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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 20005/12 

Oleg STRUC 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, întrunită la 9 noiembrie 2021 într-

un Comitet alcătuit din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secțiunii, 

Având în vedere: 

cererea nr. 20005/12 versus Republica Moldova, depusă la Curte la 6 

octombrie 2010 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean moldovean, dl Oleg Struc („reclamantul”), născut în anul 1980 și 

domiciliat în Ungheni, reprezentat de către dl A. Briceac, avocat în Chișinău,  

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol, 

observațiile părților, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Plângerea se referă la pretinsa lipsă a îngrijirii medicale în detenție. De 

asemenea, ea se referă la presupuse amenințări primite în închisoare și la lipsa 

unei investigări efective a acestora. 

2. Între luna august 2006 și ianuarie 2013, reclamantul a ispășit o pedeapsă 

cu închisoarea. 
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3. Potrivit informațiilor prezentate de către părți, în perioada detenției 

reclamantului medicii l-au diagnosticat cu următoarele afecțiuni: bronșită 

cronică a fumătorului, colecistită cronică, gastrită cronică, faringită acută și 

tulburări organice de personalitate. Reclamantul a primit diverse tratamente 

ambulatorii legate de maladiile sale. De asemenea, din documentația 

medicală prezentată rezultă că în anul 2001 reclamantul a suferit de 

tuberculoză, că în timpul detenției sale a fost monitorizat periodic pentru 

aceasta, că a primit tratament preventiv și că boala nu a recidivat. 

4. În plus, reclamantul a fost internat în spitalul de psihiatrie și, ulterior, a 

urmat un tratament de cinci zile în secția medicală a Penitenciarului nr. 13 

din Chișinău. De mai multe ori, reclamantul a solicitat, fără succes, să fie 

transferat la spitalul Penitenciarului nr. 16 – Pruncul. 

5. În același timp, reclamantul a înaintat o plângere către procuratură, 

invocând că a fost amenințat de către administrația penitenciarului și 

codeținuți. Plângerile lui nu au fost cercetate. 

6. Invocând Articolul 3 din Convenție, reclamantul se plânge că nu a 

beneficiat de un tratament adecvat în detenție și, în special, că nu a fost 

transferat la spitalul Penitenciarul nr.16. În baza acestui Articol, el susține că 

a fost amenințat cu violență fizică și că autoritățile nu au reușit să efectueze 

o investigare eficientă în acest sens. În final, el reclamă că nu a avut parte de 

un recurs intern efectiv, în sensul Articolului 13 din Convenție, pentru a-și 

formula plângerile în baza Articolului 3 din Convenție. 

APRECIEREA CURȚII 

2.  Cu privire la prima plângere în baza Articolului 3 din Convenție, 

referitoare la lipsa îngrijirii adecvate în detenție, Curtea reține că reclamantul 

a indicat că suferea de mai multe boli, dar nu a precizat ce îngrijiri exacte nu 

a primit. De asemenea, ea reține că Guvernul a prezentat o listă a îngrijirilor 

acordate reclamantului în timpul detenției sale și că informațiile de care 

dispune nu îi permit să concluzioneze că această îngrijire a fost neadecvată 

sau că îngrijirea cerută de starea de sănătate a reclamantului nu i-a fost 

acordată. Mai exact, având în vedere informațiile prezentate, Curtea apreciază 

că nu s-a stabilit faptul că transferul reclamantului la spitalul Penitenciarului 

nr. 16 – Pruncul a fost necesar pentru a-i fi acordat un tratament specific. În 

lumina celor de mai sus, ea consideră, așadar, că această plângere nu este 

întemeiată și că trebuie respinsă ca fiind în mod vădit nefondată, în baza 

Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție (a se compara cu Valentin Baștovoi v. 

Republica Moldova, nr. 40614/14, § 20, 28 noiembrie 2017). 

8. Din aceleași motive ca și cele expuse supra, Curtea nu poate constata 

natura „discutabilă”, în sensul Articolului 13 din Convenție, a plângerii cu 

privire la lipsa îngrijirii adecvate în detenție. Rezultă că plângerea invocată 

de către reclamant în baza Articolului 13 din Convenție coroborat cu 

Articolul 3 din Convenție, cu privire la pretinsa lipsă de diligență, este în mod 
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vădit nefondată. În consecință, această plângere trebuie respinsă, în 

conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție (a se vedea, de exemplu, 

Iovanoski v. Republica Moldova (dec.), nr. 8006/08, § 46, 5 ianuarie 2016). 

9. Cu referire la cea de-a doua plângere formulată în baza Articolului 3 din 

Convenție (amenințări din partea administrației penitenciarului și a 

codeținuților, și lipsa unei investigații în acest sens), izolat sau coroborat cu 

Articolul 13 din Convenție, Curtea reține că, în orice caz, reclamantul nu a 

epuizat căile de atac interne disponibile. Ea notează, în special, că reclamantul 

nu a contestat inacțiunea procurorului în fața unui judecător de instrucție, deși 

dispozițiile art. 313 din Codul de procedură penală îi ofereau această 

posibilitate. Ea reamintește că a considerat deja că această cale de atac era 

efectivă (Cuprianov v. Republica Moldova (dec.), nr. 34115/09, §§ 17-19, 26 

martie 2013, și Doroseva v. Republica Moldova, nr. 39553/12, § 21, 28 aprilie 

2015). În aceste împrejurări, Curtea concluzionează că această parte a cererii 

trebuie respinsă pentru neepuizarea căilor de atac interne, în baza Articolului 

35 §§ 1 și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 02 decembrie 2021. 

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


