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În cauza Dogotar 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, Grefierul adjunct al Secției, 
 Deliberând în secret la 3 iulie 2018, 

     Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la această dată: 

PROCEDURA 

1. Cauza a fost inițiată în baza unei cereri (nr. 12653/15) împotriva 
Republicii Moldova depusă la Curte în baza Articolului 34 din Convenția pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) de 
către un cetățean moldovean, dl Mihail Dogotar („reclamant”), la 28 februarie 
2015. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl A. Postică, avocat în Chișinău. 
Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul său, dl 
O. Rotari. 

3. La 6 iunie 2017 plângerea depusă de reclamant în baza Articolului 5 § 1 
din Convenție privind deținerea sa ilegală într-un spital de psihiatrie a fost 
comunicată Guvernului, iar plângerile în baza Articolelor 5 § 4 și 6 au fost 
declarate inadmisibile în conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul 
Curții. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4. Reclamantul s-a născut în 1942 și locuiește în Glodeni. 
5. La momentul evenimentelor care au stat la baza prezentei cereri, el era 

pensionar și primea o pensie lunară echivalentă cu aproximativ cincizeci și opt de 
euro (EUR). La 5 mai 2014 Ministrul Muncii și Protecției Sociale a organizat o 
întâlnire cu locuitorii din orașul reclamantului. Reclamantul a fost de asemenea 
prezent și după întâlnire i-a adresat ministrului o întrebare privind metoda de 
calcul a pensiei sale. El a susținut că coeficientul folosit pentru calcul ar fi fost 
greșit și că pensia sa ar fi prea mică. Ministrul a răspuns că pensia lui era suficient 
de mare și a întrebat într-un mod ironic dacă reclamantul înțelegea sensul 
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cuvintelor utilizate în întrebarea sa. Răspunsul l-a înfuriat pe reclamant și el a 
numit-o cu cuvinte necenzurate, lovind-o pe dna ministru peste față. 

6. În aceeași zi, în baza plângerii ministrului, au fost inițiate proceduri penale 
împotriva reclamantului, acesta fiind acuzat de huliganism. 

7. La 12 mai 2014 procurorul de caz a dispus examinarea psihiatrică a 
reclamantului pentru a determina dacă acesta era apt să pledeze în procesul penal. 

8. La 29 mai 2014 o comisie de psihiatri a speculat că reclamantul ar putea 
suferi fie de demență, fie de amnezie. Cu toate acestea, medicii nu au ajuns la o 
concluzie definitivă și au recomandat efectuarea unui examen psihiatric intern. 

9. La 2 iulie 2014, la cererea procurorului, Judecătoria raionului Glodeni a 
dispus efectuarea unei examinări medico-psihiatrice a reclamantului. Reclamantul 
a contestat decizia de mai sus, dar fără succes. Apelul și recursul său au fost 
respinse de către Curtea de Apel Bălți și Curtea Supremă de Justiție la 28 august 
și, respectiv, 15 octombrie 2014. 

10. La 18 septembrie 2014 reclamantul a fost arestat de un grup de cinci 
ofițeri de poliție și dus la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău. La sosire, 
reclamantul a fost rugat să semneze mai multe documente imprimate din timp, 
prin care acesta își dădea consimțământul oficial la spitalizare și tratament. El le-a 
semnat, dar a scris pe unul dintre acestea că nu accepta să fie supus unui examen 
psihiatric (nu sunt de acord cu expertiza). 

11. La 20 septembrie 2014 reclamantul a fost vizitat de fiul său în spital. După 
vizită, fiul a angajat un avocat care a început întreprinderea măsurilor pentru 
eliberarea reclamantului. 

12. La 24 septembrie 2014, la recomandarea avocatului, reclamantul a scris 
autorității spitalului o scrisoare prin care afirma că fusese spitalizat contrar voinței 
sale la 18 septembrie 2014 și că, dacă ar fi semnat ceva, dorea să-și retragă 
semnătura. 

13. La 25 septembrie 2014 reclamantul a fost eliberat din spital. Dintr-un 
video prezentat de reprezentantul reclamantului rezultă că ușa din camera 
spitalului în care a fost reținut reclamantul a fost încuiată și că nimeni nu putea 
intra sau ieși fără aprobarea personalului medical. 

14. La 30 septembrie 2014 procurorul care se ocupa de investigarea cauzei a 
solicitat Judecătoriei Glodeni să-l plaseze pe reclamant în arest preventiv în 
așteptarea judecării cauzei pentru o perioadă de treizeci de zile. 

15. La 4 noiembrie 2014 Judecătoria Glodeni a respins demersul procurorului 
și a constatat că reclamantul fusese supus unui tratament inuman și degradant ca 
urmare a spitalizării sale forțate. 

16. Printr-o hotărâre definitivă a Curții Supreme de Justiție din 26 decembrie 
2017, reclamantul a fost găsit vinovat de infracțiunea incriminată, fiindu-i aplicată 
o amendă penală de 4000 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 180 de 
euro. 



3 HOTĂRÂREA DOGOTAR v. REPUBLICA MOLDOVA 
  

II.  LEGISLAȚIA INTERNĂ RELEVANTĂ 

17. Legislația internă relevantă cu privire la detenția preventivă a fost stabilită 
în hotărârea Curții în cauza David v. Moldova (nr. 41578/05, §§ 24 25, 27 
noiembrie 2007). 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 § (1) DIN CONVENȚIE 

18. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 5 § 1 din Convenție că detenția 
sa în spitalul de psihiatrie a fost arbitrară. Articolul 5 § 1 prevede: 

“  1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de 
libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: 
    a) dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent; 
    b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei dețineri legale pentru nesupunerea la o 
hotărâre pronunțată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării 
unei obligații prevăzute de lege; 

    c) dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 
competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune sau 
când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o 
infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia; 

    d) dacă este vorba de detenția legală a unui minor, hotărâtă pentru educația sa sub 
supraveghere sau despre detenția sa legală, în scopul aducerii sale în fața autorității 
competente; 
    e) dacă este vorba despre detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală 
contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; 
    f) dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală a unei persoane pentru a o împiedica 
să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de 
expulzare ori de extrădare." 

A.  Admisibilitate 

19. Curtea notează că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, Curtea constată că aceasta nu este 
inadmisibilă pe niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B.  Fond 

20. Guvernul a susținut că spitalizarea reclamantului avuse loc în conformitate 
cu ordonanța judecătorului din 2 iulie 2014 și a fost necesară pentru a determina 
dacă acesta era apt să răspundă pentru faptele sale. El au susținut, de asemenea, că 
spitalizarea reclamantului nu a constituit o privare de libertate pentru că 
reclamantul și-a dat acordul prin semnarea formularelor de consimțământ tipizate 
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în spital. Abia la 24 septembrie 2014 reclamantul și-a exprimat dorința de a părăsi 
spitalul și a fost eliberat a doua zi. 

21. Curtea consideră necesar să stabilească, în primul rând, dacă spitalizarea 
reclamantului timp de șapte zile a constituit o privare de libertate în temeiul 
Articolului 5 § 1 din Convenție. 

22. Guvernul a afirmat că reclamantul a consimțit să fie spitalizat în spitalul de 
psihiatrie, deoarece a semnat formularele de consimțământ ale spitalului. Pe de 
altă parte, reclamantul a susținut că nu a acceptat niciodată să fie spitalizat. Având 
în vedere documentele pe care le are în posesia sa, Curtea notează că reclamantul 
nu numai că a contestat decizia judecătorească din 2 iulie 2014, atât în fața Curții 
de Apel, cât și a Curții Supreme de Justiție, dar și a exprimat în mod clar 
dezacordul său față de măsura impusă acestuia în așa-numitele formulare de 
consimțământ (a se vedea § 10 de mai sus). El și-a reiterat lipsa de consimțământ 
la 24 septembrie 2014, fiind eliberat doar după intervenția noului său avocat, la 25 
septembrie 2014. 

23. Prin urmare, Curtea concluzionează că reclamantul a fost privat de 
libertate în perioada 18-25 septembrie 2014. Aceasta reamintește în continuare că 
Articolul 5 § 1 din Convenție stabilește o listă exhaustivă a motivelor admisibile 
de privațiune de libertate prevăzute la punctele (a) - (f). În consecință, nici o 
privare de libertate nu va fi legală dacă nu se încadrează în unul din motivele 
menționate în aceste alineate (a se vedea Witold Litwa v. Polonia, nr. 26629/95, § 
49, CtEDO 2000 III). 

24. Guvernul nu a invocat niciunul dintre motivele admisibile pentru privarea 
de libertate a reclamantului în perioada 18 -25 septembrie 2014. Cu toate acestea, 
el a citat jurisprudența Curții referitoare la Articolul 5, alineatul 1, litera (e), id est 
reținerea persoanelor bolnave mintal. Din moment ce este evident că privarea de 
libertate a reclamantului nu era prevăzută de Articolul 5 § 1 lit. (a), (b), (c), (d) 
sau (f) din Convenție, Curtea va verifica dacă detenția reclamantului în cazul de 
față a fost justificată în baza Articolului 5 § 1 din Convenție. 

25. Curtea reiterează faptul că o persoană nu poate fi considerată a fi „bolnavă 
mintal” în baza Articolului 5 § 1 din Convenție și privată de libertate, cu excepția 
cazului în care sunt îndeplinite următoarele trei condiții minime: acesta trebuie să 
se dovedească în mod credibil că este bolnav mintal; tulburarea mentală trebuie să 
fie de un fel sau de un grad care ar justifica detenția obligatorie; iar validitatea 
detenției continue depinde de persistența unei astfel de tulburări (a se vedea 
Luberti v. Italia, 23 februarie 1984, § 27, seria A nr. 75). 

26. Din faptele prezentului cauze, reiese că niciuna din condițiile de mai sus 
nu a fost îndeplinită. Ordonanța judecătorului din 2 iulie 2014 viza exclusiv 
stabilirea faptului dacă reclamantul era în măsură să pledeze în procedurile penale, 
și nu să îl protejeze pe acesta sau pe alții. Curtea consideră, așadar, că detenția 
reclamantului între 18 și 25 septembrie 2014 nu se încadrează în prevederile 
Articolului 5 § 1 litera (e) și a fost astfel arbitrară. În consecință, a avut loc o 
încălcare a Articolului 5 § 1 din Convenție. 
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II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

27. Reclamantul s-a plâns că spitalizarea sa forțată timp de șapte zile într-un 
spital de psihiatrie a încălcat dreptul său la respectarea vieții private. El s-a bazat 
pe Articolul 8 din Convenție.  

28. Având în vedere situația de fapt, observațiile părților și constatările sale în 
baza Articolului 5 § 1 din Convenție, Curtea consideră că a examinat principalele 
întrebări juridice indicate în prezenta cerere și că nu este necesar să se pronunțe 
separat asupra restului plângerii (a se vedea, printre alte hotărâri, Kamil Uzun v. 
Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007 și Centrul pentru Resurse Juridice în 
numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, CEDO 
2014). 

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

29. 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 

30. Reclamantul a solicitat suma de 6000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 
moral. 

31. Guvernul a contestat suma solicitată de către reclamant și a susținut că nu 
există vreo dovadă că acesta ar fi suferit vreun prejudiciu. El a solicitat Curții să 
respingă cererea reclamantului. 

32. Având în vedere încălcarea constatată mai sus, Curtea consideră că 
acordarea despăgubirii pentru prejudiciul moral în acest caz este justificată. 
Pronunțând-se în echitate, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă solicitată. 

B.  Costuri și cheltuieli 

33. Reclamantul a solicitat, de asemenea, 1680 EUR în calitate de costuri și 
cheltuieli în fața Curții. 

34. Guvernul a susținut că suma solicitată este excesivă. 
35. Ținând cont de documentele pe care le are în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabilă acordarea întregii sume solicitate pentru costuri și cheltuieli. 
 
C.  Penalități 
 
36. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie egală cu rata 

minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul 
perioadei de întârziere, plus trei procente. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 

1.  Declară cererea admisibilă; 
 
2.  Hotărăște că a fost încălcat Articolul 5 § 1 din Convenție; 
 
3.  Declară că nu este necesar să examineze plângerea în temeiul Articolului 8 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 pârât la 
rata aplicabilă la data achitării: 

(i)  6000 EUR (șase mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 
pentru prejudiciul moral; 
(ii)  1680 EUR (o mie șase sute optzeci euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

(b)  că, de 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; 
 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 4 septembrie 2018, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

HasanBakırcı Paul Lemmens 
Grefier adjunct Președinte 

 
 


