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HOTĂRÂREA IURCOVSCHI ȘI ALȚII v. REPUBLICA MOLDOVA 

 
În cauza Iurcovschi și alții v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită 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 19 iunie 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 
PROCEDURA 
 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 11350/11) versus Republica Moldova, 
depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către trei cetățeni 
moldoveni, dl Oleg Iurcovschi, dl Vitalie Sîrbu și dl Alexandru Smoliacov 
(„reclamanți”), la 28 februarie 2011. 

2.  Reclamanții au fost reprezentați de dl S. Pavlovschi, avocat în Chișinău. 
Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul său la acel 
moment, dl M. Gurin. 

3.  Reclamanții s-au plâns, în special, de încălcarea drepturilor garantate de 
Articolul 5 §§ 3 și 4 din Convenție. 

4.  La 22 februarie 2016 plângerile în temeiul Articolului 5 §§ 3 și 4 au fost 
comunicate Guvernului, iar restul cererii a fost declarată inadmisibilă în conformitate 
cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții. 
 
 
ÎN FAPT 
 
I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 
 

5.  Reclamanții s-au născut în 1969, 1977 și, respectiv, 1980, și în prezent se 
ascund de autoritățile moldovene. 
 

A. Descrierea evenimentelor 
 

6.  La momentul evenimentelor, reclamanții erau ofițeri de poliție. Potrivit 
materialelor hotărârilor judecătorești interne, reclamanții au aflat că o persoană din 
regiunea transnistreană a Moldovei, P., intenționa la 8 decembrie 2010 să vină la 
Chișinău cu o sumă mare de bani în numerar, pentru a încheia o tranzacție referitoare 
la niște bunuri imobile. La 8 decembrie 2010, reclamanții au încercat să-l rețină pe P. 
pe scările unui bloc de apartamente. P. a reușit să evadeze, însă el a fost urmărit și 
prins de către reclamanți, a fost aruncat la pământ și bătut grav până când a pierdut 
conștiința. După aceea, a fost luat de către reclamanți și pus în mașină. Mai multe 
persoane au fost martorii reținerii și agresării lui P. După aceste evenimente P. nu a 
mai fost văzut în viață, iar câțiva ani mai târziu cadavrul său a fost găsit într-o 
fântână. 

7.  Reclamanții au susținut că au crezut că P. era un criminal și intenționau să-l 
ducă la secția de poliție pentru interogatoriu. După ce l-au urmărit, l-au arestat și l-au 
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condus la secția de poliție. Cu toate acestea, P. a reușit să evadeze din mașina lor la o 
trecere pentru pietoni aglomerată și a fugit, după ce a trecut printr-un mic râu. Ei au 
declarat că nu l-au urmărit din nou, deoarece s-a aprins verde la semafor, și pentru că 
nu doreau să-și murdărească hainele urmându-l pe P. peste râu. 
 

B.  Arestarea și detenția preventivă a reclamanților 
  

8.  La 7 februarie 2011, reclamanții au fost arestați și acuzați de răpire, omor și 
abuz de putere în calitatea lor de polițiști. 

9.  În aceeași zi, procurorul a solicitat Judecătoriei Centru emiterea unui mandat 
de arestare a deținuților. Motivele invocate de procuror au fost că reclamanții ar putea 
să se ascundă de urmărirea penală, să intervină în procesul penal și să recidiveze. 
Reprezentantul reclamanților a solicitat accesul la materialele prezentate de procuror 
în sprijinul demersurilor sale, dar fără rezultat. 

10. În aceeași zi, Judecătoria Centru a emis o încheiere de aplicare a arestului 
pentru treizeci de zile. În instanță, reclamanții au susținut că acuzațiile prezentate de 
procuror nu au fost susținute de fapte sau materiale, și că procuratura nu a prezentat 
niciun material în acest sens. Instanța a constatat că, având în vedere gravitatea 
acuzațiilor aduse împotriva reclamanților, faptul că urmărirea penală era în faza 
inițială și funcțiile ocupate de reclamanți în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
exista un risc serios ca aceștia să se eschiveze și să intervină în investigații prin 
influențarea martorilor, să inducă în eroare urmărirea penală și să mărească volumul 
de muncă. 

11. La 9 februarie 2011, reclamanții au depus apel și au susținut, inter alia, că 
încheierile de aplicare a arestului nu au fost motivate și că instanța s-a bazat doar pe 
ipoteze. Reclamanții au remarcat, de asemenea, că instanța a refuzat să furnizeze 
reprezentantului lor orice alte materiale din dosar, altele decât cererile procurorului. 

12. La 17 februarie 2011, Curtea de Apel Chișinău a respins apelurile 
reclamanților. Instanța a constatat că materialele din dosar ofereau suficiente motive 
pentru a exista bănuiala rezonabilă că reclamanții au săvârșit infracțiunile ce le-au fost 
incriminate. Riscul de a influența urmărirea penală a fost determinat de faptul că 
investigația abia începuse, iar riscul de eschivare rezulta din faptul că reclamanții erau 
colaboratori de poliție și, astfel, știau cum funcționează autoritățile de urmărire penală. 
Curtea de Apel nu a răspuns la plângerea reclamanților despre pretinsa lipsă de acces 
la materialele din dosar, care au fost invocate de prima instanță pentru a dispune 
detenția lor. 

13. La 5 martie 2011, Judecătoria Centru a prelungit arestul reclamanților cu 30 de 
zile pentru aceleași motive ca și cele invocate anterior. Instanța a constatat că de 
această dată reprezentanților reclamanților le-a fost acordat accesul la materialele din 
dosar. 

14. Reclamanții au depus apel și au susținut, inter alia, că urmărirea penală nu 
avansa, așa cum susținea procurorul, și că riscul de interferență ar putea fi diminuat la 
fel de bine prin arestul la domiciliu al reclamanților. La 14 martie 2011, Curtea de 
Apel Chișinău a menținut decizia Judecătoriei Centru din 5 martie 2011, din aceleași 
motive pe care le-a invocat și anterior. 

15. La 16 martie 2011 au fost anulate acuzațiile de omor față de toți reclamanții, 
deoarece cadavrul victimei nu fusese încă găsit. La 29 martie 2011, cazul a fost trimis 
în judecată. 
 

C. Detenția reclamanților după trimiterea cauzei în judecată 
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16. La 29 martie 2011, procurorul a solicitat prelungirea arestului reclamanților cu 
nouăzeci de zile. Procurorul a invocat aceleași motive ca și anterior: riscul de a se 
eschiva, de a influența urmărirea penală și de a recidiva. 

17. La 7 aprilie 2011, reclamanții au depus o cerere habeas corpus, susținând că 
riscul de a influența investigațiile nu mai este valabil, deoarece urmărirea penală a 
fost încetată și că nu au existat dovezi care să ateste faptul că reclamanții ar putea să 
se ascundă. 

18.  În aceeași zi, judecătorul V. din cadrul Judecătoriei Râșcani a prelungit 
arestul reclamanților cu nouăzeci de zile, considerând că cele trei riscuri invocate de 
procuror au rezultat din caracterul acuzațiilor împotriva reclamanților. 

19.  Reclamanții au depus apel, susținând, inter alia, că instanța nu a făcut referire 
la niciun element de probă în sprijinul presupuselor riscuri care să justifice detenția 
lor. 

20.  La 20 aprilie 2011, Curtea de Apel Chișinău a confirmat decizia Judecătoriei 
Râșcani din 7 aprilie 2011. Instanța s-a bazat pe faptul că reclamanții au fost 
colaboratori de poliție și au considerat că aceștia pot influența martorii sau pot 
distruge probe. Instanța a citat și riscul de eschivare. 

21.  La 10 mai 2011, reclamanții au depus o cerere habeas corpus, susținând că nu 
există motive să se presupună că reclamanții se vor ascunde, vor recidiva sau vor 
influența urmărirea penală. 

22.  La 25 mai 2011, judecătorul V. s-a autorecuzat, din motiv că anterior a lucrat 
cu al treilea reclamant. Din materialele dosarului nu reiese în mod clar cum anume 
acest fapt a afectat imparțialitatea judecătorului V. și când el a realizat acest lucru. 

23.  La 6 iunie 2011, reclamanții au depus o altă cerere habeas corpus, 
menționând că cererea lor anterioară nu fusese încă examinată. Aceștia au susținut că 
la 25 mai 2011 judecătorul V. s-a autorecuzat de la examinarea cauzei, în timp ce 
neeligibilitatea sa a existat încă din 7 aprilie 2011, când a dispus prelungirea arestului 
și, prin urmare, a afectat legalitatea acestei încheieri. 

24.  La 5 iulie 2011, judecătorul M. din cadrul Judecătoriei Râșcani a prelungit 
detenția reclamanților cu nouăzeci de zile pentru aceleași motive ca și cele invocate 
anterior. Instanța a respins cererea habeas corpus a reclamanților din 6 iunie 2011, 
remarcând că niciunul din motivele anterioare de detenție nu și-a pierdut valabilitatea, 
deoarece procesul nu a început încă. Instanța nu a făcut nicio referire la cererea 
habeas corpus din 10 mai 2011. 

25.  La 6 iulie 2011, reclamanții au depus apel și au susținut, în special, că instanța 
nu a examinat rapid solicitările habeas corpus în conformitate cu Articolul 5 § 4 din 
Convenție și nu a răspuns la afirmația lor că încheierea de aplicare a arestului din 7 
aprilie 2011 a fost ilegală, deoarece a fost ordonată de către judecătorul V., care nu a 
fost imparțial. 

26.  La 15 iulie 2011, Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia Judecătoriei 
Râșcani din 5 iulie 2011 din aceleași motive pe care le-a invocat și anterior. 

27.  La 30 septembrie 2011, Judecătoria Râșcani a achitat reclamanții de toate 
acuzațiile și i-a eliberat din sala de judecată. 

28.  La 11 martie 2013, Curtea de Apel Chișinău a anulat această hotărâre, 
condamnând reclamanții pentru răpire și abuz de putere, și i-a condamnat la șapte ani 
de închisoare. La 12 noiembrie 2013, Curtea Supremă de Justiție a menținut această 
hotărâre in absentia. 

29.  Aparent, la o dată nespecificată, după ce cadavrul victimei a fost găsit, a fost 
inițiată o nouă serie de proceduri penale împotriva reclamanților, bazate pe acuzații de 
omor. Părțile nu au informat Curtea cu privire la rezultatul acestor proceduri. 
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II. DREPTUL INTERN RELEVANT 
 

30.  Dreptul intern relevant privind arestul preventiv a fost reflectat în hotărârea 
Curții Buzadji v. Republica Moldova [MC] (nr. 23755/07, §§ 42-43, CEDO 2016 
(extrase)).  
 
ÎN DREPT 
 
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § 3 DIN CONVENȚIE 
 

31.  Reclamanții s-au plâns că arestul lor preventiv nu s-a bazat pe motive 
relevante și suficiente, și că a fost excesiv de lung, încălcând Articolul 5 § 3 din 
Convenție, care prevede următoarele: 
 

„Orice persoană arestată sau deținută, în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul 
articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu 
exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată 
în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure 
prezentarea persoanei în cauză la audiere”. 

 
32.  Guvernul a subliniat faptul că, în cele din urmă, reclamanții au fugit de justiția 

moldovenească, ceea ce a demonstrat că motivele invocate de instanțele moldovenești 
pentru a dispune arestul lor au fost relevante și suficiente, și că detenția nu a fost 
excesiv de lungă. 

33.  Curtea se referă la principiile generale consacrate în jurisprudența sa 
referitoare la Articolul 5 § 3 din Convenție, în special în ceea ce privește necesitatea 
motivelor relevante și suficiente pentru privarea unei persoane de libertatea sa și 
obligația autorităților naționale de a manifesta „o diligență deosebită” (a se vedea, 
printre altele, Buzadji, citată mai sus, §§ 84-91). 

34.  În cazul de față, atunci când s-a dispus și prelungit arestul reclamanților, 
instanțele judecătorești naționale au considerat că, având în vedere seriozitatea 
acuzațiilor aduse împotriva acestora, ei ar fi putut evada. Instanțele au considerat, de 
asemenea, că experiența reclamanților în calitate de colaboratori de poliție a sporit 
riscul imixtiunii acestora în urmărirea penală (a se vedea paragraful 10 de mai sus). 
Examinând materialele din dosar, Curtea nu consideră că motivele invocate de 
instanțele naționale sunt insuficiente sau irelevante. În orice caz, Curtea nu poate 
decât să observe că presupunerea instanțelor naționale cu privire la riscul evadării 
reclamanților pare să fi fost justificată, deoarece, după eliberare, aceștia s-au eschivat 
și sunt încă în libertate. 

35.  În ceea ce privește „diligența specială”, Curtea notează că reclamanții au fost 
deținuți timp de aproximativ șase luni și trei săptămâni, și că dosarul penal împotriva 
lor a fost foarte complex, implicând mulți martori și un cadavru care nu a putut fi 
găsit mult timp. Având în vedere circumstanțele de mai sus și ținând cont de motivele 
invocate de instanțe în vederea arestării reclamanților, nu se poate spune că instanțele 
nu au acționat cu suficientă diligență, ori că detenția reclamanților a fost excesiv de 
lungă. 

36.  În concluzie, Curtea respinge afirmația reclamanților potrivit căreia motivele 
invocate de instanțele naționale nu erau relevante și suficiente, și că detenția a fost 
excesiv de lungă (a se vedea Haritonov v. Moldova, nr. 15868/07, § 44, 5 iulie 2011, 
Murat Karalar v. Republica Moldova, (dec.), 55809/08, 24 noiembrie 2015). 

Prin urmare, acest capăt de plângere este vădit nefondat și trebuie declarat 
inadmisibil în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 
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II.  PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 4 DIN CONVENȚIE 
 

37. Reclamanții s-au plâns că judecătorul V., care a ordonat arestul lor la 7 
aprilie 2011, nu a fost imparțial. De asemenea, ei s-au plâns de refuzul instanțelor de a 
le oferi acces la materialele din dosarul penal, refuzul de a examina cererea lor habeas 
corpus din 10 mai 2011 și de întârzierea nejustificată în examinarea cererii lor habeas 
corpus din 6 iunie 2011. Articolul 5 § 4 din Convenție are următorul cuprins: 

 
„Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deținere are dreptul să introducă un recurs 
în fața unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalității deținerii sale 
și să dispună eliberarea sa dacă deținerea este ilegală”. 

 
A.  Admisibilitatea 

 
38.  În ceea ce privește imparțialitatea judecătorului V., Guvernul a susținut că 

reclamanții nu au epuizat căile de atac interne. În special, reclamanții au omis sa ceară 
recuzarea judecătorului V. în timpul ședinței din 7 aprilie 2011, când a examinat 
demersul procurorului de prelungire a arestului preventiv. 

39.  Reclamanții au susținut că nu l-ar fi putut contesta atunci, deoarece nu 
cunoșteau despre circumstanțele care i-au afectat independența și imparțialitatea lui. 

40.  Întrucât această plângere este oricum inadmisibilă ca fiind vădit nefondată (a 
se vedea mai jos), Curtea nu consideră necesar să examineze dacă reclamanții au 
epuizat remediile interne. 

41.  Curtea reamintește că Articolul 5 § 4 din Convenție garantează dreptul la o 
instanță imparțială în procedurile privind dreptul la libertate (a se vedea DN v. Elveția 
[MC], nr. 27154/95, § 42, CEDO 2001-III). 

42.  În continuare, remarcă faptul că judecătorul V. s-a autorecuzat din cauză că a 
lucrat anterior cu al treilea reclamant. Astfel, primul și al doilea reclamant nu erau, în 
principiu, preocupați de pretinsa lipsă de imparțialitate. Cu toate acestea, chiar și în 
cazul celui de-al treilea reclamant, din înscrisurile părților și/sau din documentele 
prezentate de aceștia, nu rezultă motivele clare pentru care judecătorul V. a considerat 
că imparțialitatea lui ar putea fi pusă în discuție și momentul exact când a realizat 
acest fapt. Nu este clar dacă el a fost doar o cunoștință a celui de-al treilea reclamant 
sau a avut în trecut vreo relație cu el, nici nu se menționează natura relației dintre 
aceștia. În absența unor astfel de informații vitale, Curtea nu poate determina dacă 
judecătorul V. nu a fost imparțial în sensul Articolului 5 § 4 atunci când a dispus 
arestul reclamanților la 7 aprilie 2011. În consecință, plângerea este vădit nefondată și 
trebuie declarată inadmisibilă în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

43.  În ceea ce privește celelalte plângeri în temeiul Articolului 5 § 4 din 
Convenție, Guvernul a susținut că reclamanții nu au invocat lipsa accesului la 
materialele din dosar în recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești din 7 
februarie 2011. Prin urmare, el a susținut că această plângere ar trebui declarată 
inadmisibilă, din motivul neepuizării căilor de atac interne. 

44.  Curtea notează că reclamanții au invocat această chestiune în recursul lor. 
Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie respinsă. În plus, Curtea notează că 
plângerile în temeiul Articolului 5 § 4 nu sunt în mod vădit nefondate în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu sunt inadmisibile pentru niciun alt motiv. 
Prin urmare, acestea trebuie declarate admisibile. 
  

B.  Fondul cauzei 
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1.  Accesul la materialele din dosar 
  

45.  Reclamanții au susținut că, contrar legislației naționale, li s-a refuzat accesul 
la documentele referitoare la demersul de aplicare a arestului și, prin urmare, ei nu au 
putut să pună în discuție motivele detenției lor. 

46.  Guvernul nu a formulat nicio obiecție cu privire la fondul acestei plângeri. 
47.  Curtea reiterează faptul că, având în vedere impactul dramatic al privării de 

libertate asupra drepturilor fundamentale ale persoanei în cauză, procedurile 
desfășurate în temeiul Articolului 5 § 4 din Convenție ar trebui, în principiu, să 
întrunească, în cea mai mare măsură posibilă în condițiile unei investigații în curs, 
cerințele de bază ale unui proces echitabil (a se vedea Shishkov v. Bulgaria, nr. 
38822/97, § 77, CEDO 2003-I (extrase)). 

48.  Egalitatea de arme nu este asigurată în cazul în care avocatului i se refuză 
accesul la acele documente din dosarul urmăririi penale care sunt esențiale pentru a 
contesta efectiv legalitatea, în sensul Convenției, a detenției clientului său (a se vedea 
Nikolova v. Bulgaria [MC] 31195/96, § 58, CEDO 1999-II și Garcia Alva v. 
Germania, nr. 23541/94, § 39, 13 februarie 2001). Conceptul de legalitate a detenției 
nu se limitează la respectarea cerințelor procedurale stabilite în dreptul intern, ci se 
referă și la caracterul rezonabil al suspiciunii pe care se bazează arestul, la 
legitimitatea scopului urmărit prin arest și la justificarea detenției ulterioare. Curtea 
recunoaște necesitatea desfășurării eficiente a investigațiilor penale, ceea ce poate 
implica faptul că unele informații colectate în timpul acestora trebuie să fie păstrate în 
secret, pentru a împiedica suspecții să manipuleze probele și să influențeze cursul 
procesului. Cu toate acestea, acest scop legitim nu poate fi urmărit în detrimentul 
restricțiilor substanțiale asupra dreptului la apărare (a se vedea Țurcan și Țurcan v. 
Moldova, nr. 39835/05, § 60, 23 octombrie 2007 și Mușuc v. Moldova, nr. 42440/06, 
§ 54, 6 noiembrie 2007). 

49.  În speță, instanța care a dispus arestul reclamanților la 7 februarie 2011 nu 
le-a acordat reclamanților acces la materialele prezentate de procuror în susținerea 
necesității de a-i ține în arest. Curtea de Apel nu a răspuns la plângerea reclamanților 
în această privință.  

50.  Curtea notează că atât judecătoria, cât și Curtea de Apel nu au motivat în 
niciun fel faptul că au ascuns aceste informații și că, prin urmare, reclamanții nu au 
putut contesta în mod corespunzător motivele detenției. În astfel de circumstanțe, nu 
se poate spune că principiul „egalității armelor”, în sensul Articolului 5 din Convenție, 
a fost respectat în speță. În consecință, a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 din 
Convenție. 
 

2.  Promptitudinea examinării cererilor habeas corpus ale solicitanților 
 

51.  Reclamanții s-au plâns că cererea lor habeas corpus depusă la 10 mai 2011 nu 
a fost niciodată examinată, iar cea depusă la 6 iunie 2011 nu a fost examinată decât la 
5 iulie 2011. Aceasta, în opinia lor, nu putea fi considerată o revizuire promptă în 
temeiul Articolului 5 § 4 din Convenție. 

52.  Guvernul a susținut că, între 19 mai și 10 iunie 2011, trei judecători s-au 
autorecuzat în acest dosar. Prin urmare, cererea habeas corpus din 10 mai 2011 nu a 
fost examinată la timp. Întrucât cele două cereri habeas corpus erau similare, la 5 
iulie 2011 judecătorul nou numit în această cauză a examinat doar ultima cerere. 
Potrivit Guvernului, întârzierea examinării cererilor habeas corpus a fost justificată de 
interesul justiției, și anume de interesul de a găsi un judecător imparțial pentru cazul 
reclamanților. 
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53.  Curtea reamintește că Articolul 5 § 4 din Convenție, garantând persoanelor 
reținute dreptul de a iniția proceduri de contestare a legalității privării lor de libertate, 
își proclamă, de asemenea, după instituirea unei astfel de proceduri, dreptul la o 
hotărâre judecătorească rapidă privind legalitatea detenției și ordonarea încetării ei, 
dacă aceasta se dovedește ilegală (a se vedea Musiał v. Polonia [MC], nr. 24557/94, § 
43, CEDO 1999-II). Problema respectării dreptului unei persoane în temeiul 
Articolului 5 § 4 trebuie să fie determinată în funcție de circumstanțele fiecărui caz (a 
se vedea Șarban v. Moldova, nr. 3456/05, § 118, 4 octombrie 2005). 

54.  Curtea este pregătită să accepte argumentul Guvernului potrivit căruia, din 
moment ce a doua cerere a fost identică cu prima, nu a fost necesară examinarea 
ambelor cereri. Prin urmare, va considera că instanțele naționale au avut nevoie de 
aproape două luni pentru a examina cererea habeas corpus a solicitantului. Curtea 
este de părerea că o astfel de perioadă nu poate fi considerată ca fiind conformă cu 
cerința unei hotărâri judecătorești rapide în sensul Articolului 5 § 4 din Convenție 
(Rehbock v. Slovenia, nr. 29462/95, § 82 et., CEDO 2000-XII și Kadem v. Malta, nr. 
55263/00, § 45, 9 ianuarie 2003). 

55.  S-a notat faptul că instanța națională a întâmpinat probleme administrative, 
precum autorecuzarea a trei judecători. Cu toate acestea, asemenea circumstanțe nu au 
putut justifica o întârziere atât de lungă, având în vedere miza pe care o aveau 
reclamanții. 

56. În consecință, a fost încălcat Articolul 5 § 4 din Convenție și în această 
privință. 
 
III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 

57.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă dreptul 
intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei 
încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă.” 

 
A.  Prejudiciul 
 

58.  Reclamanții au pretins 6000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 
59.  Guvernul nu a fost de acord cu suma prejudiciului moral invocat de 

reclamant. 
60.  Curtea consideră că reclamanții trebuie să fi suferit stres și frustrare ca urmare 

a încălcărilor constatate. Cu toate acestea, suma specificată este excesivă. Evaluând în 
mod echitabil, Curtea acordă reclamanților 4500 EUR pentru prejudiciul moral. 
 
B.  Costuri și cheltuieli 
 

61.  Reclamanții au pretins, de asemenea, 2226,49 EUR în calitate de costuri și 
cheltuieli în fața Curții. 

62.  Guvernul a susținut că suma solicitată este excesivă. 
63.  Având în vedere materialele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabilă 

acordarea sumei de 1200 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli. 
 
C.  Dobânzile de întârziere 
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64.  Curtea consideră potrivit ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită conform 
ratei minime a Băncii Centrale Europene, la care se vor adăuga trei procente.  
 
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 

1.  Declară plângerile formulate în temeiul Articolului 5 § 4 din Convenție privind 
lipsa accesului la materialele dosarului și promptitudinea examinării cererilor habeas 
corpus ale reclamanților admisibile, iar restul cererii inadmisibilă; 

 
2.  Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 5 § 4 al Convenției; 

 
3.  Hotărăște 

 
(a) că Statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni, 

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda Statului respondent la rata 
aplicabilă la data transferului: 

(i) 4500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, pentru prejudiciul moral; 
(ii) 1200 EUR (una mie două sute de euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

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

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

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 10 iulie 2018, în conformitate cu 
Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 
 
 
 
Hasan Bakırcı                        Paul Lemmens 
Grefier adjunct                          Președinte 

 


