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În cauza A.C. v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 60450/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 12 

septembrie 2013 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), de 

către un cetățean moldovean, A.C., născut în anul 1987 și domiciliat în Bălți 

(„reclamantul”), care a beneficiat de asistență juridică și a fost reprezentat de 

către dl A. Lungu, avocat în Durlești; 

deciziile de a comunica cererea și, ulterior, plângerea în baza Articolului 

34 din Convenție către Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”), 

reprezentat de către agentul său, dl L. Apostol; 

decizia de a nu divulga identitatea reclamantului; 

decizia din 9 aprilie 2019 de declarare a inadmisibilității plângerii în baza 

Articolului 3 din Convenție privind condițiile materiale de detenție; 

observațiile părților; 

Deliberând la 9 noiembrie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la caracterul adecvat al asistenței medicale acordate în 

detenție și la împiedicarea reclamantului de a-și exercita dreptul său la o 

cerere individuală. 

2. Reclamantul, fiind diagnosticat, inter alia, cu HIV, hepatită C și 

tuberculoză, s-a plâns că nu beneficiase de tratament medical corespunzător 

altor afecțiuni de sănătate în timpul aflării sale în detenție în Penitenciarul nr. 

11 din Bălți, din luna mai 2012 până în septembrie 2014. Potrivit fișei 

medicale din penitenciar, reclamantul a beneficiat de tratament pentru diverse 

afecțiuni medicale, deși uneori cu o anumită întârziere. 

3. În urma comunicării prezentei cauze Guvernului în luna aprilie 2014, 

reclamantul s-a plâns că medicul din penitenciar îl avertizase cu privire la 

eventualele consecințe ale menținerii cererii sale la Curte. În plus, gardienii 

penitenciarului l-ar fi amenințat cu înrăutățirea condițiilor de detenție 

(transferul în Penitenciarul nr. 18, unde îi era frică pentru securitatea sa, și 

confiscarea unui aragaz), iar celula sa fusese percheziționată mai des, în 

scopul exercitării presiunii asupra sa pentru a-și retrage cererea depusă la 

Curte. La 29 iulie 2014 din celula reclamantului a fost confiscat un aragaz, 
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iar la 25 septembrie 2014 reclamantul a fost transferat în Penitenciarul nr. 18, 

unde, potrivit lui, a obținut protecție personală. 

4. Reclamantul s-a bazat pe Articolele 3 și 34 din Convenție. De asemenea, 

el s-a plâns în baza Articolului 13 din Convenție, invocând lipsa unui remediu 

eficient în privința plângerii sale referitoare la asistența medicală. 

APRECIEREA CURȚII 

I. DISJUNGEREA CERERILOR 

2. Reieșind din existența unor plângeri similare privind condițiile 

materiale de detenție, în anul 2019 Curtea a decis să conexeze prezenta cerere 

cu altele unsprezece (a se vedea Tălămbuță și alții v. Republica Moldova 

(dec.), nr. 23151/09 și alte 11 cereri, § 12, 9 aprilie 2019) și a declarat cererile 

parțial inadmisibile. 

6.   În prezent, Curtea consideră că este necesar să disjungă această cerere 

de celelalte unsprezece și să o examineze separat. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 

3. Reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 3 din Convenție, de caracterul 

inadecvat al asistenței medicale din penitenciar. Plângerile reclamantului se 

refereau, în special, la un incident din luna martie 2013, atunci când avusese 

o durere dentară pentru care ar fi primit tratament 14 zile mai târziu, la 

presupusa lipsă a tratamentului împotriva afecțiunilor aferente HIV și la o 

pretinsă întrerupere a terapiei sale ARV pentru o perioadă de 5 zile, atunci 

când a fost transferat la o altă instituție penitenciară în luna septembrie 2014. 

8. Guvernul a susținut că, prin faptul omiterii solicitării despăgubirilor 

pentru pretinsul prejudiciu cauzat de presupusa lipsă a asistenței medicale, 

reclamantul eșuase să epuizeze căile de recurs interne. Curtea a respins deja 

astfel de obiecții în privința reclamanților care continuau să se afle în detenție 

(Botnari v. Republica Moldova, nr. 74441/14, § 23, 5 iunie 2018). Deoarece 

Guvernul nu a prezentat nicio dovadă nouă care să pună la îndoială această 

constatare, Curtea concluzionează că obiecția sa trebuie respinsă și în 

prezenta cauză. 

9. Guvernul a susținut că reclamantul beneficiase de tot tratamentul 

necesar la scurt timp după ce fusese solicitat. Guvernul a afirmat că 

reclamantul recepționa lunar loturi de comprimate terapeutice ARV, însă 

mereu avea o rezervă de comprimate suficientă pentru 7 zile. Reclamantul a 

primit un set de comprimate la 20 august și, ulterior, un alt set la 30 

septembrie 2014; în cele 5 zile de transfer între instituțiile penitenciare el ar 

fi putut utiliza comprimatele pe care le avea în rezervă.  

10. Reclamantul nu a contestat fișa medicală din penitenciar, prezentată de 

către Guvern. 
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11. În privința îngrijirii stomatologice, la 20 februarie 2013 reclamantul a 

primit tratament pentru ulcere bucale. La 20 martie 2013, la orele 11:00, 

19:10 și 20:00, reclamantul a chemat medicul, cerând un analgezic 

(Dimidrol). El a fost diagnosticat cu parodontită acută și a primit tratament 

cu antibiotice. La o dată indescifrabilă, lui i-a fost extras un dinte. Fișa 

medicală nu conține nicio înregistrare cu privire la analgezicele prescrise în 

perioada respectivă. Prin urmare, Curtea este dispusă să accepte afirmația 

reclamantului, potrivit căruia lui nu îi fuseseră administrate medicamente 

pentru ameliorarea durerii imediat după ce le solicitase. 

12. Cu referire la afecțiunile aferente HIV, reclamantul nu a formulat 

argumente specifice. Potrivit fișei medicale, lui i s-a acordat asistență 

medicală și tratament medicamentos în mod regulat, pentru diverse afecțiuni. 

13. Referitor la întreruperea terapiei ARV, reclamantul nu a contestat 

informația furnizată de către Guvern, potrivit căreia el trebuia să aibă o 

rezervă suficientă de comprimate pentru a acoperi zilele de transfer între 

instituțiile penitenciare (a se vedea paragraful 9 supra). 

4.  Din aceste considerente, Curtea observă că, cu excepția unui incident 

din luna martie 2013, atunci când reclamantul nu a primit un tratament 

imediat împotriva durerii (a se vedea paragraful 11 supra), în general, el a 

beneficiat de îngrijiri stomatologice și tratament cu antibiotice și/sau 

analgezice atunci când a avut nevoie. Presupunând că tratamentul împotriva 

durerii fusese, într-adevăr, necesar în acel moment, Curtea constată că o astfel 

de deficiență a fost realmente regretabilă; cu toate acestea, nu se poate 

considera că ea a afectat în mod grav sănătatea reclamantului. În aceste 

circumstanțe și ținând cont de perioada de referință relativ scurtă, Curtea 

relevă că tratamentul invocat nu poate fi considerat că i-ar fi cauzat 

reclamantului o suferință care ar atinge pragul minim de severitate inerent 

unui tratament inuman și degradant prevăzut de Articolul 3 din Convenție (a 

se vedea Ciupercescu v. România (nr. 3), nr. 41995/14 și 50276/15, § 98, 7 

ianuarie 2020; în contrast, Drăgan v. România, nr. 65158/09, §§ 86-94, 2 

februarie 2016). 

15. Astfel, această parte a plângerii este în mod vădit nefondată și trebuie 

respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 34 DIN CONVENȚIE 

5.  Reclamantul s-a plâns, de asemenea, în baza Articolului 34 din 

Convenție, de faptul că administrația penitenciarului îl împiedicase să-și 

exercite dreptul său la o cerere individuală, în urma comunicării prezentei 

cauze Guvernului, în luna aprilie 2014. Reclamantul s-a plâns prin scrisori 

succesive, în special, de următoarele elemente de presiune nejustificată: 

discuțiile din iunie 2014 cu medicul din penitenciar și doi gardieni, 

amenințările din iunie 2014 cu privire la confiscarea aragazului din celula sa, 

amenințările din august 2014 privind transferul său în Penitenciarul nr. 18, 



HOTĂRÂRE A.C. v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

4 

multiplele percheziții efectuate în perioada iunie-septembrie 2014, cu 

confiscarea aragazului în luna iulie 2014 și transferarea în Penitenciarul nr. 

18 în luna septembrie 2014. 

17. Guvernul a susținut că alegațiile reclamantului privind presiunile 

nejustificate exercitate în privința sa nu fuseseră confirmate în cadrul anchetei 

efectuate de către Procuratura Bălți, iar decizia privind transferarea sa în 

Penitenciarul nr. 18 fusese luată la 10 septembrie 2014, din motive 

independente de circumstanțele cauzei. Guvernul a mai remarcat că 

reclamantul nu s-a plâns vreodată de acțiunile administrației penitenciarului, 

inclusiv de decizia privind transferarea sa în Penitenciarul nr.18. Guvernul a 

susținut că plângerea reclamantului trebuie respinsă, din cauza neepuizării 

căilor de recurs interne sau pentru că este în mod vădit nefondată. 

18. Principiile generale de evaluare a faptului dacă reclamantul fusese 

supus unor presiuni din partea autorităților de a-și retrage sau modifica 

plângerile sale în fața Curții, contrar Articolului 34 din Convenție, au fost 

rezumate în cauzele Sisojeva și alții v. Letonia ((radiere de pe rol) [MC], nr. 

60654/00, § 115, CEDO 2007-I), Salman v. Turcia ([MC], nr. 21986/93, § 

130, CEDO 2000-VII) și Konstantin Markin v. Rusia ([MC]), nr. 30078/06, 

§ 158, CEDO 2012 (extrase)). 

19. Curtea reiterează că o plângere în baza Articolului 34 din Convenție 

este de natură procedurală și, prin urmare, nu ridică nicio chestiune de 

admisibilitate în baza Convenției (a se vedea, printre alte autorități, Rasul 

Jafarov v. Azerbaidjan, nr. 69981/14, § 176, 17 martie 2016, cu referințele 

ulterioare). 

20. Nu poate fi contestat faptul că, în urma comunicării cauzei, între 3 

iunie și 25 septembrie 2014 celula reclamantului a fost percheziționată de 13 

ori, uneori de trei-patru ori pe săptămână. În șase incidente, perchezițiile s-au 

soldat cu confiscarea unor obiecte interzise (țigări, telefoane mobile, cărți de 

joc, încărcător pentru telefonul mobil, 6 kg de materie primă pentru 

producerea alcoolului, o lamă de bărbierit). La 29 iulie 2014 administrația 

penitenciarului a confiscat un aragaz, deoarece era confecționat manual și 

periculos. Guvernul nu a contestat afirmațiile reclamantului, potrivit cărora  

celula sa nu fusese percheziționată atât de des înainte de comunicarea cauzei, 

și nu a oferit o explicație cu privire la necesitatea acestor măsuri. 

21. Referindu-se la confiscarea aragazului, Curtea reține că reclamantul a 

prezentat un act, potrivit căruia la 30 ianuarie 2014 T. îi adusese un aragaz de 

model HP-100, iar la 12 februarie 2014 personalul penitenciarului semnase 

cererea de autorizare a utilizării acestuia de către reclamant în celula sa. În 

cadrul anchetei desfășurate de către Procuratura Bălți, administrația 

penitenciarului a negat inițial existența unui aragaz și abia ulterior a 

recunoscut că unul fusese confiscat în cadrul perchezițiilor. Guvernul nu a 

contestat documentul prezentat de către reclamant, nu a oferit nicio explicație 

cu privire la aceste neconcordanțe sau referitoare la coerența cronologică 
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dintre presupusa amenințare cu confiscarea aragazului, făcute în luna iunie 

2014, și materializarea ei o lună mai târziu. 

6.  Cu privire la transferul în Penitenciarul nr. 18, Curtea reține că, potrivit 

reclamantului, la sosirea sa în acel penitenciar, lui i s-a acordat protecție. Deși 

transferul putea fi motivat de gestionarea obișnuită a numărului deținuților, 

Curtea reține că nu a fost oferită nicio explicație cu privire la coincidența 

dintre presupusa amenințare cu transferarea reclamantului în Penitenciarul nr. 

18, făcută în luna august 2014, și materializarea acesteia printr-o hotărâre 

oficială din 10 septembrie, urmată de transferul propriu-zis din 25 septembrie 

2014. 

23. Referitor la presupusele discuții și amenințări din partea angajaților 

penitenciarului, investigația efectuată de către Procuratura Bălți a 

concluzionat că veridicitatea alegațiilor reclamantului privind presiunea 

psihologică nu se dovedise. Totuși, investigația s-a bazat exclusiv pe 

declarațiile a doi gardieni și nu a inclus audieri ale medicului din penitenciar 

sau ale codeținuților reclamantului. De asemenea, investigația a eșuat să 

explice coerența cronologică dintre presupusele amenințări și materializarea 

lor ulterioară (a se vedea paragrafele 21-22 supra). 

24. Având în vedere afirmațiile consecvente ale reclamantului și în lipsa 

oricărei alte explicații credibile, Curtea consideră că administrația 

penitenciarului l-a abordat pe reclamant pentru a-l intimida sau a-l descuraja 

să-și mențină cererea sa la Curte. Din aceste considerente, Statul a eșuat să-și 

îndeplinească obligațiile sale în baza Articolului 34 din Convenție, de a nu 

împiedica exercitarea eficientă a dreptului la o cerere individuală. 

IV. RESTUL PLÂNGERII 

7.  De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 13 din 

Convenție. Curtea a examinat această parte a cererii și consideră că, având în 

vedere toate materialele aflate în posesia sa și în măsura în care chestiunea 

invocată este de competența sa, plângerea respectivă nu îndeplinește criteriile 

de admisibilitate prevăzute de Articolele 34 și 35 din Convenție. 

26. Astfel, această parte a cererii urmează a fi respinsă, în conformitate cu 

Articolul 35 § 4 din Convenție. 
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APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

8.  Reclamantul a pretins 19 000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

și 3 990 de euro (EUR) pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții, 

care ar urma să fie plătite direct reprezentantului său. El a prezentat o fișă de 

pontaj detaliată cu privire la activitățile reprezentantului său. 

28. Guvernul a susținut că sumele solicitate erau excesive și a invitat 

Curtea să se pronunțe în echitate. 

29. Curtea îi acordă reclamantului 4 500 de euro pentru prejudiciul moral, 

plus orice taxă care poate fi percepută. 

30. Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde 1 000 de euro pentru acoperirea costurilor sub toate 

capetele (care reprezintă 1 850 de euro minus 850 de euro, suma primită prin 

intermediul asistenței juridice), plus orice taxă care poate fi percepută 

reclamantului. Ambele sume urmează să fie plătite reprezentantului 

reclamantului. 

31. În plus, Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să se 

bazeze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Disjunge cererea de celelalte cereri la care a fost conexată; 

2. Declară inadmisibile plângerile în baza Articolelor 3 și 13 din Convenție; 

3. Hotărăște că Statul reclamat nu și-a îndeplinit obligațiile sale în baza 

Articolului 34 din Convenție; 

4. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în termen de trei 

luni, următoarele sume care trebuie convertite în lei moldovenești la 

rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 4 500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1 000 EUR (una mie euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea perioadei menționate mai sus și până la efectuarea 

transferului, urmează a fi achitată o dobândă adiţional sumelor 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; 

5. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 
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Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

 


