2015 Curtea a decis să dea curs cererii în conformitate cu 

Articolul 41 din Regulamentul Curții. 

5.  La 12 iulie 2017 cererea a fost comunicată Guvernului. 

FAPTELE 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAZULUI 

6.  Reclamantul s-a născut în 1966 și locuiește în Chișinău. 

A.  Contextul cazului 

7.  Reclamantul este directorul executiv al unei mari companii 

moldovenești specializate în importul echipamentelor medicale. 

8.  La 8 aprilie 2015 el a fost arestat de către Centrul Național 

Anticorupție (CNA) în legătură cu o urmărire penală pornită în noiembrie 

2014. El a fost acuzat de luare de mită în contextul licitațiilor publice. Au 

fost efectuate percheziții la domiciliul reclamantului și la sediul companiei 

sale, iar numeroase documente, calculatoare și telefoane mobile au fost 

confiscate de către ofițerii de urmărire penală. 

9.  Mai mult de douăzeci de persoane au fost acuzate în același dosar 

penal. Printre aceștia se număra fostul Ministru al Sănătății și directori de 

spitale. Mulți dintre ei au fost reținuți și eliberați mai târziu de CNA sau de 
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instanțele judecătorești. Din iulie 2015, reclamantul a fost singurul învinuit 

care a fost ținut în detenție. 

B.  Detenția reclamantului și arestul la domiciliu 

10.  După arest, reclamantul a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. 

Reclamantul a fost deținut în custodia statului între 8 aprilie și 8 octombrie 

2015. În perioada dintre 8 octombrie și 4 noiembrie 2015 el a fost plasat în 

arest la domiciliu. 

11. Necesitatea detenției reclamantului a fost justificată de procurori în 

felul următor: reclamantul ar putea să se eschiveze; el ar putea influența 

martorii; el ar putea colabora cu alte persoane acuzate în același caz; și din 

motiv că infracțiunea imputată lui se pedepsește cu închisoare de până la 

zece ani. Toate demersurile procurorilor privind prelungirea detenției 

reclamantului au fost identice. 

12. Reclamantul a susținut de fiecare dată că era gata să renunțe la 

pașaport și că nu existau motive verosimile să se creadă că el va încerca să 

influențeze martorii sau să împiedice urmărirea penală. Motivele invocate 

de procurori în favoarea detenției au fost stereotipizate și nu a existat nicio 

dovadă că el intenționa să se eschiveze sau să facă alte lucruri imputate lui. 

De asemenea, el a susținut că are o familie, copii, un loc de muncă 

permanent și o locuință permanentă. 

13.  La 10 aprilie 2015, Judecătoria Buiucani a emis o încheiere privind 

arestarea reclamantului pentru o perioadă de treizeci de zile, susținând că 

reclamantul nu a oferit garanții că nu va întreprinde nimic pentru a 

împiedica buna desfășurare a investigației dacă nu ar fi fost aplicată nicio 

măsură de arest. Această decizie a fost ulterior menținută de Curtea de Apel 

Chișinău, care a adăugat că exista și riscul recidivării reclamantului. 

14. La 7 mai 2015, Judecătoria sectorului Buiucani a prelungit detenția 

reclamantului cu douăzeci și cinci de zile, bazându-se pe aceleași motive. 

Recursul reclamantului a fost respins de Curtea de Apel la 14 mai 2015. 

Curtea de Apel a folosit aceleași argumente ca și prima dată și a adăugat că 

unul din motivele de arest a reclamantului a fost acela de a proteja alte 

persoane implicate în procedură de acțiunile sale violente. 

15. Prin deciziile din 1 și 26 iunie, 21 iulie 2015 și 15 august 2015, 

Judecătoria Buiucani a prelungit arestul reclamantului de fiecare dată cu 

douăzeci și cinci de zile. Instanța s-a bazat pe motive similare celor de mai 

înainte. Curtea de Apel a respins recursurile reclamantului, susținând că 

apărătorul său nu a demonstrat faptul că reclamantul nu intenționa să se 

eschiveze sau să împiedice ancheta. Printr-o decizie din 11 iunie 2015, 

Curtea de Apel a susținut pentru prima dată că există riscul eschivării 

reclamantului. 

16.  La 15 și 29 septembrie 2015, Judecătoria sectorului Buiucani a 

prelungit din nou arestul reclamantului cu douăzeci și opt de zile. Aceasta a 

susținut că riscul de eschivare a fost justificat de gravitatea infracțiunii și că 

procurorul a prezentat dovezi în susținerea afirmației, potrivit căreia 

reclamantul ar putea împiedica ancheta. Instanța nu a indicat care au fost 

acele dovezi. La 6 octombrie 2015, Judecătoria Buiucani a prelungit din nou 

detenția reclamantului cu nouăzeci de zile. 
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17. La 8 octombrie 2015, Curtea de Apel a examinat recursurile depuse 

de reclamant împotriva deciziilor din 29 septembrie 2015 și 6 octombrie 

2015. În prima sa încheiere, instanța a respins recursul reclamantului după 

ce a constatat că au persistat toate riscurile enumerate de prima instanță. Cu 

toate acestea, atunci când a examinat recursul împotriva celei de-a doua 

încheieri, același complet de judecători a considerat că riscul eschivării 

reclamantului nu mai era justificat și că nu existau motive noi pentru a 

considera că detenția continuă a reclamantului ar fi fost necesară. Prin 

urmare, Curtea de Apel a dispus arestul reclamantului la domiciliu. 

18. La 4 noiembrie 2015, reclamantul a depus o cerere habeas corpus și a 

solicitat revocarea arestului la domiciliu. La aceeași dată, Judecătoria 

Buiucani a acceptat cererea reclamantului și a dispus eliberarea sa din arest 

la domiciliu. 

C.  Asistență medicală acordată reclamantului în timpul detenției 

19.  La 9 aprilie 2015, în a doua zi de detenție, reclamantul a simțit o 

durere acută în regiunea inferioară a spatelui. La ora 22:46 a fost chemată o 

ambulanță pentru reclamant. Medicii au diagnosticat reclamantul cu 

„sindromul radicular lombar cu sindrom algic pronunțat” și i-au indicat 

spitalizarea. Cu toate acestea, administrația penitenciarului a refuzat să 

urmeze prescripția medicilor. 

20. Câteva ore mai târziu, la 10 aprilie 2015 între orele 3 și 4 dimineața, 

reclamantul a acuzat din nou dureri și a cerut să fie chemată o ambulanță. O 

ambulanță a fost chemată abia la ora 9:27. Doctorii au repetat același 

diagnostic și i-au indicat din nou spitalizarea. Cu toate acestea, administrația 

închisorii a refuzat să urmeze indicațiile medicilor. 

21. La ora 10:10 a fost chemată din nou o ambulanță pentru reclamant. 

De data aceasta medicii au diagnosticat reclamantul cu „hipertensiune 

arterială de gradul trei”, „discopatie cu sindrom algic agravat” și 

„radiculopatie lombară” (deficit senzorial și/sau motoric). Spitalizarea a fost 

indicată din nou, însă administrația penitenciară a refuzat să urmeze 

indicația medicilor.  

11.  La ora 11:44 a fost chemată din nou o ambulanță pentru reclamant. 

Doctorii l-au diagnosticat din nou cu „radiculopatie lombară” și discopatie 

cu o posibilă leziune a nervului. Medicii au reiterat necesitatea urgentă de 

spitalizare, dar administrația a refuzat din nou. 

23. La ora 14:00 administrația a invitat mai mulți medici de la Institutul 

de Neurologie și Neurochirurgie care au confirmat diagnosticul inițial și 

necesitatea urgentă de spitalizare. Abia după aceea, administrația 

penitenciarului a permis transferul reclamantului la un spital. 

24. La 11 aprilie 2015, reclamantul a suferit o intervenție chirurgicală pe 

coloana vertebrală la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. A rămas în 

spital până în 21 aprilie 2015, când a fost transferat într-un spital al 

penitenciarului. 

25. La 22 iunie 2015 reclamantul a fost examinat de o comisie formată 

din cinci medici care l-au diagnosticat cu colecistită și colică biliară febrilă. 

Ei i-au recomandat înlăturarea chirurgicală a vezicii biliare în maximum 

șapte zile. 
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26. După acea dată, reclamantul și avocații săi au depus numeroase cereri 

și plângeri către diferite autorități prin care solicitau aprobarea intervenției 

chirurgicale. Doar la 3 august 2015, după ce starea reclamantului s-a 

înrăutățit considerabil, a fost aprobată transportarea sa la un spital obișnuit. 

El avea febră mare și edeme. După trei zile de pregătire, la 6 august 2015 el 

a fost supus unei intervenții chirurgicale și a rămas în terapie intensivă timp 

de încă o săptămână. 

II.  LEGISLAȚIA INTERNĂ RELEVANTĂ 

12.  Legea internă relevantă a fost rezumată în cazul Buzadji v. Republica 

Moldova [MC], nr. 23755/07, §§ 42-44, CEDO 2016 (extrase). 

ÎN DEPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN CONVENȚIE 

28.  Reclamantul s-a plâns, în temeiul Articolului 5 § 3 din Convenție, că 

instanțele naționale au motivat insuficient decizia lor de a fi deținut în arest. 

Articolul 5 § 3 din Convenție are următorul conținut: 

“3.  Toți cei arestați sau deținuți în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) litera 

(c) din prezentul Articol vor fi aduși prompt în fața unui judecător sau a unui alt ofițer 

autorizat prin lege să exercite puterea judecătorească și are dreptul la judecarea cauzei 

într-un termen rezonabil sau să fie eliberat în timpul procesului. Eliberarea poate fi 

condiționată de garanții pentru a apărea în proces.” 

A.  Admisibilitate 

29.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

în temeiul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, ea constată că nu 

este inadmisibilă pe niciun alt motiv. Prin urmare, plângerea trebuie 

declarată admisibilă. 

B.  Fond 

30.  Reclamantul a susținut că nu existau argumente în favoarea privării 

sale de libertate și că nici detenția, nici arestul la domiciliu nu s-au bazat pe 

motive relevante și suficiente. El a făcut referire la contradicțiile din 

hotărârile instanțelor interne, care uneori susțineau că exista riscul de a se 

eschiva și, uneori, a susținut altceva, fără a avea nicio schimbare în 

circumstanțele de fapt ale cauzei. 

31. De asemenea, reclamantul a făcut referire la faptul că urmărirea 

penală începuse aproximativ cinci luni înainte de arestarea sa și că, în acea 

perioadă, ofițerii de urmărire penală confiscaseră tot ceea ce ar putea fi fost 

de interes pentru ei din biroul și casa sa. Prin urmare, el nu a putut să 

manipuleze nici o probă, așa cum a indicat instanța. 

32. Guvernul a susținut că detenția reclamantului era necesară pentru a 

exclude riscul de manipulare a dovezilor de către reclamant și de influențare 
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a martorilor. De asemenea, acest lucru a fost justificat de faptul că acuzațiile 

împotriva reclamantului erau foarte grave și de complexitatea cazului. 

13.  Curtea reiterează faptul că justificarea oricărei perioade de detenție, 

oricât de scurtă, trebuie demonstrată în mod convingător de autorități. 

Cerința ca funcționarul judiciar să prezinte motive relevante și suficiente 

pentru detenție – pe lângă persistența unei suspiciuni rezonabile – se aplică 

deja în momentul primei decizii prin care se dispune arestul preventiv, adică 

„prompt” după arestare (a se vedea hotărârea Buzadji, citată mai sus, §§ 87 

și 102). În plus, atunci când se decide dacă o persoană trebuie eliberată sau 

reținută, autoritățile sunt obligate să ia în considerare măsuri alternative de 

asigurare a prezentării sale în proces (a se vedea, de exemplu, Idalov v. 

Rusia [GC], nr. 5826/03, § 140, 22 mai 2012). 

34. Justificările care au fost considerate motive relevante și suficiente în 

jurisprudența Curții au inclus motive precum pericolul de evadare, riscul de 

exercitare a presiunii asupra martorilor sau de manipulare a probelor, riscul 

complotului, riscul recidivării, riscul de a provoca dezordine publică și 

necesitatea de a proteja deținutul (a se vedea, de exemplu, Stögmüller v. 

Austria, 10 noiembrie 1969, § 15, seria A nr.9, Wemhoff v. Germania, 27 

iunie 1968, § 14, Seria A, nr. 7, Letellier v. Franța, 26 iunie 1991, § 51, 

Seria A nr. 207, Toth v. Austria, 12 decembrie 1991, § 70, Seria A nr. 224, 

Tomasi v. Franța, 27 august 1992, § 95, seria A nr. 241A și I.A. v. Franța, 

23 septembrie 1998, § 108, Rapoarte de hotărâri și decizii 1998 VII). 

35.  Prezumția este întotdeauna în favoarea eliberării. Autoritățile 

judiciare naționale trebuie să examineze, cu respectarea principiului 

prezumției de nevinovăție, toate faptele care militează pentru sau împotriva 

existenței cerinței de interes public menționate mai sus sau justifică o 

abatere de la regula prevăzută la Articolul 5 și trebuie să le stabilească în 

deciziile lor privind cererile de eliberare. În esență, în baza motivelor 

prezentate în aceste decizii și a faptelor bine documentate indicate de 

reclamant în recursurile sale, Curtea este chemată să decidă dacă a avut loc 

sau nu o încălcare a Articolului 5 § 3 din Convenție (a se vedea, printre alte 

hotărâri, Buzadji, citată mai sus, §§ 89 și 91). Argumentele pentru și 

împotriva eliberării nu trebuie să fie „generale și abstracte” (a se vedea 

Smirnova v. Rusia, nr. 46133/99 și 48183/99, § 63, CEDO 2003 IX 

(extrase)). În cazul în care legea prevede o prezumție cu privire la factorii 

relevanți pentru motivele de detenție continuă, trebuie să se demonstreze 

convingător existența faptelor specifice care depășesc principiul respectării 

libertății individuale (a se vedea Ilijkov v. Bulgaria, nr. 33977/96, § 84 in 

fine, 26 iulie 2001). 

36. Potrivit jurisprudenței Curții, arestul la domiciliu este considerat, 

având în vedere gradul și intensitatea acestuia, drept privare de libertate în 

sensul Articolului 5 din Convenție (a se vedea hotărârea Buzadji, citată mai 

sus, § 104). 

37.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea observă în 

primul rând că ancheta penală a început cu circa cinci luni înainte de 

arestarea reclamantului, timp în care au fost luate diferite măsuri de 

investigație. Din materialele dosarului nu reiese că, în această perioadă, 

reclamantul ar fi avut încercări de a se eschiva, de a manipula dovezi și de a 

influența martorii. Cu toate acestea, nu există nicio indicație în hotărârile 

prin care se dispune arestarea reclamantului că instanțele au luat în 
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considerare un factor atât de important ca comportamentul reclamantului, 

între începutul anchetei și momentul în care s-a dispus prima dată detenția 

sa. 

38.  Având în vedere comportamentul reclamantului în primele cinci luni 

ale urmăririi penale, a fost deosebit de important ca instanțele naționale să 

ofere o justificare bună în favoarea detenției reclamantului timp de aproape 

șapte luni. Cu toate acestea, motivele invocate de ele par să fi fost generale, 

abstracte și nefondate. Instanțele au citat doar motive diferite în favoarea 

detenției, fără a explica modul în care acestea erau aplicabile în cazul 

reclamantului. De asemenea, nici constatările instanțelor nu au fost 

consistente. De exemplu, ele nu au luat în considerare riscul de a se eschiva 

ca fiind un motiv relevant și suficient pentru detenția reclamantului atunci 

când au dispus/prelungit primele trei perioade de detenție. Abia la 11 iunie 

2015 Curtea de Apel a menționat acest risc pentru prima dată, fără a explica 

ce a determinat-o să creadă acest lucru în absența unor noi evoluții de fapt 

relevante. 

39. De asemenea, atunci când a fost respins recursul reclamantului 

împotriva încheierii Judecătoriei Buiucani din 7 mai 2015, Curtea de Apel a 

afirmat că detenția reclamantului era necesară pentru a proteja alte persoane 

implicate în procedură de acțiunile sale violente. Cu toate acestea, nu reiese 

din materialele cauzei, și nici nu a fost niciodată argumentat de procurori, 

faptul că reclamantul era o persoană violentă și prezenta riscuri de 

comportament violent. 

40. În cele din urmă, în momentul examinării la 8 octombrie 2015 a două 

recursuri diferite împotriva a două încheieri diferite prin care a fost dispusă 

prelungirea detenției reclamantului, Curtea de Apel a ajuns la concluzii 

complet diferite cu privire la existența riscurilor, fără a da explicații pentru 

un astfel de rezultat, dar și în absența oricărei justificări în acest sens. 

41. În lumina tuturor factorilor de mai sus, Curtea consideră că instanțele 

naționale nu au demonstrat existența unor motive relevante și suficiente 

pentru a ordona și a prelungi detenția preventivă a reclamantului și arestul 

său la domiciliu pe o perioadă de aproape șapte luni. Astfel, rezultă că în 

cazul de față a fost încălcat Articolul 5 § 3 din Convenție. 

  

II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

14.  Reclamantul s-a plâns că autoritățile nu i-au oferit asistența medicală 

adecvată în timp util. El s-a bazat pe Articolul 3 din Convenție, care are 

următorul conținut: 

“ Nimeni nu poate fi supus torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane sau 

degradante.” 

A.  Admisibilitate 

43.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că 

nu este inadmisibilă pe niciun alt motiv. Prin urmare, plângerea trebuie 

declarată admisibilă. 
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B.  Fond 

15.  Reclamantul a susținut că administrația penitenciarului a avut nevoie 

de paisprezece ore și cinci recomandări din partea medicilor de a accepta 

transferarea sa la un spital la data de 10 aprilie 2015. În acel moment el avea 

dureri teribile. O situație similară a avut loc la 22 iunie 2015, când o comisie 

de cinci medici independenți i-au indicat intervenția chirurgicală pe vezica 

biliară în termen de șapte zile. Fără a oferi vreo justificare, autoritățile au 

permis ca intervenția chirurgicală să aibă loc abia după aproximativ 

patruzeci de zile. Ca și în cazul primei intervenții chirurgicale, întârzierea în 

transferarea reclamantului într-un spital pentru a avea o intervenție 

chirurgicală la nivelul vezicii biliare i-a provocat durere și suferință intense. 

16.  Guvernul a susținut că reclamantul a primit toată îngrijirea medicală 

de care avea nevoie și care i-a fost prescrisă de medici și a susținut că nu a 

existat nicio încălcare a Articolului 3 din Convenție. 

46. Curtea reamintește că, deși Articolul 3 din Convenție nu poate fi 

interpretat ca impunând o obligație generală de a elibera deținuții din motive 

de sănătate, ea impune Statului obligația de a proteja bunăstarea fizică a 

persoanelor private de libertate, de exemplu oferindu-le asistența medicală 

necesară (a se vedea Sarban v. Moldova, nr. 3456/05, § 77, 4 octombrie 

2005). 

47. Curtea trebuie să stabilească dacă reclamantul avea nevoie de 

asistență medicală, dacă el a fost privat de acea asistență, conform 

afirmațiilor sale, și, în caz afirmativ, dacă aceasta a reprezentat un tratament 

contrar Articolului 3 din Convenție (vezi Farbtuhs v. Letonia, nr. 4672/02, § 

53, 2 decembrie 2004). 

48.  Documentele medicale disponibile în dosar arată că reclamantul a 

avut o problemă gravă la coloana vertebrală între 9 și 10 aprilie 2015 și că a 

suferit o durere gravă. O ambulanță a fost chemată pentru reclamant de 

patru ori între orele 22:46 și 11:44 și de fiecare dată medicii au constatat că 

starea reclamantului se înrăutățise și au recomandat spitalizarea sa de 

urgență. Spre sfârșitul perioadei de mai sus, reclamantul a început să se 

confrunte cu un deficit senzorial și/sau motoric și medicii au admis faptul că 

el ar fi putut suferi o dereglare a nervului. În ciuda tuturor acestor lucruri, 

administrația penitenciarului a permis spitalizarea reclamantului abia după 

ora 14:00. A doua zi, reclamantul a suferit o intervenție chirurgicală pe 

coloana vertebrală, ceea ce demonstrează gravitatea problemei sale de 

sănătate. 

49. Guvernul nu a prezentat nicio justificare plauzibilă pentru întârzierea 

transferării solicitantului la un spital după ce prima indicație de spitalizare a 

fost emisă de către medici în seara zilei de 9 aprilie 2015. În opinia Curții, 

refuzul administrației penitenciarului de a urma prescripțiile medicilor 

pentru o perioadă de timp atât de îndelungată a supus reclamantul la durere 

și suferință severă, reprezentând un tratament inuman și degradant în 

temeiul Articolului 3 din Convenție. 

50.  Curtea constată, de asemenea, că la 22 iunie 2015, o comisie de 

medici i-a prescris reclamantul înlăturarea chirurgicală a vezicii biliare în 

decurs de o săptămână. În pofida acestei recomandări și a numeroaselor 

solicitări din partea reclamantului, acestuia i s-a permis să fie supus unei 

intervenții chirurgicale abia după patruzeci de zile, când a prezentat un 
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edem și febră ridicată. Ca și în primul caz, Guvernul nu a prezentat o 

justificare plauzibilă pentru o astfel de întârziere. În opinia Curții, 

tratamentul respectiv a cauzat reclamantului durere și anxietate, care au 

reprezentat un tratament inuman și degradant în temeiul Articolului 3 din 

Convenție. 

51. În consecință, a fost încălcat Articolul 3 din Convenție. 

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

52.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

"În cazul în care Curtea constată că a avut loc o încălcare a Convenției sau a 

Protocoalelor sale și dacă legea internă a Înaltei Părți Contractante în cauză nu 

permite decât o reparare parțială, Curtea va acorda, dacă este necesar, dreptate părții 

vătămate." 

A.  Prejudiciu 

17.  Reclamantul a solicitat suma de 15.000 de euro (EUR) pentru 

prejudiciul moral. 

54. Guvernul a susținut că suma era excesivă și a solicitat Curții să o 

respingă. 

55. Curtea consideră că reclamantul trebuia să fi suferit stres și frustrare 

ca rezultat al încălcărilor constatate. Pronunțându-se în echitate, Curtea 

acordă reclamantului 10 000 EUR pentru prejudiciul moral. 

B.  Costuri și cheltuieli 

18.  De asemenea, reclamantul a solicitat 8080 Euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. Reclamantul a prezentat dovezi potrivit 

cărora aproximativ două treimi din sumă fusese deja plătită de el 

reprezentantului său. 

57. Guvernul a susținut că suma era excesivă și a solicitat Curții să o 

respingă. 

19. Potrivit jurisprudenței constante a Curții, reclamantul are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor numai în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost efective și în mod necesar suportate și că sunt 

rezonabile în ceea ce privește cuantumul (a se vedea, în calitate de hotărâre 

recentă Buzadji, citată mai sus, § 130). 

 59. În cazul de față, având în vedere documentele pe care le are în 

posesia sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantului 4 000 EUR 

pentru costuri și cheltuieli. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea admisibilă; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 5 § 3 din Convenție; 
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3.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție; 

 

4.  Hotărăște 

a) că Statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei 

luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda Statului 

respondent la rata aplicabilă la data decontării: 

(i) 10,000 EUR (zece mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 4,000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută din partea reclamantului, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai sus egală cu 

rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală 

Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente;  

5. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția     

echitabilă. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 5 iunie 2018, în 

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

Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

Grefier adjunct  Președinte 


