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În cauza Drovorub v. Republica Moldova și Rusia, 

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

Comitet compus din:  

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Egidijus Kūris, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 33583/14) versus Republica Moldova și Rusia, depusă la 

Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o 

cetățeană rusă, dna Valentina Drovorub („reclamanta”), la 30 aprilie 2014; 

decizia de a comunica cererea Guvernelor Republicii Moldova și al 

Rusiei („Guvernele”);  

observațiile părților; 

decizia de a respinge obiecția Guvernului rus cu privire la examinarea 

cererii de către un comitet;  

Deliberând în secret la 7 septembrie 2021, 

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

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la detenția și decesul fiului reclamantei în timpul 

detenției în auto-proclamata „republică moldovenească nistreană” („rmn” – 

pentru mai multe detalii, a se vedea Ilașcu și alții v. Moldova și Rusia [MC], 

nr. 48787/99, §§ 28-185, CEDO 2004-II). Ea se plânge în baza Articolelor 2 

și 3 din Convenție, despre decesul fiului său din cauza asistenței medicale 

inadecvate din penitenciar, lipsa unei investigații eficiente cu privire la 

decesul său și lipsa unor remedii efective în privința celorlalte plângeri ale 

sale. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanta s-a născut în anul 1939 și locuiește în Tiraspol. 

Reclamanta a fost reprezentată de către dl A. Postică, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernele au fost reprezentate de către agenții săi.  

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează.  

I. DECESUL FIULUI RECLAMANTEI 

5.  Fiul reclamantei, R., a fost arestat la 11 decembrie 2012 de către 

autoritățile „rmn” și plasat în detenție în câteva instituții: de pe 11 până pe 

23 decembrie 2012 în secția de poliție Tiraspol (IVS); de pe 24 decembrie 
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2012 până pe 6 octombrie 2013 în penitenciarul nr. 1 din Hlinaia (SIZO 

UIN-1), și de pe 7 până pe 28 octombrie 2013 în penitenciarul nr. 3 din 

Tiraspol (SIZO UIN-3). 

6.  La 29 octombrie 2013 R. a fost internat în secția medicală a 

penitenciarului nr. 3, iar la 30 octombrie 2013 el a fost transferat la spitalul 

clinic din Tiraspol, unde a decedat la 1 noiembrie 2013.  

7.  Certificatul medical de deces din 2 noiembrie 2013 stabilea, în calitate 

de cauză a decesului, „infecție tuberculoasă”, iar în calitate de afecțiuni 

medicale de bază ale lui R., „tuberculoză diseminată a plămânilor” și HIV.  

II. SOLICITĂRILE DE INFORMAȚII ALE RECLAMANTEI ÎN „RMN” 

8.  La 1 noiembrie 2013 reclamanta a fost informată prin telefon despre 

decesul lui R. În aceeași zi ea a mers la secția medicală a penitenciarului nr. 

3, pentru a afla ce s-a întâmplat, însă fără niciun rezultat. Potrivit ei, R. 

părea să fie bine atunci când l-a văzut ultima dată la 23 august 2013, iar 

când i-a adus un pachet la 31 octombrie 2013, ei i s-a spus că el era bine.  

9.  Din luna noiembrie 2013 și până în martie 2014, ea a solicitat 

informații despre circumstanțele decesului fiului său de la ministerul 

justiției al „rmn”, de la administrația penitenciarelor din „rmn” și de la 

ministerul sănătății al „rmn”. Ea a solicitat în mod repetat copii de pe 

raportul de autopsie a lui R., dosarul medical din penitenciar, dosarele 

medicale din timpul detenției și din spital, și informații adiționale despre 

starea sănătății lui în penitenciar, protocolul de tratare a tuberculozei sale, 

circumstanțele anterioare decesului său, precum faptul dacă el se aflase în 

terapie intensivă și motivul pentru care fusese adus la spitalul din 

penitenciar. Ea a notat că legislația „rmn” îi permitea să recepționeze date 

personale despre fiul său decedat, ea fiind ruda lui apropriată.  

10.  La 15 ianuarie 2014 administrația penitenciarelor din „rmn” a 

răspuns: 

„... R. fusese diagnosticat cu tuberculoză primară și HIV în anul 2006, în timpul 

detenției sale în [penitenciarul nr. 2]. ... El a ajuns în [penitenciarul nr. 3] la 7 

octombrie 2013, fiind deja într-o stare destul de gravă, și a fost plasat în secția 

tuberculoză a spitalului din penitenciar. La 30 octombrie 2013, ora 15:00, el a căzut 

într-o precomă și a fost transportat ... la terapie intensivă la spitalul clinic republican, 

unde a fost diagnosticat cu „Tuberculoză diseminată a plămânilor. Meningită 

tuberculoasă. Faza avansată a infecției cu HIV [SIDA]”. La 1 noiembrie 2013 el a 

decedat în secția de terapie intensivă a [spitalului]. Cauza decesului după autopsie: 

„edem cerebral sever provocat de infecția tuberculoasă”.   

De asemenea, vă informăm că dosarul medical al condamnatului reprezintă o parte 

inseparabilă a dosarului său personal, iar toată informația cuprinsă în el, inclusiv 

dosarul personal, pot fi prezentate în mod exclusiv în baza unei solicitări oficiale din 

partea autorităților publice competente.” 

11.  La 19 martie 2014 administrația penitenciarelor din „rmn” a 

informat adițional reclamanta: 
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„ ... La 24 decembrie 2012 [R.] a ajuns în [penitenciarul nr. 1] de la IVS din Tiraspol 

și nu s-a plâns de starea sănătății lui. .... Semne clare de progresare a bolii au fost 

identificate în [penitenciarul nr. 3], în timpul unei examinări medicale la 8 iulie 2013. 

Ulterior, R. a fost transferat în mod repetat la IVS și la alte penitenciare, iar în timpul 

aflării sale în penitenciare, lui i s-a oferit tratamentul medical necesar, confirmat prin 

înregistrările din dosarul său medical, datate cu 11 iulie 2013, 9 octombrie 2013, 18 

octombrie 2013, 25 octombrie 2013, 27 octombrie 2013. 

El a ajuns în [penitenciarul nr. 3] la 7 octombrie 2013, fiind deja într-o stare 

suficient de gravă, însă nu avea leziuni corporale. El a fost plasat în secția chirurgicală 

a spitalului penitenciar, iar ulterior, la 29 octombrie 2013 el a fost transferat la secția 

tuberculoză a spitalului penitenciar. ... R. nu a solicitat în scris asistență medicală. ... 

Decesul lui R. a survenit în spitalul clinic republican al ministerului sănătății al 

„rmn” și, potrivit certificatului medical de deces din 2 noiembrie 2013, a avut o cauză 

naturală (în urma bolii).  

... Protocolul de tratament primit de către R., denumirea medicamentelor prescrise, 

doza lor și alte detalii medicale specifice nu intră în competența dvs. și, prin urmare, 

nu vă pot fi oferite.” 

12.  La 25 februarie 2014 ministerul sănătății al „rmn” a refuzat accesul 

reclamantei la dosarul medical al lui R., invocând că, în baza legislației 

„rmn”, informația cu privire la sănătatea unei persoane și asistența medicală 

acordată era protejată de secretul medical și putea fi prezentată doar 

persoanei vizate sau reprezentantului său legal, autorizat în modul 

corespunzător. O astfel de informație putea fi dezvăluită în lipsa 

consimțământului persoanei vizate sau a reprezentantului său legal, doar la 

solicitarea organelor de aplicare a legii și a instanțelor judecătorești.  

13.  La 22 martie 2014 reclamanta a solicitat comitetului de anchetă al 

„rmn” să inițieze o investigație cu privire la decesul lui R., să o recunoască 

în calitate de parte vătămată în cadrul procedurilor respective și să o 

informeze despre evoluția procedurilor. De asemenea, ea a solicitat 

comitetului să obțină de la administrația penitenciarului dosarele medicale 

ale lui R. și informații despre protocolul de tratament al acestuia în diferite 

penitenciare. Solicitarea sa a rămas fără răspuns.  

III. PLÂNGERILE RECLAMANTEI ÎN FAȚA AUTORITĂȚILOR RUSE 

ȘI MOLDOVENEȘTI 

14.  La 24 decembrie 2013 reclamanta s-a plâns procuraturilor generale 

ale Rusiei și ale Republicii Moldova în legătură cu decesul lui R. în 

penitenciarele din „rmn” în urma asistenței medicale inadecvate. Ea a 

solicitat investigarea decesului său, cu identificarea și pedepsirea 

făptuitorilor. Ea s-a plâns și ombudsmanului moldovean, solicitând 

intervenția lui pentru investigarea efectivă a decesului lui R.  

15.  La 20 ianuarie 2014 Procuratura Generală a Federației Ruse a 

redirecționat scrisoarea reclamantei către autoritățile moldovenești, 
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argumentând că Rusia nu își exercita jurisdicția în privința evenimentelor 

din „rmn”.  

16.  La 28 ianuarie 2014 autoritățile moldovenești au inițiat o urmărire 

penală cu privire la lipsirea ilegală de libertate a lui R., care s-a soldat cu 

decesul său. Reclamantei i-a fost acordat statutul procedural de parte 

vătămată.  

17.  La 28 mai 2014 autoritățile moldovenești au inițiat o a doua 

investigație cu privire la răpirea și lipsirea ilegală de libertate a lui R. 

Reclamanta a fost recunoscută în calitate de succesor al lui R. Ea a fost 

audiată la 5 decembrie 2014.  

18.  La 28 octombrie 2014 Procuratura Generală a Republicii Moldova a 

solicitat asistența Biroului politici de reintegrare pentru a obține de la 

autoritățile „rmn” informații despre starea sănătății lui R., precum 

înregistrările sale medicale și raportul de autopsie. Deși solicitarea a fost 

expediată autorităților „rmn”, ea a rămas fără răspuns. 

19.  Cele două cauze penale au fost ulterior conexate, iar la 14 decembrie 

2014 suspendate, până la identificarea făptuitorilor. În următoarea zi 

reclamanta a fost informată despre ordonanța respectivă și despre dreptul 

său de a o contesta.  

MATERIALELE RELEVANTE 

20.  Materialele relevante au fost rezumate în cauza Mozer v. Republica 

Moldova și Rusia [MC] (nr. 11138/10, §§ 61-77, 23 februarie 2016). 

21.  Părțile relevante din „Raportul cu privire la drepturile omului în 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova” (elaborat de către expertul 

superior al ONU Thomas Hammarberg, 14 februarie 2013) stabilesc 

următoarele. 

„... Situația privind tuberculoza (TB) și infecția cu HIV este foarte îngrijorătoare.   

... Resursele sunt limitate și expertul a constatat că starea de sănătate, în special în 

închisoarea Glinnoe, este îngrijorătoare, iar serviciile de îngrijire nu corespund 

standardelor. Există o comunicare limitată cu sistemul civil de sănătate, lucru care 

duce la o acoperire redusă în ceea ce privește testarea și tratamentul. ... 

Situația privind tuberculoza în închisori este foarte gravă. Deși au fost luate măsuri 

pentru a îi izola pe cei infectați de alți deținuți, aceștia nu sunt izolați unul de celălalt, 

ceea ce crește riscul de noi cazuri de [infecții multidrog rezistente].  

 O altă problemă majoră de sănătate în închisori este HIV/SIDA. ... Programele de 

Reducere a Riscurilor și de tratament antiretroviral (ARV) sunt disponibile în 

închisori, inclusiv în facilitățile de arest preventiv. Accesul la tratamentul ARV și 

tratamentul infecțiilor oportuniste este condiționat de dezvăluirea de către persoane a 

statutului lor HIV. Acest lucru necesită posibilitatea testării confidențiale și voluntare 

la HIV și în închisori.  

Puținele resurse umane și capacitățile limitate de personal medical care există 

creează obstacole pentru accesul la servicii medicale de calitate în penitenciare. 

Nivelul de îngrijire a sănătății în închisoarea Glinnoe i s-a părut expertului unul foarte 
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scăzut din toate punctele de vedere, inclusiv cu privire la ținerea evidențelor și 

măsurile preventive, cum ar fi controlul dietei. ... 

Atunci când autoritățile privează pe cineva de libertatea lui/ei, ele își asumă, de 

asemenea, responsabilitatea de a proteja sănătatea acestei persoane. Pare evident 

faptul că ministerul transnistrean al sănătății ar trebui să aibă o influență mai mare 

asupra îngrijirii sănătății în instituțiile penitenciare. De fapt, UNAIDS a remarcat 

faptul că între administrația penitenciarului și institutul TBC din Tiraspol și ministerul 

transnistrean al sănătății există o cooperare limitată. Consecința este un tratament și o 

îngrijire sub nivelul acceptabil în închisori și referiri proaste la eliberare. ...” 

ÎN DREPT 

I. ADMISIBILITATEA 

A. Locus standi 

22.  De la început, Curtea notează că reclamanta poate pretinde a fi o 

victimă, în sensul Articolului 34 din Convenție, a încălcărilor pretinse de 

către și în numele fiului său defunct, în baza Articolelor 2 și 3 din Convenție 

(a se vedea Renolde v. Franța, nr. 5608/05, § 69, 16 octombrie 2008). 

B. Jurisdicția 

23.  Curtea trebuie să determine dacă reclamanta se află sub jurisdicția 

Statelor reclamate, în scopurile problemelor invocate, în sensul Articolului 1 

din Convenție.  

24.  Reclamanta a susținut că, în lumina jurisprudenței constante a Curții, 

ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția.  

25.  Guvernul Republicii Moldova a declarat că el avea obligații pozitive 

de asigurare a drepturilor reclamantei, iar Federația Rusă și-a exercitat 

jurisdicția din cauza prezenței sale militare continue în regiune.  

26.  La rândul său, Guvernul rus a susținut că reclamanta nu s-a aflat sub 

jurisdicția sa.  

27.  Curtea observă că părțile în prezenta cauză își mențin pozițiile cu 

privire la problema jurisdicției, care sunt similare celor expuse de către părți 

în cauzele Catan și alții v. Republica Moldova și Rusia ([MC], nr.  

43370/04 și alte 2, §§ 83-101, CEDO 2012 (extrase)) și Mozer (pre-citată, 

§§ 81-95). În special, reclamanta și Guvernul Republicii Moldova au 

invocat că ambele Guverne reclamate și-au exercitat jurisdicția, în timp ce 

Guvernul rus a susținut că el nu dispunea de jurisdicție.  

28.  Curtea reamintește că principiile generale referitoare la problema 

jurisdicției în baza Articolului 1 din Convenție, cu privire la acțiunile și 

circumstanțele referitoare la regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 

au fost stabilite în cauzele Ilaşcu și alții (pre-citată, §§ 311-319), Catan și 

alții (pre-citată, §§ 103-107) și Mozer (pre-citată, §§ 97-98). 
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29.  Cu privire la Republica Moldova, Curtea notează că în cauzele 

Ilașcu, Catan și Mozer ea a constatat că, deși Moldova nu exercita un 

control efectiv asupra regiunii transnistrene, din faptul că Republica 

Moldova era Statul teritorial rezulta că persoanele de pe acel teritoriu se 

aflau sub jurisdicția sa. Cu toate acestea, obligația sa în baza Articolului 1 

din Convenție, de a asigura tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa 

drepturile și libertățile definite în Convenție, era limitată la cea de a 

întreprinde măsuri diplomatice, economice, judiciare și de altă natură care 

erau atât în puterea sa, cât și în conformitate cu dreptul internațional (a se 

vedea Ilașcu și alții, pre-citată, § 333; Catan și alții, pre-citată, § 109; și 

Mozer, pre-citată, § 100). Obligațiile Republicii Moldova în baza 

Articolului 1 din Convenție s-au dovedit a fi obligații pozitive (a se vedea 

Ilaşcu și alții, pre-citată, §§ 322 și 330-331; Catan și alții, pre-citată, §§ 

109-110; și Mozer, pre-citată, § 99). 

30.  Curtea nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauză de cele 

menționate mai sus. În plus, ea notează că Guvernul Republicii Moldova nu 

obiectează în privința aplicării unei abordări similare în prezenta cauză. Prin 

urmare, ea constată că Moldova dispune de jurisdicție în scopurile 

Articolului 1 din Convenție, dar că responsabilitatea sa pentru actele 

reclamate trebuie evaluată în lumina obligațiilor pozitive menționate mai 

sus (a se vedea Ilaşcu și alții, pre-citată, § 335). 

31.  Curtea notează că în cauza Ilașcu și alții ea a constatat deja că 

Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic la crearea unui regim 

separatist în regiunea transnistreană în anii 1991-1992 (a se vedea Ilaşcu și 

alții, pre-citată, § 382). Curtea a constatat și în cauzele ulterioare referitoare 

la regiunea transnistreană că, cel puțin până în luna septembrie 2016 

(Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia, nr. 42224/11, § 72, 9 mai 

2017), „rmn” a putut să continue să existe și să reziste eforturilor Republicii 

Moldova și celor internaționale de soluționare a conflictului și de instituire a 

democrației și a statului de drept în regiune doar datorită sprijinului militar, 

economic și politic rus (a se vedea Ivanţoc și alții v. Moldova și Rusia, nr. 

23687/05, §§ 116-120, 15 noiembrie 2011; Catan și alții, pre-citată, §§ 121-

122; și Mozer, pre-citată, §§ 108 și 110). Curtea a concluzionat în cauza 

Mozer că nivelul înalt de dependență al „rmn” față de suportul rus oferea un 

indiciu puternic că Federația Rusă continua să exercite un control efectiv și 

o influență decisivă asupra autorităților transnistrene și că, astfel, 

reclamantul s-a aflat sub jurisdicția Statului respectiv în baza Articolului 1 

din Convenție (Mozer, pre-citată, §§ 110-111). 

32.  Curtea nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauză de 

cauzele Ilașcu și alții, Ivanţoc și alții, Catan și alții, Mozer și Eriomenco 

(toate pre-citate). 

33.  Rezultă că reclamanta în prezenta cauză s-a aflat sub jurisdicția 

Federației Ruse în baza Articolului 1 din Convenție.  



HOTĂRÂREA DROVORUB v. REPUBLICA MOLDOVA ȘI RUSIA 

7 

34.  În continuare, Curtea va determina dacă a avut loc o încălcare a 

drepturilor reclamantei în baza Convenției, care să angajeze răspunderea 

oricăruia dintre Statele reclamate (a se vedea Mozer, pre-citată, § 112). 

C. Epuizarea remediilor naționale 

35.  Guvernul Republicii Moldova a susținut că reclamanta eșuase să 

epuizeze toate remediile disponibile ei în Moldova, precum să se plângă la 

Biroul politici de reintegrare sau să conteste ordonanța din 14 decembrie 

2014 de suspendare a urmăririi penale. El a argumentat că, astfel, partea 

cererii referitoare la Republica Moldova trebuia să fie declarată 

inadmisibilă, pentru neepuizarea căilor de atac naționale din Moldova. 

36.  Reclamanta a contestat că existau remedii eficiente care trebuiau să 

fie epuizate în Moldova.  

37.  Curtea notează că o obiecție similară a fost ridicată de către 

Guvernul Republicii Moldova și respinsă de către Curte în cauza Mozer 

(pre-citată, §§ 115‑ 121), în Vardanean v. Republica Moldova și Rusia 

(nr. 22200/10, §§ 27 și 31, 30 mai 2017) și în Bobeico și alții v. Republica 

Moldova și Rusia (nr. 30003/04, § 39, 23 octombrie 2018). Din moment ce 

nu au fost prezentate argumente noi, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă 

la o concluzie diferită în prezenta cauză. Rezultă că obiecția Guvernului 

Republicii Moldova cu privire la neepuizarea remediilor naționale trebuie 

respinsă.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN CONVENȚIE 

38.  Reclamanta s-a plâns de asistența medicală inadecvată acordată lui 

R. în penitenciar, care a condus la decesul său, și absența unei investigații 

eficiente cu privire la circumstanțele decesului său, contrar Articolului 2 din 

Convenție, care stabilește următoarele:  

„1.  Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate 

de un tribunal când infracțiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege.  

2.  Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în 

cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forță:  

 (a)  pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenței ilegale; 

(b)  pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei persoane legal 

deținute; 

(c)  pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecție.” 
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A. Admisibilitatea 

39.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din oricare alt motiv enumerat la Articolul 35 

din Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă.  

B. Fondul 

40.  Reclamanta a susținut că autoritățile penitenciare cunoșteau despre 

starea sănătății lui R. (tuberculoză și HIV/SIDA), însă au eșuat să îi acorde 

tratamentul necesar și, astfel, erau responsabile de decesul lui. Cu toate că 

semnele de agravare a stării lui R. erau deja vizibile la 8 iulie 2013, el a fost 

plasat în secția medicală a penitenciarului abia la 29 octombrie 2013. Cu 

privire la tratamentul oferit, reclamanta a declarat că tratamentul necesar 

pentru tuberculoză diseminată și HIV nu era disponibil în închisorile din 

„rmn”. Din acest motiv și în lipsa informației despre protocolul de tratament 

al lui R., ea a concluzionat că lui R. nu îi fuseseră oferite medicamentele 

necesare stării sănătății lui. În plus, ea nu a putut obține o investigare a 

circumstanțelor decesului lui R. și a eventualului comportament neglijent 

din partea administrației penitenciarului; acesteia i s-a interzis accesul la 

dosarele medicale și cele din penitenciar ale lui R.  

41.  Guvernul Republicii Moldova a declarat că el depusese eforturi 

consistente pentru a investiga circumstanțele decesului lui R., în contextul a 

două cauze penale și a solicitărilor repetate de informații în „rmn”. Cu toate 

acestea, el nu a putut avansa, din cauza lipsei de cooperare cu autoritățile 

„rmn”, care refuzau să prezinte probe. Chiar și așa, Guvernul Republicii 

Moldova a argumentat că el și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive și că nu 

avusese loc nicio încălcare a Articolului 2 din Convenție de către Republica 

Moldova. 

42.  Guvernul rus nu a prezentat nicio declarație specifică.  

1. Pretinsul eșec de protejare a dreptului la viață al lui R. 

43.  Obligația de protejare a vieții persoanelor aflate în custodie 

presupune, de asemenea, obligația autorităților de a le acorda îngrijirea 

medicală necesară pentru a le salvgarda viața (a se vedea Taïs v. Franța, nr. 

39922/03, § 98, 1 iunie 2006; și Huylu v. Turcia, nr. 52955/99, § 58, 16 

noiembrie 2006). 

44.  În plus, autoritățile trebuie să țină cont de tratamentul persoanelor 

lipsite de libertate. O deteriorare bruscă a stării sănătății unei persoane în 

instituțiile de detenție ridică în mod inevitabil dubii serioase cu privire la 

caracterul adecvat al tratamentului medical acordat în detenție (a se vedea 

Farbtuhs v. Letonia, nr. 4672/02, § 57, 2 decembrie 2004; și Khudobin v. 

Rusia, nr. 59696/00, § 84, CEDO 2006‑XII (extrase)). Astfel, atunci când 

un deținut decedează în urma unei probleme de sănătate, Statul trebuie să 
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ofere o explicație rezonabilă cu privire la cauza decesului și tratamentul 

administrat persoanei anterior decesului său (a se vedea Kats și alții v. 

Ucraina, nr. 29971/04, § 104, 18 decembrie 2008). 

45.  Curtea notează că R. a decedat într-un spital civil după două zile de 

la transferul său din penitenciar, din cauza complicațiilor meningitei 

tuberculoase, a tuberculozei pulmonare diseminate și a HIV/SIDA. Pentru a 

stabili dacă Statul reclamat a îndeplinit sau nu obligația sa pozitivă de 

protejare a vieții în baza Articolului 2 din Convenție, Curtea trebuie să 

examineze dacă autoritățile naționale relevante au făcut tot ce era în mod 

rezonabil posibil, cu bună credință și în timp util, pentru a încerca să evite 

rezultatul fatal (a se vedea Makharadze și Sikharulidze v. Georgia, nr. 

35254/07, § 74, 22 noiembrie 2011). 

46.  Curtea observă că R. pare să se fi infectat de tuberculoză și HIV, 

posibil în penitenciar, în anul 2006. Deși acest aspect nu face parte din 

obiectul cauzei, el este relevant, în măsura în care R. suferea deja de bolile 

respective timp de mai mult de cinci ani în momentul arestării și detenției 

sale în anul 2011, iar autoritățile penitenciarului cunoșteau despre aceasta. 

Chiar și așa, în pofida condiției sale medicale grave, potrivit documentelor 

prezentate reclamantei de către administrația penitenciarului, lui R. i s-ar fi 

oferit o dată tratament în luna iulie 2013, id est după mai mult de 19 luni de 

la arestarea sa în decembrie 2011, iar ulterior de alte patru ori în luna 

octombrie 2013. În plus, cu toate că autoritățile din penitenciar observaseră 

agravarea stării sănătății lui R. în iulie 2013, ele l-au internat în secția 

medicală a închisorii abia la început de octombrie 2013 și l-au transferat la 

un spital civil abia la sfârșitul lunii octombrie 2013, cu puțin timp înainte de 

decesul său (a se vedea paragrafele 10-11).  

47.  Reclamanta a contestat disponibilitatea unui tratament adecvat 

pentru condiția lui R. în închisorile din „rmn” și, astfel, oferirea acestuia la 

datele indicate de către administrația penitenciarului din „rmn” (a se vedea 

paragraful 11). Alte surse se referă la existența unui tratament pentru 

tuberculoză și HIV în închisorile din „rmn”, chiar dacă el nu îndeplinește 

standardele minime (a se vedea paragraful 21). Curții nu i-a fost prezentat 

dosarul medical al lui R. pentru a stabili dacă lui i se oferise, într-adevăr, 

asistență medicală, și nici informații despre protocolul medical utilizat, 

pentru a evalua dacă tratamentul administrat corespundea stării sale 

specifice (a se vedea Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, §§ 115 și 121, 7 

noiembrie 2006). Chiar și presupunând că tratamentul necesar era disponibil 

și că lui R. îi fusese administrat un astfel de tratament la datele indicate de 

către administrația penitenciarelor, nu se poate afirma că măsurile respective 

erau suficiente și întreprinse în timp util pentru a preveni finalul letal.  

48.  În special, cauza decesului lui R. pare să fi fost o complicație 

previzibilă a condiției sale medicale, în cazul în care era lăsată netratată ori 

tratată în mod incorect sau la un timp nepotrivit. Presupunând că tratamentul 

a fost oferit începând cu luna iulie 2013, într-un număr total de cinci ori, 
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întârzierile menționate mai sus sunt în sine suficiente pentru a fi determinat 

ineficiența lui și pentru a permite constatarea îndeplinirii inadecvate a 

obligațiilor pozitive de protejare a sănătății și a vieții lui R. în penitenciar. 

Astfel de omisiuni puteau fi prevenite printr-o examinare medicală 

corespunzătoare și un tratament în timp util, și internarea într-o secție 

medicală sau un spital specializat în tratamentul tuberculozei și al co-

infecțiilor HIV. 

49.  Rezultă că a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție.  

2. Obligațiile procedurale în baza Articolului 2 din Convenție 

50.  Curtea observă că nu a fost efectuată nicio anchetă adecvată cu 

privire la cauza decesului lui R. Cu toate acestea, unul din principiile 

fundamentale în baza Articolului 2 din Convenție, referitoare la astfel de 

cazuri medicale similare, este că atunci când un deținut decedează în urma 

unei boli, autoritățile trebuie să pornească, de unele singure și cu expediția 

necesară, o anchetă oficială pentru a stabili dacă putea fi implicată 

neglijența medicală (a se vedea, printre multe alte autorități, Tarariyeva v. 

Rusia, nr. 4353/03, §§ 74-75 și 103, CEDO 2006-XV (extrase); Gagiu v. 

România, nr. 63258/00, § 68, 24 februarie 2009; și Kats și alții, pre-citată, 

§§ 116 și 120). Această obligație nu presupune că recurgerea la legislația 

penală este întotdeauna necesară; în anumite circumstanțe, o investigație 

efectuată în cadrul unei proceduri disciplinare ar fi suficientă (a se vedea 

Mastromatteo v. Italia [MC], nr. 37703/97, § 90, CEDO 2002-VIII). 

51.  Cu toate acestea, în prezenta cauză, în pofida faptului că reclamantul 

a decedat într-un spital civil după o zi de la transferul său de la un spital 

penitenciar, care este o instituție publică ce angajează în mod direct 

responsabilitatea Statului, potrivit dosarului, problema răspunderii 

individuale a medicilor responsabili de tratamentul reclamantului nu a fost 

niciodată supusă unei anchete independente, imparțiale și comprehensive. În 

special, deoarece decesul lui R. nu era unul violent, ci o consecință a 

afecțiunilor sale (a se vedea paragraful 11), nu s-a încercat să se examineze 

modul în care el fusese tratat chiar înainte de spitalizare și starea critică în 

care fusese adus la spitalul clinic direct din penitenciar. Nu s-a investigat 

dacă persoanele însărcinate să supravegheze sănătatea sa în penitenciar 

fuseseră până la urmă responsabile de neglijență medicală. 

52.  În plus, reclamantei, în calitate de rudă apropiată a lui R., i s-a 

refuzat accesul la toate informațiile medicale și alte date personale despre 

R., aflate în posesia administrației penitenciarului și a spitalului civil (a se 

vedea paragrafele 10-12).  

53.  În loc să îi fie prezentate rezultatele unei cercetări amănunțite, 

reclamantei i-au fost oferite notele explicative ale administrației 

penitenciare din „rmn”, autoritate care era în mod direct responsabilă de 

spitalul penitenciar și de medicul care tratase reclamantul în acel spital. Cu 

toate acestea, din moment ce anume acele persoane erau, în virtutea 
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funcțiilor sale, direct responsabile de calitatea tratamentului acordat 

reclamantului în penitenciar, notele lor, care atribuiau cauza decesului 

condiției sale medicale anterioare, în mod clar nu pot fi acceptate de către 

Curte în calitate de explicații de încredere și suficiente cu privire la decesul 

lui R.  

54.  Cu alte cuvinte, adițional la toate deficiențele expuse supra cu 

privire la tratamentul lui R., există și un eșec de explicare suficientă a 

decesului său. Aceasta este o omisiune gravă deoarece, pe lângă îngrijorarea 

pentru respectarea drepturilor inerente Articolului 2 din Convenție în fiecare 

caz individual în parte, sunt implicate interese publice importante. În 

special, cunoașterea circumstanțelor și a eventualelor erori comise în cadrul 

acordării îngrijirii medicale este esențială pentru a permite instituțiilor 

respective și personalului medical să remedieze potențialele deficiențe și să 

prevină erori similare (a se vedea Byrzykowski v. Polonia, nr. 11562/05, § 

117, 27 iunie 2006). 

55.  Rezultă că a avut loc și o încălcare a Articolului 2 din Convenție, în 

urma eșecului de a efectua o anchetă independentă și comprehensivă cu 

privire la cauza decesului lui R.  

3. Responsabilitatea Guvernelor reclamate 

56.  În continuare, Curtea trebuie să determine dacă Republica Moldova 

și-a îndeplinit obligațiile sale pozitive de a lua măsuri corespunzătoare și 

suficiente pentru a asigura drepturile reclamantei (a se vedea paragrafele 29-

30 supra). În cauza Mozer, Curtea a stabilit că obligațiile pozitive ale 

Moldovei se refereau atât la măsurile necesare pentru restabilirea 

controlului său în regiunea transnistreană, în calitate de expresie a 

jurisdicției sale, cât și la măsurile de asigurare a respectării drepturilor 

individuale ale reclamantului (a se vedea Mozer, pre-citată, § 151). 

57.  Cu privire la primul aspect al obligațiilor Republicii Moldova, de a 

restabili controlul, Curtea a constatat în cauza Mozer că, de la izbucnirea 

ostilităților în anii 1991-1992 și până în luna iulie 2010, Moldova 

întreprinsese toate măsurile aflate în puterea sa (a se vedea Mozer, pre-

citată, § 152). Evenimentele reclamate în prezenta cauză au avut loc în 

perioada 2011-2013. Curtea notează că niciuna dintre părți nu a prezentat 

probe care să demonstreze că Republica Moldova și-a schimbat poziția sa 

cu referire la problema transnistreană în această perioadă și, prin urmare, nu 

vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită de cea din cauza 

Mozer (ibid.). 

58.  Revenind la cel de-al doilea aspect al obligațiilor pozitive, id est de a 

asigura respectarea drepturilor individuale ale reclamantului, Curtea a 

constatat în cauza Ilașcu și alții (pre-citată, §§ 348-352) că Republica 

Moldova eșuase să se conformeze de deplin cu obligațiile sale pozitive, în 

măsura în care din luna mai 2001 ea nu întreprinsese toate măsurile 

disponibile ei în cursul negocierilor cu „rmn” și autoritățile ruse cu privire la 
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încetarea încălcării drepturilor reclamanților. În prezenta cauză, reclamanta 

a invocat că Republica Moldova nu își îndeplinise obligațiile sale pozitive, 

deoarece urmărirea penală inițiată nu fusese eficientă pentru a proteja 

drepturile lui R. și pentru că din luna martie 2017 poziția președintelui 

Republicii Moldova în privința autorităților „rmn” fusese ambiguă.  

59.  Curtea consideră că autoritățile moldovenești nu au avut niciun 

mijloc real de garantare a drepturilor lui R. și, indirect, pe cele ale 

reclamantei pe teritoriul „rmn” (a se vedea, a contrario, Pocasovschi și 

Mihaila v. Republica Moldova și Rusia, nr. 1089/09, § 46, 29 mai 2018). În 

plus, ele nu au putut investiga în modul corespunzător alegațiile privind 

lipsirea de libertate soldată cu decesul lui R.  

60.  Curtea notează că circumstanțele cauzei datează până în anul 2013 

și, prin urmare, nu este necesar să considere argumentele reclamantei cu 

privire la comportamentul autorităților moldovenești după acea dată. 

61.  În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că Republica 

Moldova nu a eșuat să-și îndeplinească obligațiile sale pozitive cu privire la 

reclamantă. Prin urmare, nu a avut loc o încălcare a Articolului 2 din 

Convenție de către Republica Moldova.  

62.  Cu privire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a stabilit că 

Rusia a exercitat un control efectiv asupra „rmn” în perioada respectivă (a 

se vedea paragrafele 31-33 supra). În lumina acestei concluzii și în 

conformitate cu jurisprudența sa, nu este necesar să se determine dacă Rusia 

a exercitat sau nu un control detaliat asupra politicilor și acțiunilor 

administrației locale subordonate (a se vedea Mozer, pre-citată, § 157). În 

virtutea sprijinului său militar, economic și politic continuu pentru „rmn”, 

care nu ar fi putut supraviețui altfel, responsabilitatea Rusiei în baza 

Convenției este angajată în privința încălcării drepturilor reclamantei.  

63.  În concluzie și după ce a constatat încălcarea drepturilor reclamantei 

garantate de Articolul 2 din Convenție (a se vedea paragrafele 49 și 55 

supra), Curtea hotărăște că a avut loc o încălcare a prevederii respective de 

către Federația Rusă.  

III. ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

64.  Reclamanta s-a plâns și în baza Articolului 3 din Convenție, despre 

condițiile de detenție ale lui R și, în special, de lipsa asistenței medicale 

corespunzătoare în detenție, precum și în baza Articolului 13 din Convenție 

coroborat cu celelalte plângeri ale sale.  

65.  Curtea notează că aceste plângeri nu sunt nici în mod vădit 

nefondate, nici inadmisibile din oricare alte motive enumerate la Articolul 

35 din Convenție. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile.  

66.  Curtea notează că aceste plângeri rezultă din aceleași circumstanțe 

ca și cele examinate în baza Articolului 2 din Convenție. În lumina 

concluziilor sale referitoare la Articolul respectiv (a se vedea paragrafele 49 
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și 55 supra), Curtea nu consideră necesar să examineze plângerile 

respective în mod separat.  

IV. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

67.  Articolul 41 din Convenție stabilește: 

„În cazul în care 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 satisfacție echitabilă.” 

68.  Reclamanta a pretins 80000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

și 4680 EUR pentru costuri și cheltuieli. Reclamanta a prezentat o copie a 

contractului încheiat cu reprezentantul său și o fișă de pontaj detaliată. 

Reclamanta a solicitat ca suma pentru costuri și cheltuieli să fie transferată 

direct la contul bancar al reprezentantului său.  

69.  Guvernele au contestat, susținând că pretențiile erau excesive și au 

invitat Curtea să se pronunțe în echitate.  

70.  Curtea acordă reclamantei 26000 EUR pentru prejudiciul moral, plus 

orice taxă care poate fi percepută reclamantei, și 4000 EUR pentru costuri și 

cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută, sumă care trebuie 

transferată direct la contul bancar al reprezentantului reclamantei.  

71.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă;  

2. Hotărăște că nu a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție de 

către Republica Moldova; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 2 din Convenție, sub 

aspectul său material și procedural, de către Federația Rusă; 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze în mod separat plângerile în 

baza Articolelor 3 și 13 din Convenție; 

5. Hotărăște 

(a) că Federația Rusă trebuie să achite reclamantei, în decurs de trei luni, 

următoarele sume:  

(i) 26000 EUR (douăzeci și șase de mii de  euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 
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(ii) 4000 EUR (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli, sumă care trebuie 

transferată direct la contul bancar al reprezentantului reclamantei; 

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

executarea hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la 

sumele de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de 

împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte 

procentuale; 

6. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 28 septembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

 


