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În cauza Gorea v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 
 Paul Lemmens, Președinte, 
 Valeriu Griţco, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în secret la 18 decembrie 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 63507/11) versus Republica 
Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Mihail Gorea 
(„reclamantul”), la 1 septembrie 2011. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl A. Donică, avocat în Chișinău. 
Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 
său din acea perioadă, dl M. Gurin. 

3. Reclamantul s-a plâns, în particular, că ar fi fost deținut ilegal. 
4. La 1 decembrie 2015 plângerea formulată în baza Articolului 5 § 1 din 

Convenție a fost comunicată Guvernului, iar restul cererii a fost declarat 
inadmisibil conform Articolului 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5. Reclamantul s-a născut în 1962 și locuiește în Costești. 
6. La 16 iulie 2008 Judecătoria Ialoveni a recunoscut reclamantul vinovat 

de ultragierea unui colaborator al poliției și l-a sancționat cu cinci zile de 
arest administrativ. Reclamantul a declarat recurs.  

7. La 12 august 2008 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea 
susmenționată și a trimis cauza pentru o nouă examinare în fond. 

8. La 11 februarie 2009 Judecătoria Ialoveni a clasat cauza în privința 
reclamantului pe motivul expirării termenului de sancționare administrativă. 
Între timp, reclamantul deja executase sancțiunea. Reclamantul a declarat 
recurs. 
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9. La 13 martie 2009 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea primei 
instanțe și a clasat procedura administrativă din lipsa faptei contravenției 
administrative. 

10. Reclamantul a inițiat o acțiune în baza Legii nr. 1545, solicitând 
300000 lei (MDL) (echivalentul a 18750 EUR) despăgubire pentru 
prejudiciul moral suferit. La 11 mai 2011 Curtea Supremă de Justiție a 
conchis că arestul administrativ al reclamantului fusese ilegal și i-a acordat, 
prin urmare, 8000 MDL (echivalentul a 500 EUR) drept despăgubire pentru 
prejudiciul provocat. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 1 DIN CONVENȚIE 

11. Reclamantul s-a plâns de violarea Articolului 5 § 1 din Convenție ca 
urmare a detenției sale ilegale timp de cinci zile. Pasajele relevante ale 
Articolului 5 § 1 prevăd următoarele: 

Articolul 5 § 1 

“1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de 
libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: 

... 

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

...” 

A. Admisibilitatea 

12. Guvernul a susținut că reclamantul a pierdut statutul său de victimă 
ca rezultat al despăgubirii obținute în procedura civilă. Reclamantul a 
contestat acest fapt și a invocat că despăgubirea acordată lui de către 
instanțele naționale a fost prea mică. 

13. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant 
nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul de victimă, cu 
excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod 
expres, fie în substanță, și apoi au acordat despăgubiri pentru încălcarea 
Convenției (a se vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, Rapoarte de 
Hotărâri și Decizii 1996-III). 

14. În prezenta cauză, este adevărat că Curtea Supremă de Justiție a 
constatat că a avut loc o violare a drepturilor reclamantului garantate de 
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Articolul 5 din Convenție și i-a acordat o despăgubire. Acestea fiind spuse, 
Curtea constată că întrebarea privind statutul de victimă al reclamantului în 
ceea ce privește reparația obținută pentru violarea drepturilor sale este 
indisolubil legată de fondul plângerilor sale. Prin urmare, ea consideră că 
ambele chestiuni trebuie conexate și examinate împreună. 

15. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că nu este 
inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 
admisibilă. 

B. Fondul 

16. Reclamantul a pretins că despăgubirea acordată de către Curtea 
Supremă de Justiție pentru încălcarea Articolului 5 din Convenție nu fusese 
adecvată și proporționată gravității încălcărilor aduse drepturilor sale. În 
susținerea acestei afirmații, reclamantul a citat cauze în care Curtea a 
constatat încălcări ale Articolului 5 din Convenție și în care sumele 
despăgubirilor acordate fuseseră considerabil mai mari decât cele acordate 
de către Curtea Supremă de Justiție în prezenta cauză. În opinia sa, din 
cauza despăgubirii insuficiente acordate de către Curtea Supremă de Justiție, 
el se poate pretinde în continuare victimă, în sensul Articolului 5 § 1 din 
Convenție. 

17. Guvernul a manifestat o altă opinie și a susținut faptul că reclamantul 
a pierdut statutul său de victimă. 

18. Așa cum a declarat Curtea în repetate rânduri, Articolul 5 din 
Convenție este, de rând cu Articolele 2, 3 și 4, în primul rang ale drepturilor 
fundamentale care protejează securitatea fizică a individului. Scopul său 
principal este de a preveni privarea arbitrară sau nejustificată de libertate (a 
se vedea, de exemplu, Buzadji v. Republica Moldova [MC], nr. 23755/07, § 
84, CEDO 2016 (extrase)). 

19. Este indubitabil și nedisputat de către părți că reclamantul a suferit o 
încălcare a drepturilor sale garantate de Articolul 5 § 1 din Convenție. În 
acest sens, Curtea nu vede vreun motiv să se îndepărteze de la concluzia 
instanțelor naționale, care au recunoscut încălcarea acestui Articol. Curtea 
împărtășește această opinie și nu consideră necesară reexaminarea fondului 
acestei plângeri. De asemenea, Curtea notează că instanțele naționale i-au 
acordat reclamantului o despăgubire pentru prejudiciul moral. Prin urmare, 
rămâne de văzut dacă despăgubirea respectivă a fost proporțională cu 
prejudiciul suferit de către reclamant. 

20. Curtea notează că Curtea Supremă de Justiție i-a acordat 
reclamantului echivalentul a 500 EUR pentru prejudiciul moral. Această 
sumă este în mod considerabil mai mică în comparație cu sumele acordate 
de către Curte în cauzele în care ea a constatat violarea Articolului 5 § 1 din 
Convenție (a se vedea, pentru un exemplu recent, Ialamov v. Republica 
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Moldova, nr. 65324/09, 12 decembrie 2017 în care Curtea a acordat 
reclamantului 4,500 EUR pentru detenție ilegală). 

21. În lumina celor expuse, Curtea consideră că reclamantul se poate încă 
pretinde a fi victimă a unei violări a Articolului 5 § 1 din Convenție. Prin 
urmarea, ea respinge obiecția Guvernului. 

22. La fel, ea constată că a avut loc violarea Articolului 5 § 1 din 
Convenție, care rezultă din detenția ilegală a reclamantului timp de cinci 
zile. 

II. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 5 § 5 DIN CONVENȚIE 

23. Reclamantul s-a plâns de lipsa unui remediu efectiv pentru încălcarea 
drepturilor sale garantate de Articolul 5 din Convenție. Reclamantul a 
invocat Articolul 5 § 5 din Convenție, care prevede următoarele: 

„Orice persoană, victimă a unei arestări sau dețineri în condiții contrare dispozițiilor 
acestui articol, are dreptul la reparații.” 

24. Curtea reiterează că dreptul la despăgubiri garantat de Articolul 5 § 5 
din Convenție presupune constatarea încălcării unuia din celelalte alineate 
ale Articolului, fie de către o autoritate națională, fie de către instituțiile 
Convenției (a se vedea N.C. v. Italia [MC], nr. 24952/94, § 49, CEDO 
2002-X, și Stanev v. Bulgaria [MC], nr. 36760/06, § 182, CEDO 2012). 

25. Curtea notează că o despăgubire în mărime de 8000 MDL i-a fost 
acordată reclamantului de către Curtea Supremă de Justiție pentru violarea 
constatată. Ea reiterează că Articolul 5 § 5 nu acordă dreptul la un cuantum 
anumit al despăgubirii, cu condiția ca despăgubirea să nu fie derizorie sau 
totalmente disproporționată (a se vedea Cumber v. Regatul Unit, nr. 
28779/95, decizia Comisiei din 27 noiembrie 1996, Attard v. Malta (dec.), 
nr. 46750/99, 28 septembrie 2000, Novoselov v. Rusia (dec.), nr. 66460/01, 
16 octombrie 2003, Shilyayev v. Rusia (dec.), nr. 9647/02, § 21, 6 octombrie 
2005, și Borg v. Malta (dec.), nr. 39783/15, § 37, 5 septembrie 2017), și nici 
considerabil mai redusă decât cea acordată de către Curte în cazul 
constatării unei violări similare (a se vedea Ganea v. Moldova, nr. 2474/06, 
§ 30, 17 mai 2011, Cristina Boicenco v. Moldova, nr. 25688/09, § 43, 
27 septembrie 2011). 

26. Curtea constată că mărimea despăgubirii acordată de către Curtea 
Supremă de Justiție este considerabil mai redusă decât sumele acordate de 
către Curte în cauze în care a constatat violarea Articolului 5 § 1 din 
Convenție (a se vedea paragraful 18 supa). Cu toate acestea, ea nu pierde 
din vedere faptul că pot exista diferențe de abordare în evaluarea statutului 
de victimă în baza Articolului 5 § 1, având în vedere cuantumul 
despăgubirii acordate la nivel național, pe de o parte, și pe de altă parte, 
chestiunea eficienței unui drept la despăgubire în sensul Articolului 5 § 5. 
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27. Cu referire la Articolul 5 § 5, pragul pentru o stabili existența unei 
încălcări din cauza cuantumului unei despăgubiri acordate la nivel intern 
este strict. În prezenta cauză, Curtea consideră că suma acordată 
reclamantului nu a fost atât de mică, încât să submineze dreptul la 
despăgubire (a se compara cu Borg, precitat, § 37). 

28. Prin urmare, acest capăt de cerere este vădit nefondat și se respinge în 
conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

29. Articolul 41 din Convenție stabilește: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 
şi dacă dreptul intern al Înaltei Pârți Contractante nu permite decât o înlăturare 
incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este 
cazul, o satisfacție echitabilă.” 

30. Reclamantul a considerat că este îndreptățit la o despăgubire în 
mărime de 8000 euro (EUR). 

31. Guvernul ca considerat că suma pretinsă este excesivă. 
32. În lumina tuturor circumstanțelor, Curtea acordă reclamantului 4000 

EUR pentru prejudiciul moral. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Conexează la fondul cauzei obiecția preliminară a Guvernului cu privire 
la statutul de victimă al reclamantului, o respinge și declară admisibilă 
plângerea în baza Articolului 5 § 1 din Convenție; 

 
2. Declară inadmisibil restul cererii; 
 
3. Hotărăște că a existat o violare a Articolului 5 § 1 din Convenție; 
 
4. Hotărăște 

(a) că, Statul respondent trebuie să plătească reclamantului în termen de 
trei luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 
Articolul 44 § 2 din Convenție următoarea sumă, care urmează a fi 
convertită în lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului 4000 
EUR (patru mii euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 
prejudiciul moral; 
(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 
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împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă 
pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 
 

5. Respinge, restul pretențiilor reclamantului cu titlu de satisfacție 
echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 22 ianuarie 2019, 
potrivit Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Paul Lemmens 
 Grefier adjunct Președinte 
 


