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Condi?iile de deten?ie din Republica Moldova în vizorul
Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei
Natalia ?eremet · Thursday, March 29th, 2018

Pân? în prezent, Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat, în 39 cauze,
condi?iile proaste de deten?ie în mai multe locuri de deten?ie din Republica Moldova, cel mai
frecvent vizat fiind Penitenciarul nr. 13 (mai mult de 25 cauze). Autorit??ile înc? nu au
solu?ionat problemele date.
Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei supravegheaz? executarea hot?rârilor pronun?ate de
CtEDO. Cauzele cu constat?ri similare, de obicei, se grupeaz? pentru supravegherea implement?rii
hot?rârilor. În grupul de cauze Ciorap ?i al?ii, care include 14 hot?râri, CtEDO a constatat
urm?toarele probleme principale cu privire la condi?iile de deten?ie în Penitenciarul nr.13:
suprapopularea (extrem?), condi?iile nesanitare ?i lipsa igienei, insuficien?a ?i calitatea proast? a
hranei servite. Totodat? CtEDO a constatat c? legisla?ia moldoveneasc? nu d? dreptul instan?elor
de judecat? sau oric?rui organ administrativ care examineaz? o plângere s? dispun? îmbun?t??irea
imediat? a condi?iilor de deten?ie a unei persoane, îmbun?t??ire care depinde de alocarea
resurselor de la bugetul de stat (pentru detalii a se vedea comunicarea CRJM din 2016 ?i
dezbaterile cu privire la acest subiect).
La 11 ianuarie 2018, Guvernul Republicii Moldova a prezentat un Plan de Ac?iuni revizuit pentru
executarea hot?rârilor în grupul de cauze Becciev, Ciorap ?i Paladi. Guvernul se refer? în principal
la introducerea unui remediu nou restaurator ?i compensator, care îns? a intrat în vigoare par?ial
(unele prevederi de la 20 decembrie 2017, altele din 2019).
La 19 februarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de
Mini?tri o comunicare actualizat?, care analizeaz? impactul m?surilor întreprinse de c?tre
autorit??i în vederea redres?rii condi?iilor de deten?ie din Penitenciarul nr. 13.
CRJM recomand? autorit??ilor moldovene?ti s? gr?beasc? construc?ia unui nou penitenciar în
Chi?in?u care va înlocui Penitenciarul nr. 13. Pân? atunci, îns?, autorit??ile urmeaz? s? ia m?suri
necesare pentru a reduce suprapopularea în acest penitenciar. Acest lucru se poate face prin
extinderea practicii de aplicare a m?surilor non-privative de libertate ?i transferul de?inu?ilor
condamna?i de la Penitenciarul nr. 13 în alte penitenciare. De asemenea, autorit??ile urmeaz? s?
m?reasc? substan?ial fondurile alocate pentru hrana de?inu?ilor ?i s? instruiasc? autorit??ile
na?ionale competente pentru a asigura implementarea eficient? a noului remediu intern restaurator
si compensator pentru deten?ia în condi?ii proaste.
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Recomand?rile date au fost prezentate de reprezentanta CRJM, Nadejda HRIPTIEVSCHI, la 5
martie 2018 în cadrul unei ?edin?e de informare trimestrial? a reprezentan?ilor delega?iilor statelor
membre de c?tre reprezentan?ii societ??ii civile privind executarea hot?rârilor CtEDO, organizat?
de European Implementation Network.
În perioada 13-15 martie 2018, a fost organizat? cea de-a 1310-a Reuniune a Comitetului de
Mini?tri al Consiliului Europei. În ceea ce prive?te m?surile generale de executare a grupului de
cauze Ciorap ?i al?ii, a fost luate urm?toare decizii :
a fost salutat? adoptarea legisla?iei care introduce noi c?i de atac preventive ?i compensatorii
pentru condi?iile de deten?ie, fiind constatat c? acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019 ?i
respectiv au fost invitate autorit??ile s? furnizeze informa?ii cu privire la m?surile luate în
vederea oferirii de desp?gubiri între timp de?inu?ilor care se plâng de condi?iile de deten?ie,
inclusiv în cauzele aflate pe rolul CtEDO;
a fost cerut insistent autorit??ilor na?ionale s?-?i intensifice eforturile de combatere a
supraaglomer?rii, în conformitatea cu standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii
?i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) ?i reie?ind din recomand?rile
relevante ale Comitetului de Mini?tri, informând, astfel Comitetul despre progresele înregistrate;
autorit??ile na?ionale au fost încurajate s?-?i continue eforturile în construirea unui nou
penitenciar ?i, pân? când aceast? va deveni opera?ional, a fost reiterat? importan?a respect?rii
recomand?rilor CPT pentru a se asigura c? Penintenciarul nr. 13 ofer? condi?ii acceptabile de
deten?ie;
autorit??ile na?ionale au fost invitate s? furnizeze informa?ii cu privire la m?surile luate pentru a
asigura c? cele ?ase centre de deten?ie ale MAI, care au fost redeschise în decembrie 2016, dup?
o perioad? de suspendare de trei ani, respect? condi?iile de deten?ie in conformitate cu CEDO;
autorit??ile na?ionale au fost invitate în continuare s? furnizeze informa?ii cu privire la m?surile
luate pentru a remedia înc?lc?rile art. 8 CEDO din cauza cenzurii coresponden?ei de?inu?ilor ?i a
interdic?iilor vizitelor de familie; privind furnizarea de hran? pentru de?inu?i, condi?ii sanitare,
?i activit??ile de?inu?ilor în afara celulelor în institu?iile penitenciare ?i de poli?ie; plasarea
persoanelor în locurile de deten?ie ale poli?iei mai mult de 72 de ore legale; întreb?ri legate de
constatarea înc?lc?rii art. 34 CEDO.

This entry was posted on Thursday, March 29th, 2018 at 12:32 pm and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-2/2-

04.10.2022

