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În cauza Talambuța și Iașcinina 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: 

cererile (nr. 23151/09 și 30762/13) versus Republica Moldova, depuse la 

Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeni moldoveni, dl Leonid Talambuța și dna Alla Iașcinina 

(„reclamanții”), la 19 martie 2009 și, respectiv, 15 aprilie 2013; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerile formulate în baza Articolului 3 din Convenție în ambele cereri și 

plângerile formulate în baza Articolelor 6 § 2 și 13 din Convenție în cererea 

nr. 23151/09, și de a declara inadmisibil restul cererilor; 

decizia din 9 aprilie 2019 de a declara inadmisibile plângerile formulate în 

baza Articolului 3 din Convenție cu privire la condițiile materiale de detenție 

în cererea nr. 23151/09; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la lipsa sau insuficiența asistenței medicale în detenție. 

Cea de-a doua reclamantă se plânge și de lipsa unui regim alimentar 

corespunzător maladiei de care suferea. Ambii reclamanți se plâng de 

încălcarea Articolului 3 din Convenție. Primul reclamant invocă, de 

asemenea, lipsa unui remediu efectiv în privința plângerii sale în baza 

Articolului 3 din Convenție și încălcarea dreptului său la prezumția 

nevinovăției. 

CIRCUMSTANȚELE 

2.  Reclamanții s-au născut în anii 1954 și 1958, și locuiesc în Chișinău și, 

respectiv, Bălți. Reclamanții au fost reprezentați de către dl I. Bosîi și dl P. 

Zamfir, avocați în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol. 

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

după cum urmează. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223151/09%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230762/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223151/09%22]}
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I. CEREREA NR. 23151/09 

5.  Primul reclamant a fost reținut la 24 octombrie 2008, fiind acuzat de 

trafic de influență. El a fost plasat în detenție în izolatorul de detenție 

provizorie („IDP”) din cadrul Departamentului Serviciilor Operative al 

Ministerului Afacerilor Interne. 

6.  La 24 și 27 octombrie 2008, în cadrul audierilor, reclamantul a refuzat 

să facă declarații din cauza stării sale precare de sănătate, acuzând dureri de 

cap acute și dureri la urechea stângă, cauzate de o otită pentru care urma un 

tratament prescris chiar înainte de reținerea sa. El a informat autoritățile că 

avea nevoie de asistență medicală. 

7. La 27 octombrie 2008 Judecătoria Buiucani a dispus plasarea 

reclamantului în arest preventiv pentru zece zile, începând cu 24 octombrie 

2008. Procurorul a susținut că reclamantul ar trebui să fie reținut, deoarece 

fusese deja „prins în flagrant în anul 2001 pentru luare de mită și nu a tras 

concluziile necesare, continuând activitatea infracțională”. Reclamantul s-a 

plâns în fața instanței de judecată că, din momentul reținerii sale, lui i s-a 

refuzat acordarea asistenței medicale, deși își pierduse auzul la urechea 

stângă. El a prezentat un certificat medical, eliberat la 27 octombrie 2008, 

care confirma faptul că, cu trei zile mai devreme, fusese diagnosticat cu otită 

acută. 

8.  Reclamantul a declarat recurs împotriva încheierii respective, susținând 

că procesul penal inițiat în anul 2001 fusese clasat, din lipsa elementelor 

infracțiunii. La 30 octombrie 2008 Curtea de Apel Chișinău a menținut 

decizia primei instanțe, bazându-se, printre altele, pe „personalitatea 

[reclamantului], care în anul 2001 [fusese] prins în flagrant pentru același tip 

de infracțiune”. 

9. Potrivit reclamantului, la 1 noiembrie 2008 soția sa i-a adus 

medicamente pentru otita de care suferea, însă administrația IDP a refuzat să 

primească coletul. 

10.  Reclamantul a fost eliberat din IDP la 3 noiembrie 2008, atunci când 

Judecătoria Buiucani a dispus plasarea sa în arest la domiciliu. Instanța a luat 

în considerare „agravarea semnificativă” a stării de sănătate a reclamantului 

din momentul reținerii sale. Ulterior, la 28 noiembrie 2008 reclamantul a fost 

liberat sub control judiciar, iar instanța s-a bazat, printre altele, pe agravarea 

stării sale de sănătate în timpul aflării în IDP și pe necesitatea unui tratament 

în afara domiciliului său. 

11. La 14 noiembrie 2008 reclamantul a fost examinat de către un 

otolaringolog, care a confirmat diagnosticul de „otită catarală latentă a urechii 

stângi” și i-a prescris un tratament cu antibiotice. 

12.  La 30 martie 2016 reclamantul a fost achitat definitiv. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223151/09%22]}
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II. CEREREA NR. 30762/13 

13.  Cea de-a doua reclamantă a fost arestată preventiv la 17 ianuarie 2012 

sub acuzația de trafic de persoane. Ea a fost plasată în detenție în 

Penitenciarul nr. 11 din Bălți. 

14.  La sosire în Penitenciarul nr. 11, reclamanta a fost supusă unui examen 

medical, fiind diagnosticată cu: „hipertensiune arterială clasa 2 cu risc ridicat, 

insuficiență cardiacă clasa 1 (clasificarea NYHA), diabet zaharat non-

insulino-dependent de tip 2 ?”. Medicul i-a prescris un tratament pentru 

hipertensiune, cu monitorizarea glicemiei în sânge și a tensiunii arteriale în 

dinamică. 

A. Asistența medicală în detenție 

15. Potrivit copiei fișei medicale prezentate de către Guvern, reclamanta a 

primit tratament pentru hipertensiune arterială în perioada februarie-iulie 

2012. Fișa medicală nu conține nicio înscriere cu privire la tratamentul 

antidiabetic și monitorizarea glicemiei în aceeași perioadă. 

16. La 16 august 2012 o comisie medicală a examinat reclamanta și a 

concluzionat că ea suferea de „hipertensiune arterială de clasa 3, risc vital 

major, diabet zaharat de tip II subcompensat, retinopatie diabetică pre-

proliferativă”. Comisia a recomandat transferul reclamantei la spitalul 

penitenciar Pruncul pentru investigații medicale suplimentare și examinarea 

de către un endocrinolog. Printr-o notă olografă din 24 august 2012, 

reclamanta a refuzat transferul, deoarece avea programată o ședință de 

judecată pentru 3 septembrie 2012. 

 17. La 20 august 2012 reclamantei i s-a prescris un tratament anti-diabetic 

(Glibomet), pe care a continuat să-l administreze pe toată durata detenției 

sale. 

18. Potrivit unui certificat medical din 12 noiembrie 2012, prezentat de 

către reclamantă, în ziua respectivă ea fusese examinată de către medicul 

penitenciarului, care a confirmat diagnosticul: „diabet zaharat insulino-

dependent de tip I, hipertensiune arterială clasa 2-3 cu risc ridicat, criză de 

hipertensiune stopată (2012)”.  

19.  La 22 februarie 2013 un medic endocrinolog a examinat reclamanta, 

confirmând diagnosticul de diabet zaharat de tip II non-insulino-dependent 

subcompensat și a recomandat continuarea tratamentului cu Glibomet, „cu 

monitorizarea glicemiei”, și un regim alimentar special pentru diabetici (dieta 

nr. 9). 

20.  La 12 august 2013, printr-o notă scrisă de mână, reclamanta a refuzat 

transferul la spitalul penitenciarului, argumentând că a consultat deja medicii 

și a efectuat analizele necesare pe propria cheltuială. 

 21.  Fișa medicală furnizată de către Guvern conține înscrieri cu privire la 

șaptesprezece consultații medicale în timpul celor douăzeci de luni de 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230762/13%22]}
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detenție ale reclamantei, în principal referitoare la hipertensiunea de care 

suferea reclamanta: o dată în ianuarie 2012, de trei ori în septembrie 2012, o 

dată în octombrie 2012, de două ori în noiembrie 2012, de două ori în 

februarie 2013 (inclusiv o examinare de către un medic endocrinolog și un 

medic terapeut), de două ori în martie 2013, de două ori în aprilie 2013, o dată 

în mai, iunie, iulie și august 2013 (oftalmolog, cardiolog). Dintre aceste 

șaptesprezece examinări, în trei cazuri înscrierile medicale au reiterat 

diagnosticul reclamantei „diabet zaharat de tip II subcompensat non-insulino-

dependent”. 

22. Fișa medicală conține înscrieri ale măsurătorilor de glicemie la 20 

august 2012, 14 septembrie 2012, 22 februarie 2013, 29 aprilie 2013, 23 mai 

2013, 6 iunie 2013 și la o dată nedescifrabilă din august 2013. Tensiunea 

arterială a reclamantei era monitorizată aproape zilnic. 

23. O ambulanță a fost chemată de trei ori să intervină într-o criză de 

hipertensiune arterială: la 18 și 19 ianuarie, și la 15 septembrie 2012. 

24.  Reclamanta a fost eliberată la 4 septembrie 2013, atunci când Curtea 

de Apel Bălți a înlocuit arestarea preventivă cu arestul la domiciliu. Instanța 

s-a bazat în principal pe concluziile comisiei medicale din 20 august 2013, 

care confirmau diagnosticul „diabet zaharat tip II subcompensat și insulino-

dependent, hipertensiune arterială de clasa 3, risc suplimentar ridicat, atac de 

cord anterior” și necesitatea unui tratament în condiții de staționar.  

B. Plângeri referitoare la asistența medicală și regimul alimentar 

25. Reclamanta s-a plâns în repetate rânduri cu privire la asistența 

medicală insuficientă și lipsa unui regim alimentar adecvat pentru diabetul de 

care suferea. 

26.  La 27 iulie 2012 Procuratura Bălți a răspuns: 

„[Î]n iunie 2012 Procuratura Bălți și Procuratura Generală au efectuat o anchetă 

[referitoare la plângerea dumneavoastră privind] condițiile de detenție din Penitenciarul 

nr. 11 din Bălți. Procurorii au constatat condiții de detenție necorespunzătoare pentru 

persoanele diagnosticate cu diabet zaharat (lipsa alimentației adecvate și a asistenței 

medicale), care încalcă drepturile deținuților. În baza acestor concluzii, la 10 iulie 2012 

Procuratura Generală a solicitat Ministerului Justiției să adopte în regim de urgență 

măsuri pentru înlăturarea deficiențelor condițiilor de detenție din Penitenciarul nr. 11 

din Bălți.” 

27.  La 6 august 2012 Departamentul Instituțiilor Penitenciare („DIP”) a 

răspuns: 

„[În urma] plângerii dumneavoastră din 13 iulie 2012 ... s-a constatat că vă aflați sub 

supraveghere medicală în Penitenciarul nr. 11 cu diagnosticul: „diabet zaharat non-

insulino-dependent” și primiți tratament medical regulat pentru această afecțiune, în 

special Glibomet. Concentrația de glucoză din sângele dumneavoastră este verificată 

periodic. 

Toți deținuții din instituțiile penitenciare beneficiază de hrană în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 609 din 29.05.2006 ..., aprobată în comun cu Ministerul 
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Sănătății. Această hotărâre nu prevede niciun regim alimentar special pentru deținuții 

diagnosticați cu diabet. 

... Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Sănătății să îmbunătățească meniul și să 

modifice prevederile Hotărârii Guvernului. 

Starea dumneavoastră de sănătate este considerată stabilă. În cazul în care starea 

dumneavoastră de sănătate se va înrăutăți, vi se va oferi asistență medicală.” 

28.  La 5 octombrie 2012 DIP a răspuns, inter alia: 

„[În urma] plângerii dumneavoastră din 6 septembrie 2012 ... [s-a constatat] că 

dumneavoastră ... primiți tratament medical în mod regulat..., în special Glibomet, pe 

care l-ați administrat ultima dată la 12 septembrie 2012. 

Concentrația de glucoză din sângele dumneavoastră a fost verificată la 9 august 2012, 

15 august 2012, 20 august 2012 și 10 septembrie 2012. Conform protocolului clinic al 

Ministerului Sănătății, pacientul poate verifica independent concentrația de glucoză de 

3-4 ori pe zi, folosind glucometrul său personal.” 

29.  La 30 octombrie și 9 noiembrie 2012 DIP a răspuns, inter alia: 

„După ce ați fost examinată de către medici calificați, a fost stabilit un diagnostic 

conform căruia vi s-au prescris îngrijiri medicale în condiții de staționar în spitalul 

penitenciarului, pe care le-ați refuzat. Vi s-a prescris tratament ambulatoriu.” 

C. Starea de sănătate după eliberarea din detenție 

30.  După eliberarea din detenție, reclamanta a fost spitalizată în perioada 

26 noiembrie – 3 decembrie 2013. Diagnosticul la externare indica 

„hipertensiune arterială de clasa 3 cu risc suplimentar foarte ridicat. Clasa 3 

insuficiență cardiacă (clasificarea NYHA). Diabet zaharat de tip II insulino-

dependent, formă decompensată gravă”. 

31.  La 11 decembrie 2013 reclamanta a fost consultată de către medicul 

endocrinolog, care a concluzionat că diabetul zaharat evoluase într-o formă 

gravă și dezechilibrată, care necesita tratament cu insulină de două ori pe zi. 

32.  La 12 decembrie 2013 reclamantei i s-a stabilit grad de dizabilitate, 

cu o capacitate de muncă de 30%. 

MATERIALE RELEVANTE 

33.  Părțile relevante din raportul Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii și a Tratamentelor sau a Pedepselor Inumane ori Degradante („CPT”) 

cu privire la vizita sa în Moldova la IDP din cadrul Departamentului 

Serviciilor Operative al Ministerului Afacerilor Interne în perioada 14-24 

septembrie 2007 (CPT/Inf(2008)39) stabilesc următoarele (traducere 

neoficială): 

„22. În paragraful 15 s-a făcut deja referire la angajarea felcerilor în toate IDP-urile 

din țară ... Persoanele plasate în IDP în timpul săptămânii sunt, în general, examinate 

de către un felcer la scurt timp după sosirea lor; cu toate acestea, acest lucru nu a avut 
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loc de fiecare dată și în cazul celor care au intrat în zilele de weekend (de exemplu, sunt 

confirmate întârzieri de la două până la trei zile)... 

31. ... CPT solicită autorităților moldovenești să revizuiască prevederile legale 

relevante și să ofere instrucțiuni specifice pentru a garanta persoanelor aflate în arest 

preventiv dreptul de a fi examinate de un medic chiar din momentul plasării lor în 

detenție ... [Aceste] instrucțiuni ar trebui să prevadă în special faptul că: 

 - orice cerere a unui deținut privind consultarea sa către un medic trebuie să fie 

satisfăcută fără întârziere; nu este de competența personalului de poliție să filtreze 

aceste cereri; 

- rezultatele fiecărei examinări, precum și toate declarațiile relevante făcute de către 

un deținut și concluziile medicului trebuie înregistrate de către medic și puse la 

dispoziția persoanei vizate și a avocatului acesteia; 

- exercitarea dreptului de acces la un medic trebuie înregistrată în dosarele de arestare 

preventivă ...” 

34.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 609 din 29 mai 2006 

privind alimentația zilnică minimă și produsele de igienă pentru deținuți 

prevede un regim alimentar special pentru deținuții cu tuberculoză, pentru 

deținutele însărcinate și care alăptează, pentru deținuții minori și pentru 

deținuții bolnavi și cu dizabilități. Nu există prevederi despre deținuții cu 

diabet zaharat. 

35. Părțile relevante ale raportului Consiliului Național pentru Prevenirea 

Torturii (mecanismul național de prevenire instituit în anul 2016 în baza 

Protocolului opțional al Organizației Națiunilor Unite la Convenția împotriva 

torturii) cu privire la vizita sa la Spitalul Penitenciarului nr. 16 – Pruncul în 

perioada 22-23 iulie 2019 stabilesc următoarele (traducere neoficială): 

„... Majoritatea pacienților [cu diabet zaharat] sunt consultați de către un oftalmolog 

și un endocrinolog din sectorul civil în baza unui contract de prestări servicii încheiat 

cu Administrația Națională a Penitenciarelor. ... 

XI. CONSTATĂRI: 

6.  Deținuții nu au statutul de persoane asigurate în sistemul asigurărilor medicale și 

nu au dreptul la aceleași servicii ca și publicul larg, și nici la serviciile oferite în 

majoritatea programelor naționale (diabet zaharat, boli cardiovasculare, cancer etc.)...” 

36.  În cadrul celei de-a 1406-a reuniuni din 7-9 iunie 2021, Comitetul de 

Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o decizie cu privire la executarea 

hotărârilor Curții care relevă o încălcare din cauza condițiilor precare de 

detenție și a lipsei accesului la îngrijiri medicale corespunzătoare în timpul 

detenției, precum și a absenței remediilor interne eficiente în ambele privințe 

în Republica Moldova, care are următorul cuprins: 

„Delegații, 

... 2.  au subliniat importanța asigurării faptului că aplicarea practică a remediilor 

interne respectă cerințele Convenției, ... și a invitat autoritățile să furnizeze informații 

despre aplicarea măsurilor preventive și date statistice actualizate privind aplicarea 

măsurilor compensatorii; ... 
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7.  au invitat autoritățile să prezinte, până la 31 martie 2022, informații referitoare și 

la următoarele aspecte: 

- aplicarea remediului preventiv și compensatoriu în cazurile de asistență medicală 

pretins necorespunzătoare în detenție...” 

ÎN DREPT 

I. CONEXAREA CERERILOR 

37.  Având în vedere plângerile similare privind condițiile materiale de 

detenție, la 9 aprilie 2019 Curtea a decis să conexeze cererea nr. 23151/09 cu 

alte unsprezece cereri (a se vedea Tălămbuță și alții v. Republica Moldova 

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

parțial inadmisibile. 

38. Ținând cont de plângerile similare referitoare la asistența medicală 

insuficientă în detenție, Curtea acum consideră că este necesar să disjungă 

cererea nr. 23151/09 de aceste cereri și să o examineze împreună cu cererea 

nr. 30762/13 într-o singură hotărâre. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI  3  DIN CONVENȚIE 

39.  Reclamanții s-au plâns de lipsa sau insuficiența asistenței medicale și 

de absența unui regim alimentar adecvat în detenție, contrar Articolului 3 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

„Nimeni nu poate fi supus torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau 

degradante.” 

A. Admisibilitatea 

40.  Guvernul a susținut că, prin eșecul de a solicita despăgubiri pentru 

pretinsul prejudiciu cauzat de lipsa unei îngrijiri medicale corespunzătoare, 

cea de-a doua reclamantă nu a epuizat căile de recurs interne disponibile. 

Guvernul a prezentat rezumatele a patru cauze examinate de către instanțele 

naționale, în care un deținut (dl N.I.) obținuse despăgubiri pentru încălcarea 

Articolului 3 din Convenție. De asemenea, el a făcut referire la hotărârea 

explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 24 decembrie 2012 

referitoare la remediul compensatoriu introdus pentru încălcarea Articolelor 

3, 5 și 8 din Convenție. 

41. Cea de-a doua reclamantă a susținut că nu beneficiase de remedii 

efective în privința plângerilor sale în baza Articolului 3 din Convenție. 

42.  Curtea a constatat încălcări ale Articolului 13 din Convenție în cauzele 

I.D. v. Moldova (nr. 47203/06, § 50, 30 noiembrie 2010) și Valentin Boștovoi 

v. Republica Moldova (nr. 40614/14, §§ 18 și 29, 28 noiembrie 2017) din 

cauza lipsei remediilor efective în Republica Moldova pentru condiții 
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inadecvate de detenție, inclusiv asistență medicală necorespunzătoare în 

detenție. De asemenea, ea constată că remediul propus de către Guvern nu are 

un efect preventiv în sensul îmbunătățirii asistenței medicale acordate 

reclamanților pe parcursul detenției, ci doar un efect compensatoriu (a se 

vedea, de exemplu, Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, § 107, 7 noiembrie 

2006). Prin urmare, el nu este eficient în situațiile în care persoanele sunt încă 

deținute în astfel de condiții în momentul depunerii cererii lor la Curte (a se 

vedea, de exemplu, Oprea v. Moldova nr. 38055/06, § 33, 21 decembrie 

2010). În prezenta cauză, cea de-a doua reclamantă se afla în detenție la 

momentul depunerii cererii sale. Prin urmare, Curtea respinge obiecția 

Guvernului. 

43.  Curtea notează că plângerile respective ale ambilor reclamanți 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. 

B. Fondul 

44. Principiile generale relevante referitoare la caracterul adecvat al 

tratamentului medical în penitenciare au fost rezumate de către Curte în cauza 

Blokhin v. Rusia ([MC], nr. 47152/06, §§ 135-40, 23 martie 2016, cu 

referințele ulterioare din aceasta). 

45. Curtea reiterează că Articolul 3 din Convenție obligă Statul să 

protejeze integritatea fizică a persoanelor private de libertate. În special, 

Curtea consideră că obligația autorităților naționale de a asigura sănătatea și 

bunăstarea generală a unui deținut implică, inter alia, obligația de a-i asigura 

acestuia o alimentație adecvată (a se vedea Ebedin Abi v. Turcia, nr. 

10839/09, § 30, 13 martie 2018). 

1. Cererea nr. 23151/09 

46.  Primul reclamant a susținut că i s-a refuzat asistența medicală în timp 

ce se afla în detenție și că nu i s-a permis să primească medicamente de la 

familia sa. În consecință, el a suferit dureri severe, a avut o pierdere temporară 

a auzului, iar infecția urechii sale din acută a devenit cronică.  

47.  Guvernul a susținut că această cauză este similară cu cauza Gorea v. 

Moldova (nr. 21984/05, 17 iulie 2007), date fiind durata scurtă a detenției și 

necesitatea nefondată a asistenței medicale. Guvernul a notat că certificatele 

medicale prezentate de către reclamant nu demonstrau nicio agravare 

semnificativă a stării sale de sănătate, susținând că severitatea tratamentului 

nu a atins pragul minim prevăzut de Articolul 3 din Convenție. 

48.  Curtea observă că reclamantul s-a plâns de lipsa asistenței medicale 

pe parcursul celor zece zile de detenție în IDP, în special în legătură cu o 

infecție a urechii sale. Curtea consideră că prezenta cauză diferă substanțial 

de circumstanțele cauzei Gorea. Deși durata detenției este similară 
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(paisprezece zile în cauza Gorea), eșecul dlui Gorea de a se plânge de 

condițiile detenției sale a fost un element important la respingerea plângerii 

sale. În prezenta cauză, reclamantul s-a plâns procurorului și Judecătoriei 

Buiucani, însă nu a obținut niciun răspuns la plângerile sale, nemaivorbind de  

o îmbunătățire a condițiilor sale de detenție. Doar atunci când a fost adus din 

nou în fața Judecătoriei Buiucani pentru prelungirea arestului preventiv, 

reclamantul a fost audiat și eliberat din IDP, fiind plasat în arest la domiciliu 

(a se vedea paragrafele 6, 7 și 10). 

49.  Curtea ia act de faptul că Guvernul nu a prezentat fișa medicală a 

reclamantului pentru a demonstra că starea lui de sănătate fusese monitorizată 

la intrarea și ieșirea din IDP, și că i se acordase asistența medicală necesară. 

50.  În lipsa oricărei explicații din partea Guvernului, Curtea nu poate 

stabili dacă eșecul acestuia reprezintă rezultatul incapacității autorităților 

naționale de a ține o evidență completă cu privire la starea de sănătate a 

reclamantului și tratamentul de care el a beneficiat (a se vedea paragraful 33 

supraError! Reference source not found.) sau refuzul său de a dezvălui 

conținutul fișei medicale a reclamantului, care ar putea conține informații 

susceptibile să confirme afirmațiile formulate de către reclamant. Indiferent 

de motivele acestui eșec, Curtea este pregătită să tragă concluzii cu privire la 

temeinicia afirmațiilor reclamantului și la comportamentul Guvernului în 

prezenta cauză (a se vedea Bekirski v. Bulgaria, nr. 71420/01, § 115, 2 

septembrie 2010, cu referințele ulterioare, și Imakayeva v. Rusia, nr. 7615/02, 

§ 124, CEDO 2006-XIII (extrase)). 

51.  Ținând cont de materialele aflate în posesia sa și de eșecul Guvernului 

de a prezenta o copie a fișei medicale a reclamantului care să cuprindă 

perioada detenției sale, Curtea acceptă afirmația reclamantului, potrivit căreia 

el nu a beneficiat de asistență medicală adecvată în perioada aflării sale în 

IDP, atunci când starea sa de sănătate necesita o astfel de îngrijire. Curtea 

constată că o astfel de absență a îngrijirii medicale, combinată cu durerea și 

pierderea temporară a auzului la urechea stângă, trebuie să fi cauzat 

reclamantului o suferință care depășește gradul inevitabil de suferință 

inerentă detenției. 

52. Prin urmare, Curtea constată că eșecul autorităților de a acorda 

reclamantului asistență a constituit un tratament inuman și degradant în sensul 

Articolului 3 din Convenție. 

2. Cererea nr. 30762/13 

53.  Cea de-a doua reclamantă a susținut că, în timpul detenției, ea nu  

beneficiase de asistență medicală adecvată și de un regim alimentar specific 

pentru starea sa de sănătate (diabet zaharat). În consecință, diabetul și 

afecțiunea sa cardiacă s-au înrăutățit. Reclamanta a refuzat să fie transferată 

la spitalul penitenciarului, deoarece în această instituție medicală nu exista un 

medic endocrinolog și, în orice caz, trebuia să fie invitat un medic de la un 

spital civil pe propria cheltuială, ceea ce se întâmplase în Penitenciarul nr. 11. 
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Bazându-se pe un certificat din 12 noiembrie 2012, ea a susținut că afecțiunea 

sa necesita un tratament cu insulină, pe care nu l-a primit.  

54. Guvernul a prezentat fișa medicală din penitenciar a reclamantei, 

susținând că ea fusese examinată în mod regulat de către medici, inclusiv de 

către astfel de specialiști precum un endocrinolog, că beneficiase în mod 

regulat de medicamente antidiabetice (Glibomet) și antihipertensive, și că 

glicemia sa îi fusese măsurată la anumite intervale de timp. Toate solicitările 

sale de asistență medicală fuseseră soluționate în decurs de 30 de minute și 

erau înregistrate în mod corespunzător în fișa medicală. Guvernul a notat că 

reclamanta a refuzat de două ori transferul la spitalul penitenciarului, atunci 

când acest lucru fusese recomandat de către un medic, și adesea refuza 

tratamentul prescris. Potrivit Guvernului, starea reclamantei nu necesita un 

tratament cu insulină și ea nu s-a plâns niciodată administrației 

Penitenciarului nr. 11 despre caracterul inadecvat al asistenței medicale și al 

regimului alimentar. 

55.  De la început, Curtea observă că, la sosirea sa în Penitenciarul nr. 11, 

reclamanta fusese deja diagnosticată cu insuficiență cardiacă, hipertensiune 

și potențial diabet (a se vedea paragraful 14). 

56.  În luna august 2012 o comisie medicală a confirmat că reclamanta 

suferea de diabet zaharat de tip II (a se vedea paragraful 16). Deși se pare că 

reclamanta a beneficiat de tratament pentru hipertensiune imediat după 

plasarea sa în detenție, Curții nu i s-au furnizat dovezi că ei i s-a prescris și i 

s-a administrat un tratament antidiabetic înainte de iulie sau august 2012 (a 

se vedea paragrafele 17 și 27). De asemenea, nu există nicio înregistrare 

despre vreun alt examen medical înainte de august 2012 în privința diabetului 

zaharat de care suferea. Prin urmare, a existat o întârziere de cel puțin șapte 

luni înainte ca reclamantei să-i fi fost prescris tratamentul pentru diabet.  

57.  În privința caracterului adecvat al tratamentului administrat, Curtea 

observă că părțile nu sunt de acord cu faptul că starea reclamantei a necesitat 

tratament cu insulină pe toată durata detenției sale. Cu excepția certificatului 

medical din 12 noiembrie 2012 (a se vedea paragraful 18), nu există nicio altă 

opinie medicală înainte de august și decembrie 2013 (a se vedea paragrafele 

24, 30 și 31) care să indice că starea reclamantei necesita tratament cu 

insulină. 

58.  Cu toate acestea, chiar presupunând că nu exista o indicație medicală 

pentru insulină înainte de 20 august 2013, Curtea observă că diagnosticul 

reclamantei concluziona de fiecare dată că diabetul zaharat era subcompensat, 

id est că nu era suficient de bine gestionat prin tratamentul prescris (a se vedea 

paragrafele 19 și 21). În timp ce medicul endocrinolog a prescris ca 

medicamentele antidiabetice să fie administrate în comun cu monitorizarea 

regulată a glicemiei (a se vedea paragraful 19), fișa medicală a reclamantei 

prezintă un control ocazional al glicemiei, spre deosebire de supravegherea 

destul de regulată a tensiunii arteriale (a se vedea paragraful 22). 
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59.  Pe de altă parte, Curtea observă că, pe lângă tratamentul antidiabetic, 

reclamantei i s-a prescris un regim alimentar special pentru diabet (a se vedea 

paragraful 19Error! Reference source not found.), cerință care nu a fost 

respectată de către autoritățile penitenciare. Curtea constată că reclamanta a 

depus la DIP și la procuratură o plângere cu privire la lipsa unui regim 

alimentar specific (a se vedea paragrafele 25-27). Procurorul a admis lipsa 

alimentației corespunzătoare, iar DIP a recunoscut că Hotărârea Guvernului 

relevantă cauzei nu conținea prevederi referitoare la asigurarea unui regim 

alimentar special pentru diabetici. Curtea constată că situația a rămas 

neschimbată până în prezent (a se vedea paragraful 34). 

60.  Autoritățile nu au încercat să constate dacă hrana oferită reclamantei 

era adecvată și dacă nerespectarea regimului alimentar prescris de către medic 

avusese efecte negative asupra stării sale de sănătate și asupra eficienței 

tratamentului antidiabetic administrat. Ținând cont de faptul că un regim 

alimentar special este, în general, esențial pentru gestionarea adecvată a 

diabetului zaharat, doar acest aspect îi permite Curții să concluzioneze că 

autoritățile nu au întreprins măsurile necesare pentru a proteja sănătatea 

reclamantei (a se vedea Ebedin Abi v. Turcia, pre-citată, §§ 38-45). 

61. Cu referire la plângerea privind deteriorarea stării de sănătate a 

reclamantei, Curtea face referire la decizia Curții de Apel Bălți, care  

concluziona că starea de sănătate a reclamantei nu mai era compatibilă cu 

detenția (a se vedea paragraful 24). De asemenea, Curtea observă că, după 

eliberarea sa, reclamanta a avut nevoie de tratament cu insulină (a se vedea 

paragrafele 29-30), că starea de sănătate a inimii se agravase (de la clasa 1 a 

evoluat la insuficiență cardiacă de clasa 3) și că, în consecință, ea și-a pierdut 

70% din capacitatea sa de muncă (a se vedea paragraful 31). 

62.  În acest sens, Curtea concluzionează că reclamanta a beneficiat de un 

anumit tratament medical pentru diabetul zaharat, dar care, din cauza 

administrării sale cu o întârziere de șapte luni, fără o corelație regulată cu 

nivelul de glicemie din sânge și din cauza absenței unui regim alimentar 

special, a fost ineficient în gestionarea afecțiunii de care suferea (a se vedea 

Demian v. România, nr. 5614/05, § 54, 27 septembrie 2011).  

63. Curtea notează că Guvernul nu a contestat afirmația reclamantei cu 

privire la lipsa unui medic specialist în cadrul spitalului Penitenciarului 

Pruncul și că această informație a fost confirmată de raportul recent al 

Consiliului Național pentru Prevenirea Torturii (a se vedea paragraful 34). 

Din acest motiv, Curtea nu este convinsă că un transfer la spitalul 

penitenciarului – unde reclamanta oricum trebuia să invite un medic specialist 

din cadrul unui spital civil, la fel ca și în Penitenciarul nr. 11 – ar fi condus la 

o mai bună gestionare a stării sale de sănătate, fără o monitorizare adecvată a 

nivelului de glicemie în sânge și a unui regim alimentar special. 

64.  Prin urmare, Curtea consideră că autoritățile naționale nu au întreprins 

măsurile necesare pentru a proteja sănătatea și bunăstarea reclamantei și că, 
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în consecință, nu i-au oferit condiții adecvate de detenție compatibile cu 

demnitatea umană, încălcând Articolul 3 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13  DIN CONVENȚIE 

65.  Primul reclamant s-a plâns de faptul că nu a beneficiat de un remediu 

efectiv în privința plângerii sale referitoare la lipsa asistenței medicale în 

detenție, în conformitate cu Articolul 13 din Convenție, care stabilește 

următoarele: 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

66.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

67.  Reclamantul a susținut că nu existau căi de atac efective pentru a 

contesta lipsa asistenței medicale. 

68.  Guvernul a afirmat că nu era necesară examinarea plângerii, având în 

vedere că nu exista nicio pretenție justificată în baza Articolului 3 din 

Convenție. 

69.  Curtea notează că Guvernul a eșuat să prezinte dovezi cu privire la 

existența unor căi de atac interne efective (a se vedea paragraful 42 supra). 

În plus, în luna iunie 2021 procesul de supraveghere de către Comitetul de 

Miniștri a executării hotărârilor Curții în privința Republicii Moldova cu 

referire la lipsa accesului la asistență medicală adecvată în timpul detenției și 

absența unor căi de atac interne efective în acest sens este încă pendinte, iar 

Guvernul reclamat a fost invitat să furnizeze informații cu privire la aplicarea 

remediului preventiv și compensatoriu în astfel de cazuri (a se vedea 

paragraful 36 supra). 

70. Prin urmare, Curtea consideră că nu s-a demonstrat faptul că exista un 

remediu efectiv în privința plângerii reclamantului și, prin urmare, conchide 

că a existat o încălcare a Articolului 13 din Convenție. 

IV. ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

71.  În cele din urmă, primul reclamant s-a plâns, de asemenea, în baza 

Articolului 6 § 2 din Convenție, de încălcarea dreptului său la prezumția de 

nevinovăție. În particular, reclamantul a susținut că limbajul folosit de către 
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Curtea de Apel Chișinău pentru a descrie personalitatea sa lăsa să se înțeleagă 

că în anul 2001 el comisese o infracțiune, deși procesul penal în acea cauză 

fusese clasat, deoarece nu exista faptul infracțiunii. 

72.  Guvernul a susținut că referirea la flagrantul delict al reclamantului 

din anul 2001 reprezenta o declarație de suspiciune, dar nu de vinovăție și, 

din acest motiv, era acceptabilă. 

73.  Curtea consideră că principalele aspecte din prezenta cauză au fost 

analizate și că, în aceste circumstanțe, nu este necesar să examineze plângerea 

în baza Articolului 6 § 2 din Convenție (a se vedea Centrul de Resurse 

Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. Romania [MC], nr. 47848/08, § 

156, CEDO 2014). 

V. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

73.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

74.  Primul reclamant a pretins 15.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral, 100 EUR pentru prejudiciul material, ceea ce constituie cheltuielile 

suportate pentru asistență medicală, și 560 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

El a prezentat o chitanță de 60 EUR pentru servicii de traducere și un contract 

de 500 EUR pentru asistență juridică. 

75.  A doua reclamantă a pretins 30.000 EUR pentru prejudiciul moral și 

3.000 EUR pentru costuri și cheltuieli. Ea a prezentat fișa de pontaj detaliată 

și contractul cu reprezentantul său legal. 

76.  Guvernul a susținut că pretențiile reclamanților erau excesive, invitând 

Curtea să le respingă. 

77.  Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă primului reclamant o sumă 

globală de 8.500 EUR pentru orice prejudiciu material și moral, iar celei de-

a doua reclamante 8.500 EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamanților. 

78. Cu privire la costuri și cheltuieli, Curtea acordă suma integrală 

solicitată de către primul reclamant, iar celei de-a doua reclamante îi acordă 

1.500 EUR. 

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

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Disjunge cererea nr. 23151/09 de celelalte cereri la care a fost conexată; 
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2. Decide să conexeze cererile în prezenta cauză; 

3. Declară admisibile plângerile cu privire la asistența medicală în detenție 

în ambele cereri și cea referitoare la Articolul 13 din Convenție în cererea 

nr. 23151/09; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție în 

privința ambilor reclamanți; 

5. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție în 

privința primului reclamant; 

6. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

plângerii formulate în baza Articolului 6 § 2 din Convenție; 

7. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care vor fi convertite în lei moldovenești la 

rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 8.500 EUR (opt mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru orice prejudiciu material și moral, primului 

reclamant; 

(ii) 8.500 EUR (opt mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral, celei de-a doua reclamante; 

(iii) 560 EUR (cinci sute șaizeci de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli, primului reclamant; 

(iv) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru costuri și cheltuieli, celei de-a doua 

reclamante; 

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

executării hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumei de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

8. Respinge restul pretenției reclamanților pentru satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


