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I. Introducere  
 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea aplicării efective a 
drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mintale în vederea protecției 
drepturilor acestora” finanțat de Ambasada Finlandei la București, precum și Agenția 
Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) prin programul Core–
Support, implementat de Asociația IDOM Moldova. Opiniile exprimate nu neapărat reflectă 
punctul de vedere al donatorului 

 
În acest raport se analizează ambele proceduri: cea prescrisă de legislația civilă și Legea 

nr. 1402 privind sănătatea mintală care permite supunerea persoanei la tratament 
psihiatric fără consimțământ și cea prescrisă de legislația penală care permite supunerea 
persoanei la tratament psihiatric prin aplicarea măsurilor medicale de constrângere ce 
înlocuiesc pedepsele penale (amenda, munca neremunerată în folosul comunității, 
închisoare). 
 

a. Obiectivele acestui Raport: 
a) evaluarea gradului de implementare a recomandărilor formulate anterior de 

autoritățile naționale și internaționale din domeniul drepturilor omului, cu referire 
la procedura tratamentului psihiatric fără consimțământ; 

b) identificarea și prevenirea practicilor endemice de încălcare a drepturilor omului 
față de persoanele supuse tratamentului psihiatric fără comsimțământ; 

c) constatarea situației la zi, cu documentarea stărilor de fapt în raport ce urmează a fi 
făcute public. 
 

b. Metodologia folosită 
Pentru formularea concluziilor, au fost studiate multiple documente, constituind din avize 
medicale, formulare de consimțământ, epicrize, demersuri, expertize judiciare și 
concluziile comisiilor medicale, încheieri și hotărâri judecătorești, interviuri cu pacienții și 
familiile lor, interviuri cu avocați, procurori, personal medical și reprezentanți ai 
managementului instituțiilor medicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Tratamentul psihiatric fără liberul consimțământ 
 
Art. 5 al Convenției Europene pentru Drepturile și Libertățile Fundamentale ale Omului și 

Art. 14 al Convenției ONU Privind Drepturile Persoanelor cu Disabilități garantează fiecărei 

persoane cu disabilități dreptul la libertate și siguranță. Acest drept presupune garantarea 

legalității privării de libertate pentru persoana internată în spitalul de psihiatrie și 

respectarea drepturilor procesuale garantate de legislația în vigoare și tratatele 

internaționale de drepturile omului: dreptul la apărare, contradictorialitatea, egalitatea 

armelor, participarea la dezbateri judecătorești, contestarea deciziei și revizuirea acesteia 

de o instanță judiciară imparțială și independent instituită prin lege.  

 
Într-un șir de cauze examinate de Curtea Europeană de Drepturile Omului s-a stabilit că 

procedura de internare a pacientului într-o clinică psihiatrică poate fi calificată ca detenție 

arbitrară atunci când se face fără consimțământul pacientului (Rakevich v Russia, Pl. 

58973/00 hotărîrea din 28 octombrie 2003), sau într-o procedură judiciară defectuoasă 

(Nowicka v Poland, Pl. 30218/96, hotărîrea din 3 decembrie 2002), sau prin refuzul 

neîntemeiat de a externa pacientul atunci când nu sunt  motive de a deține pacientul în 

continuare (Musial v Poland, Pl. 24557/94, hotărîrea din 25 martie 1999). 

 
Din multiplele dosare și hotărâri judecătorești analizate, dar și din interviurile purtate cu 

pacienții și angajații instituțiilor de psihiatrie, se identifică mai multe situații care pot fi 

calificate ca fiind detenție arbitrară. Printre acestea:  
 

- imposibilitatea retragerii consimțământului pentru internare și cel pentru tratament 

- imposibilitatea de a pleca benevol din spital decât însoțit de rude sau după finisarea 

tratamentului de minim  21 zile  

- internarea fără semnarea consimțământului informat în limba pe care pacientul o 

cunoaște,  

- internarea în lipsa unei necesități psihiatrice (de regulă pentru profilaxie sau din 

considerente social-economice),  

- imposibilitatea de a contesta decizia judiciară care obligă persoana la tratament 

psihiatric fără consimțământ. 

Consimțământul 
 
Procesul de internare a pacienților în spitalul de psihiatrie are loc prin două modalități: 1) 

planică sau fără situații acute, și 2) de urgență. Internarea pacienților fără stări acute este 

determinată nu doar de starea de sănătate a pacientului, dar și de situația social-economică 

dificilă a persoanei în multe din cazurile observate: absența unui spațiu locativ permanent, 

acțiuni de violență în familie asupra pacientului, absența unei rude care să îngrijează 

pacientul, lipsa medicamentelor pentru susținerea tratamentului prescris de medicul-

psihiatru ș.a.  

 
Odată ajuns în secția de internare, pacientul este întrebat de medic despre comportamentul 

său, starea familială, circumstanțele care l-au făcut să vină la spital, fără să aibă o discuție 

mai detaliată despre tratamentul propus, avantajele și tipurile de tratament disponibil, 



 

necesitatea internării și alternativele internării în staționar, precum și alte aspecte ce țin de 

acordul informat și consimțământul la internare.  Dovadă a faptului că pacientul nu este 

informat despre tratament și internare servesc și formularele de consimțământ nesemnate 

în fișele medicale văzute în secții, dar și plângerile pacienților despre efectele adverse a 

medicamentelor administrate. Reamintim că potrivit Art. 11 alin (2) Legea nr. 1402 privind 

sănătatea mintală, medicul are obligația să explice pacientului într-o limbă accesibilă 

despre tratament și efectele adverse a medicamentelor asupra sănătății, ceea ce nu exclude 

observarea pacientului și modificarea tratamentului în cazurile când starea generală de 

sănătate se înrăutățește sau apar efecte adverse (lipsa ciclului menstrual, alergii, maladii a 

colonului și/sau a pancreasului, etc.). S-a constatat că medicii nu obișnuiesc să explice 

tratamentul medicamentos pentru care obțin acordul informat și nu informează pacientul 

despre modificarea tratamentului și necesitatea preluării altui acord informat pentru noile 

proceduri și medicamente.  

 
Pe lângă faptul că pacienții nu întotdeauna semnează formularul de consimțământ la 

internare, s-a observat că personalul medical nu întotdeauna respectă dreptul pacientului 

de a semna consimțământul în limba pe care o înțelege. Un șir de pacienți vorbitori de 

limba rusă aveau semnate formulare a consimțământului pentru internare și tratament 

medical în limba de stat deși nu o citesc și slab o înțeleg. După semnarea formalistă a 

consimțământului, pacienții nu doar că rareori înțeleg ce tratament le este administrat și 

care e durata tratamentului, ei nu-și pot retrage consimțământul semnat.  

 
O situație aparte sunt  pacienții cu deficiențe senzoriale. Acordul informat la internare și 

tratament, a acestor pacienți, se regăsește în dosarul medical fără semnătură sau semnat de 

o rudă (presupus tutore, contrar Legii nr. 66 din  13.04.2017 care a modificat instituția tutelei 

în Codul Civil) ori de o persoană neidentificată. Nu există nici în Ordinul comun nr. 33 al 

Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției, nici în Legea nr. 1402 privind sănătatea 

mintală, nici în regulamentele interne a spitalelor de psihiatrie o procedură legal adoptată 

pentru realizarea măsurilor de acomodare rezonabilă a pacienților cu dizabilități 

senzoriale la semnarea acordului informat. 

 
De cele mai deseori sunt  găsite formulare pentru consimțământ semnate doar de pacient și 

necompletate cu informația obligatorie despre identitatea pacientului și despre natura 

intervenției medicale pentru care s-a cerut/luat acel acord al pacientului. Medicii introduc 

ulterior informația în aceste formulare, evitând o discuție detaliată și informativă cu 

pacientul despre tratament, inclusiv despre intervenția medicală pentru care deja s-a 

obținut acordul semnat (culegerea probelor biologice pentru analiză, examinările medicale, 

schimbarea medicamentelor ș.a.). 

 
Odată semnat consimțământul pentru internare și tratament psihiatric benevol, pacientul 

nu-l poate retrage. Nu există un mecanism prin care pacientul să-și retragă consimțământul 

semnat la internare, fie să refuze tratamentul pe care îl primea fie să renunțe la internare 

planificând să urmeze tratamentul ambulatoriu, deși acest drept este garantat de Art. 12 al 

Legii nr. 1402 privind sănătatea mintală. De regulă, externarea are loc la aprecierea 

subiectivă a medicului curant și la finisarea unei perioade concrete de tratament, de regulă 



 

minim 21 zile. Retragerea consimțământului pentru internare și tratament psihiatric a fost 

documentată doar în cazurile când au intervenit avocații sau ONG-urile. Nu a fost 

identificat nici un caz în care pacientul să fi întrerupt tratamentul în mod individual și 

externat din staționar. 

Au fost documentate situații când pacienții și-au manifestat retragerea consimțământului 

pentru internare și tratament în spitalul de psihiatrie prin plecarea voluntară din staționar. 

Pacienții fără să informeze personalul medical, indiferent dacă aveau pe ei haine de sezon, 

se îndreptau spre domiciliu. Neajungând departe, acești pacienți erau întorși fie de 

personalul medical al spitalului, plecat în căutarea lor, fie de angajații poliției alertați de 

spital. Motivul invocat pentru reinternarea pacienților în staționar era convingerea 

personalului medical că tratamentul nu a finisat și ”patronarea” pacienților prin asumarea 

răspunderii pentru comportamentul pacientului care s-a externat de sine stătător.  

Această stare de lucruri este dictată în primul rând de condițiile de finanțare a 

tratamentului în staționarul spitalului de psihiatrie stabilite prin contractul încheiat dintre 

fiecare spital și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Costurile tratamentului 

medical vor fi acoperite din bugetul asigurărilor în medicină doar dacă pacientul urmează 

un tratament de cel puțin 21 de zile în staționar. Așadar, chiar dacă pacientul se internează 

voluntar, acesta nu poate pleca voluntar din spital decât după expirarea termenului de 21 

zile și respectiv, de facto, nu poate retrage consimțământul dat la internare și tratament 

voluntar. 

 

Internarea fără liberul consimțământ 
 
Internarea de urgență a pacienților este determinată de starea psihică dificilă în care este 

adusă persoana de către rude, echipajul de poliție sau de serviciul medical de urgență. În 

majoritatea cazurilor acești pacienți nu sunt  în stare să conștientizeze faptul că sunt  

internați într-o instituție medicală psihiatrică sau, dacă sunt  în stare să-și comunice 

intențiile, refuză să-și dea consimțământul pentru internare. În așa situații, spitalul trebuie 

să se conducă de prevederile Art. 28 al Legii nr. 1402 cu privire la sănătatea mintală pentru 

a-l interna fără consimțământ. Mai exact, spitalul se adresează în instanța de judecată cu un 

demers la care anexează un aviz medical în care trebuie să fie argumentată întrunirea 

cumulativă a tuturor condițiilor pentru internarea involuntară a persoanei în staționarul 

de psihiatrie, și anume:  

a) existența unei tulburări psihice,  

b) imposibilitatea documentată de a examina sau trata persoana altfel decât în condiții 

de staționar,  

c) tulburarea psihică să fie gravă,  

d) persoana să refuze semnarea acordului informat pentru internare și tratament în 

condiții de staționar,  

e) starea de sănătate a persoanei la zi să prezinte pericol social direct sau să 

condiționeze prejudiciu grav sănătății sale dacă nu i se va acorda asistență 

psihiatrică.  

 



 

Din vizitele efectuate la spitalele de psihiatrie în lunile septembrie – decembrie 2018, s-a 

constatat că în ultimii ani spitalele preferă să nu adreseze instanței de judecată demersuri 

pentru internare fără consimțământ atunci când cunosc pacientul și au posibilitate să-i 

influențeze decizia pe durata aflării în secție, obținând semnătura pe formularul de acord 

ulterior sau la sfârșit de tratament, la externare. Astfel, din documentația medicală studiată, 

declarațiile rudelor și a pacienților, s-au identificat cazuri când pacientul, fiind deja în 

salonul de supraveghere a secției și fiind deja sub influența substanțelor psihotrope, 

semnează formularul consimțământul pentru internare și cel pentru tratament la câteva 

zile. Caracterul volitiv și informat al unui astfel de consimțământ este evident dubios, 

pentru că medicamentele influențează discernământul persoanei. Mai mulți pacienți 

de asemenea au comunicat că sunt  convinși de medici să semneze formularul de 

consimțământ prin presiuni: nu-i va confirma grupa de invaliditate, va fi lăsat în salonul de 

supraveghere, nu va pleca acasă, nu va avea vizite de la rude și altele. 

 
Verificarea numărului exact al cazurilor de internare involuntară este dificilă, pentru că 

numărul pacienților internați în temeiul Art. 28 Legea nr. 1402 (conform registrelor de la 

secțiile de internare a spitalelor) nu corespunde cu numărul de adresări către instanța de 

judecată (conform datelor din instanțele de judecată, verificate de echipă). Se întâmplă din 

cauza practicii descrise mai sus – pacientul fiind deja în secție și primind deja psihotrope 

este văzut nevoit să semneze formularul consimțământului pentru a nu suporta consecințe 

negative (cum este traiul în salonul de supraveghere cu pacienți gravi bolnavi și unde persistă 

miros de urină, agitație, insomnie)  

 
Analizând în continuare actele judecătorești, s-a identificat și un alt factor de nivel legislativ 

care contribuie la impunerea semnării ”benevole” a formularului de consimțământ de către 

pacient.  Art. 33-35 din Legea nr. 1402 privind sănătatea mintală nu prevede un termen 

exact pentru care pacientul poate fi internat fără liberul său consimțământ într-un spital de 

psihiatrie. Instanțele de judecată însă obligă pacientul la un tratament pe un termen exact 

de 30 de zile și chiar 6 luni. O astfel de soluție a instanțelor judecătorești se motivează cu 

prevederile Art. 35 din Legea nr.1402 care impune o evaluare a pacientului la 6 luni sau o 

dată pe an. Instanțele însă înțeleg că aceștia sunt  termenii pentru care persoana trebuie să 

fie internată dacă nu-și dă liberul consimțământ. În consecință avem o situație când 

pacientul care refuză să-și dea acordul la internare și tratament riscă să fie închis în spitalul 

de psihiatrie pentru 6 luni sau un an, în loc de 21 de zile (conform practicii stabilite de 

spitale) dacă ar fi dat acordul ”benevol”. Această situație contravine în mod direct 

prevederilor Constituției R. Moldova și Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități. 

Externarea din spitalul de psihiatrie 
 
Oricare pacient, a cărui curs de tratament medical a finisat, trebuie să se bucure de dreptul 

său la libertate și să i se garanteze realizarea acestui drept. În practică însă, pacientul nu 

poate pleca de sine stătător. Lui i se permite să plece din spital doar însoțit de rude sau luat 

cu ambulanța când aceasta vine să aducă alt pacient din același raion. Deși grija 

administrației spitalului față de pacient este înțeleasă, implementarea acestei griji duce la 

încălcarea nejustificată a drepturilor pacientului nedorit de familia sa și/sau de autoritățile 

publice locale care întârzie să apară la externarea pacientului. 



 

 
”Patronarea” exagerată a pacienților din partea medicilor curanți determină formarea unei 

practici generalizate și defecte, în locul unei abordări individuale, cauzând multiple 

încălcări a drepturilor pacienților, în special a dreptului la libertate. Cea mai frecventă 

întrebare ce este adresată de pacienți ”Când vine [numele rudei] să mă ia acasă?” și ”Vă rog 

sunaț-al pe [numele rudei] să vină să mă ia că fără ei nu-mi dă drumul acasă”. Pentru că, nu 

se asigură acces regulat la telefon nici azi (explicația de regulă face referire la sunete 

neîntemeiate a pacienților și deranjul rudelor) pacienții nu au cum să influențeze 

consumarea procedurii de externare individual. Ca rezultat, după terminarea 

tratamentului, unii pacienți rămân să locuiască în spital pentru o perioadă nedeterminată. 

Tot în această categorie intră și pacienții care nu au loc de trai după ce au fost deposedați 

de spații locative de foști tutori sau infractori. Astfel de pacienți sunt  în fiecare din cele trei 

spitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Măsurile de constrângere cu caracter medical  
 
Pacienții aflați la tratament medical prin constrângere sunt  persoanele recunoscute 

iresponsabile pentru comiterea infracțiunilor incriminate acestora și ca urmare a unui 

proces de judecată finisat, exonerate de răspundere penală dar supuse măsurilor cu 

caracter medical de tratament prin constrângere în instituție psihiatrică. Astfel de pacienți 

sunt  în fiecare din cele trei spitale de psihiatrie a țării. Prin Ordinele Ministrului Sănătății 

din 31 martie 2008 și 18 iunie 2008 în cadrul IMSP Spitalul de Psihiatrie Chișinău au fost 

create secții pentru pacienți obligați la tratament medical prin constrângere cu regim 

riguros, care după condiții și stilul de trai este relevant-comparabilă cu o închisoare, și o 

secție unde se transferă pacienții aflați la tratament prin constrângere cu regim obișnuit. 

Nici azi, astfel de secții nu au fost organizate în IMSP Spitalul de Psihiatrie mun. Bălți și în 

IMSP Spitalul de Psihiatrie or. Orhei. În aceste două spitale, pacienții aflați la tratament prin 

constrângere cu regim obișnuit se repartizează prin aceleași secții de rând  cu ceilalți 

pacienți aflați la tratament voluntar.  Această stare de lucruri încalcă dreptul pacienților 

aflați la tratament voluntar, la securitate și integritate fizică. 

Condițiile de trai a pacienților aflați la tratament prin constrângere  
Condițiile de trai a pacienților aflați la tratament prin constrângere în regim de 

supraveghere riguros al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie or. Codru sunt  inumane și 

degradante, iar menținerea pacienților în aceste condiții ar putea constitui pedeapsă crudă, 

având  în vedere că tratamentul prin constrângere se prelungește la fiecare 6 luni, pentru 

un astfel de pacient ajungând la zeci de ani de detenție. Pentru condițiile de trai și 

tratament, care astăzi sunt  similare celor din cea mai prost dotată închisoare a R. Moldova, 

dar și pentru securitatea fizică a fiecărui pacient, răspunde Spitalul, Ministerul de resort, 

precum și statul per ansamblu. Governmental liabily este noțiunea folosită de avocați în 

plângerile depuse la Curtea Europeană de Drepturile Omului pentru clienții deținuți în 

”tratament”-ul spitalelor de psihiatrie unde viața și sănătatea, fizică și psihică, erau supuse 

unor riscuri nejustificate dar totuși evitabile. Această răspundere reiese din obligațiile 

pozitive asumate voluntar de R. Moldova, la ratificarea tratatelor internaționale de 

drepturilor omului. Condițiile de trai și tratament (de facto de detenție), a pacienților aflați 

la tratament prin constrângere în regim de supraveghere riguros al Spitalul Clinic de 

Psihiatrie este contrar Articolului 3 al Convenției Europene și violează flagrant demnitatea 

umană a persoanelor aflate în cea mai vulnerabilă stare – tulburarea sănătății mintale. 

 

Neasigurarea securității pacienților spitalizați pentru tratament prin constrângere în 

spitalele de psihiatrie, creează condiții favorabile pentru dezvoltarea și menținerea 

tradițiilor criminale. Violențele dintre pacienți, lipsa personalului specializat, deținerea 

pacienților în tratament prin constrângere cu populația generală, ”ierarhia” în relațiile 

dintre pacienți ș.a. vorbesc despre existența unor astfel de ”tradiții” reclamate atât de 

personalul medical cât și de pacienții celor trei spitale. 

 
În continuare lipsește un regulament sau vreo instrucțiune pentru transportarea 

pacienților aflați la tratament prin constrângere , la necesitate, către un spital de profil 



 

general pentru intervenție și asistență medicală, și la instanță de judecată pentru 

examinarea cauzei sale, cererii de recurs sau petiției.  

 
O problemă persistă și azi – internarea și tratarea persoanei în spitalul de psihiatrie pe 

durata urmăririi penale, drept măsură preventivă, neavând  încă vreo sentință penală 

intrată în vigoare. Nici una din spitalele de psihiatrie a R. Moldova nu este echipată și oferă 

condiții pentru detenția persoanelor arestate cu presupuse tulburări psihice pe durata 

urmăririi penale. 

 

În multiplele rapoarte a organizațiilor naționale și internaționale în domeniu se subliniază, 

în repetate rând uri, că tratamentul medical și efectele secundare trebuie explicate 

pacientului într-un limbaj simplu, într-un mod pe care pacientul îl înțelege și îl poate 

memoriza. Comunicarea dintre medic și pacient rămîne a fi deficientă, în special în 

situațiile când pacientul este supus tratamentului prin constrângere prin hotărîre 

judecătorească. Pentru personalul medical, lipsa necesității obținerii unui consimțământ 

pentru tratament echivalează cu exonerarea de obligația de a respecta dreptul pacientului 

la informare. 

 
Persistă printre mulți pacienți înțelegerea că ei sunt  injectați cu substanțe psihotrope 

pentru că rostesc cuvinte necenzurate, când refuză să primească medicamente sau când 

încalcă ordinea impusă în secție. Medicamentele administrate ca pedeapsă, din cele relatate 

de pacienți, sunt  diazepam, amenazin, haloperidol. În acest context, este de menționat că 

nici într-un caz nu se permite injectarea medicamentelor ca metodă de supunere a voinței 

pacientului și de pedepsire a lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. Accesul la Justiție 
Art. 5 paragraful 4 și Art. 6 al Convenției Europene pentru Drepturile și Libertățile 

Fundamentale ale Omului, precum și Art. 13 al Convenției ONU Privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități garantează fiecărei persoanei cu disabilități dreptul la acces la 

justiție. Asta presupune că persoanei cu disabilități mentale trebuie să i se asigure acces la 

justiție în egală măsură cu ceilalți, inclusiv prin asigurarea participării eficiente a persoanei 

în procesul judiciar, asistență și reprezentare legală calitativă, acces la procedura de recurs. 

 
Aici merită menționate repetat cele două hotărâri ale Curții Europene de Drepturile Omului 

în privința Moldovei, David (41578/05, hotărârea din 27.11.2007) și Gorobeț (30951/10, 

hotărârea din 11.10.2011). 

 
În cauza David v. Moldova Curtea a notat că, deşi iniţial reclamantul a consimţit să fie 

internat, detenţia reclamantului din momentul în care şi-a exprimat dorinţa să părăsească 

spitalul, a reprezentat o „lipsire de libertate”. Art. 5 § 1 CEDO stabileşte exhaustiv excepţiile 

când o persoană poate fi lipsită de libertate. Detenţia unei persoane alienate în temeiul art. 5 

§ 1 e) CEDO poate fi admisă doar dacă se demonstrează că persoana este alienată, boala 

mintală este de o natură sau un grad care ar justifica detenţia forţată şi dacă detenţia 

continuă este justificată de prezenţa acestei boli. Din circumstanţele cauzei rezultă că nici 

una din aceste condiţii nu a fost satisfăcută în cazul reclamantului. Scopul încheierii din 14 

martie 2004 a fost doar de a stabili capacitatea reclamantului de a pleda în faţa instanţei şi 

nu de a-l proteja de alte persoane. Prin urmare, detenţia forţată după momentul în care 

reclamantul a dorit să părăsească spitalul, a fost contrară însăşi esenţei art. 5 § 1 e) CEDO. 

 
În cauza Gorobeț v. Moldova Curtea a constatat că procedura prevăzută de lege pentru 

tratament fără consimțământ, a fost totalmente ignorată. În particular, contrar cerinţelor, 

spitalul a eşuat să se adreseze după permisiune instanţei şi să indice motivele pentru care a 

fost impusă spitalizarea, ataşând o copie a deciziei unei comisii de psihiatri. Această simplă 

constatare a fost suficientă pentru Curte să considere că a avut loc o violare a art. 5 § 1 CEDO. 

Curtea a observat de asemenea că constatarea psihiatrului, care a declarat că l-a examinat 

pe Dl Gorobeţ înainte de a autoriza spitalizarea sa, nu a fost confirmată de declaraţiile altor 

martori. Mai mult, declaraţiile sale au fost inconsistente cu acţiunile sale, anume faptul că 

după externarea Dlui Gorobeţ, el i-a eliberat un raport medical care confirma că este sănătos 

mintal, fără a face vreo remarcă că, doar cu două luni înainte, Dl Gorobeţ a fost spitalizat la o 

instituţie psihiatrică. Curtea nu a putut, dar concluzionează că la momentul spitalizării 

forţate a Dlui Gorobeţ, nu a existat opinia vreunui expert cu privire la starea de sănătate a sa, 

sau necesitatea tratamentului obligatoriu într-o instituţie medicală. În consecinţă, nu a fost 

demonstrat în mod fiabil că reclamantul înainte de spitalizare era alienat, fiind o violare a 

art. 5 § 1 CEDO. Și în cele din urmă, Curtea a fost de acord că detenţia sa şi tratamentul 

psihiatric forţat la spitalul de psihiatrie i-au cauzat suferinţe mintale severe, care constituie 

un tratament inuman şi degradant. Ea a notat că, având în vedere constatările sale făcute în 

baza art. 5 § 1 CEDO, tratamentul său psihiatric nu a fost legal şi necesar. Curtea a mai 

observat tratamentul medical a fost de o durată considerabilă şi faptul că pe durata detenţiei 

Dl Gorobeţ nu a avut contact cu lumea exterioară. Asemenea tratament ilegal şi arbitrar i-ar 

fi putut trezi reclamantului sentimentul de frică, agonie şi inferioritate. În consecinţă, 



 

tratamentul psihiatric a constituit, cel puţin, un tratament degradant, cu încălcarea art. 3 

CEDO. 

 
Cu regret, încălcările identificate de Curtea Europeană în cele două cazuri, continuă să aibă 

loc și în prezent. Pacienții spitalului de psihiatrie, internați fără liberul consimțământ sau la 

tratament prin constrângere , suferă multiple restrângeri nejustificate a dreptului de acces 

la justiție:  

- pacienții nu au legătură cu lumea exterioară (nu pot expedia scrisori, nu pot telefona, 

iar unicul mecanism de depunere a unei plângeri sunt  vizitele inopinate din partea 

organizațiilor neguvernamentale),  

- avocatul desemnat din oficiu se prezintă exclusiv la ședința judiciară unde se decide 

internarea forțată.  

- Avocatul din oficiu mai rar susține demersul spitalului de internare fără consimțământ 

sau demersul procurorului de a prelungi tratamentul forțat (având  în vedere multiple 

sesizări și discuții cu CNAJGS) însă nu consultă pacientul pe care îl reprezintă până și 

după decizia instanței și nu contestă actul judecătoresc.  

- Pacientul nu participă la ședința judiciară doar pentru că este persoană cu dizabilități 

mintale, nu i se oferă asistență juridică pentru a depune apel/recurs, pacienții nu 

primesc copiile avizelor medicale și a hotărârilor judecătorești. 

- Persoanele cu disabilități mintale suferă un șir de încălcări a drepturilor procedurale, 

neexistând un mecanism obiectiv de verificare a calității actului judiciar înfăptuit.  

Constatările de mai sus reies din hotărârile judecătorești publicate pe portalul instanțelor 

de judecată și din multiplele dosare studiate în arhivele judecătorești, acces la care a fost 

asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Procedura judiciară pentru internarea fără liberul consimțământ 
În registrele spitalelor de psihiatrie din secțiile de internare, deseori se indică fie doar 

”art.28” fără litera din lege, fie ”art. 28 a” fără vreo motivare suplimentară, pentru că deja se 

prezumă că Comisia Medicală va întemeia necesitatea internării fără liberul consimțământ 

dacă pacientul nu dă acordul benevol în secția unde este transferat. Însă, după consultarea 

unui șir de avize medicale expediate instanței de judecată, se observă că în ele nu se 

argumentează exhaustiv temeiul invocat, și anume – Art. 28 lit. a) ”pericol social direct”. Da, 

se indică diagnoza, se descriu acțiunile și comportamentul pacientului, dar nu se arată cum 

el/ea prezintă pericol social direct. 

 
Avizele medicale expediate în judecată trebuie să explice cum pacientul este periculos 

pentru cei din jur și de ce aceste riscuri nu pot fi înlăturate prin metode alternative ci doar 

prin tratament involuntar în staționar. Și asta nu se regăsește în avizele medicale expediate 

în judecată. Această observație nu se referă la calitatea actului judecătoresc emis în temeiul 

unui aviz de un paragraf sau două, ci reiese din prevederile Art. 313 alin (2) din Codul de 

Procedură Civilă care spune că ”în cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără 

liberul consimțământ al persoanei sau al reprezentantului ei legal trebuie să se indice 

legitimitatea spitalizării  şi circumstanţele care demonstrează conduita neadecvată a 

acesteia. La cerere se anexează avizul argumentat al comisiei de medici psihiatri, încheiat 

în modul  stabilit, asupra necesităţii persoanei de a se afla mai departe în staţionarul de 



 

psihiatrie.” Așadar, avizele medicale trebuie să fie argumentate, dar ele nu sunt . Avizele 

medicale conțin doar o descriere a unui comportament presupus inadecvat sau periculos, 

ce reiese doar din declarațiile neconfirmate a rudelor. În aceste cazuri lipsesc plângeri 

înregistrate la poliție, investigație obiectivă în aceste circumstanțe și vreo constatare 

preliminară a organului de drept. Așadar, evitând procedura legală, unele familii se 

adresează direct spitalului de psihiatrie pentru tratament involuntar al unui membru de al 

său cu tulburări psihice sau retard mental, motiv din care avizele medicale nu sunt  

argumentate suficient. 

 
Pacienții aflați la tratament fără liberul consimțământ s-au plâns pe faptul că nu sunt  aduși 

la judecată, că nu-și văd avocatul care le apără drepturile în proces, că nu primesc copia 

hotărârii judecătorești pentru a o ataca cu apel/recurs și pentru că se simt excluși din 

procesul judiciar unde li se decide soarta în absența lor.  

 
Medicii nu sunt  avocați și nici nu pot înlocui pacienții în procesul de judecată. În nici unul 

din cazurile analizate, nu au fost identificate avize medicale adresate instanței de judecată 

în care să se motiveze imposibilitatea prezenței pacientului din cauza stării sale de 

sănătate.  

 
Din documentele dosarelor păstrate în arhivele judecătorești, se observă că în ultimii ani, 

magistrații insistă asupra prezenții pacientului în ședințele de judecată pentru a le auzi 

opinia asupra demersului spitalului. Cu regret, avocații desemnați să ofere asistență 

juridică gratuită de stat încetează unilateral prestarea serviciului odată cu finisarea 

ședinței și pronunțarea hotărârii judecătorești. Nici un dosar, din cele analizate în arhivele 

judecătorești, nu avea depus apel/recurs împotriva hotărârii judecătorești sau sentinței. 

Pacientul din detenția spitalului de psihiatrie, supus tratamentului cu psihotrope și în lipsa 

cunoștințelor elementare necesare pentru a contesta hotărârea judecătorească, nu o poate 

face fără asistența avocatului numit din oficiu. 

 

Procedura de prelungire a tratamentului fără liberul consimțământ 
Dacă Articolele 29-34 din Legea nr. 1402 privind sănătatea mintală descriu procedura 

examinării demersului spitalului de psihiatrie privind internarea pacientului fără liberul 

consimțământ, atunci Articolul 35 din aceiași lege descrie procedura de prelungire a 

tratamentului care vine în contradicție cu garanțiile oferite de Constituția R. Moldova și 

tratatele internaționale de drepturile omului integrității fizice și psihice a persoanei, 

respectului pentru securitatea și demnitatea umană. Articolul 35 din Legea nr. 1402 

permite instanței de judecată supunerea persoanei la tratament psihiatric fără liberul său 

consimțământ pe un termen de 6 luni și chiar un an doar pentru că pacientul a refuzat 

semnarea voluntară a formularului de consimțământ la internarea sa. Această discreție, 

oferită instanței de judecată, rezultă în hotărâri judecătorești care admit demersurile 

spitalelor de psihiatrie cu avize medicale neargumentate supunând persoana la tratament 

psihiatric pe termen lung. În asemenea condiții, diferența dintre tratamentul prin 

constrângere și tratamentul involuntar, impus prin aceste hotărâri, dispare și rămâne a fi 

doar în temeiul legal invocat (legea civilă sau penală). Reamintim, că aceste hotărâri 



 

judecătorești nu sunt  supuse unei reexaminări în apel sau recurs pentru că avocații numiți 

din oficiu nu le contestă, iar pacienții la modul practice nu le pot contesta independent.  

Procedura de prelungire a tratamentului medical prin constrângere  
 
De cele mai dese ori, pacienții nu cunosc textul sentinței sale, nu știu dacă a fost sau nu 

făcută expertiza psihiatrico-legală și care sunt  concluziile acesteia, nu cunosc ce scrie în 

rapoartele Comisiei prezentate în instanța de judecată la fiecare 6 luni pentru prelungirea 

tratamentului prin constrângere , nu știu că pot solicita să fie aduși în ședința de judecată 

să se adreseze judecătorului direct, nu cunosc că au dreptul la avocat pentru a contesta 

hotărârea judecătorească care prelungește tratamentul prin constrângere sau refuză 

schimbarea regimului din riguros în cel obișnuit. Avocatul din oficiu nu vizitează pacientul-

client, nici înainte de ședința de judecată nici după, având  în vedere că a fost desemnat să îl 

reprezinte în judecată. 

 
În dosarele din secțiile spitalelor de psihiatrie, se observă că sentințele judecătorești și 

încheierile de prelungire a tratamentului prin constrângere au aplicate asupra lor 

semnătura pacientului vizat. În acest mod, se presupune obiectiv că pacientul cunoaște 

despre conținutul actelor judecătorești ce-l vizează și durata tratamentului la care este 

supus. Rapoartele Comisiei medicale (avizele medicale) prezentate în judecată odată cu 

demersul în baza cărora se decide prelungirea sau încetarea tratamentului prin 

constrângere , nu sunt  aduse la cunoștința pacienților. Ele nu au semnătura pacientului 

vizat pe ele.  

 
Pacienții comunică că nu au văzut raportul Comisiei care recomandă instanței de judecată 

prelungirea tratamentului prin constrângere pentru încă 6 luni, nu au fost văzuți de 

judecător, nu au beneficiat de asistență juridică garantată de stat pentru a se pregăti de 

procesul judiciar iar ulterior pentru a depune un apel. Cu referire la Legea nr. 263 privind 

drepturile și responsabilitățile pacientului, care prevede la art. 5 lit. m) că ” are dreptul la 

asistenţa avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul 

stabilit de legislaţie”, și conform lit. o) ”are dreptul la atacare, pe cale extrajudiciară şi 

judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, 

precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor 

aferente în volumul prevăzut de legislaţie”, avocații care oferă asistență juridică garantată 

de stat au obligația să viziteze pacienții pe care urmează să-i reprezinte în judecată și să se 

asigure că dacă ei doresc să depună apel/recurs, să ofere asistența necesară pentru 

realizarea acestui drept.  

 

În lipsa unei consultări a avocatului din oficiu desemnat să reprezinte pacientul în procesul 

de judecată, conținutul raportului Comisiei medicale va fi comunicat abia în ședința de 

judecată atât  pacientului cât și avocatului desemnat. Asta diminuează semnificativ din 

apărarea persoanei, care ar trebui să fie eficientă. Eficiența presupune de asemenea 

cunoașterea documentelor depuse de spital și discutarea acestora cu pacientul, până la 

ședința de judecată. Asta însă nu se întâmplă, reieșind din dosarele studiate în arhivele 

judecătorești. 

 



 

Datorită acestor neglijențe, pacienții sunt  sub înțelegerea că Comisia medicală decide 

prelungirea tratamentului prin constrângere , schimbarea regimului sau eliberarea, și nu 

instanța de judecată. Reamintim că Articolul 492 Codul de Procedură Penală ”persoana în 

privinţa căreia se desfăşoară procedura de aplicare a măsurilor de constrângere cu 

caracter medical, dacă, prin concluzia expertizei psihiatrice judiciare, s-a constatat că 

caracterul şi gradul de îmbolnăvire a ei nu o împiedică, dispune de drepturile prevăzute în 

Articolul 66 Codului de Procedură Penală ”drepturile și obligațiile învinuitului, 

inculpatului”, care se aplică în mod corespunzător.” Asta înseamnă că avizul medical 

(raportul Comisiei) trebuie să argumenteze exhaustiv imposibilitatea pacientului de a 

participa la ședințele judiciare și de a da explicații, de a ataca cu apel/recurs hotărârea cu 

care nu este de acord și dacă nu sunt  temeiuri să nu împiedice participarea pacientului la 

procesul judiciar și exercitarea deplină a drepturilor sale. Mai mult ca atât , dacă starea 

sănătății nu-i permitea pacientului inițial să participe în procedurile judiciare, cu timpul 

starea sănătății se ameliorează și raportul/avizul medical trebuie să reflecte acest lucru. În 

caz contrar, absența sistematică a pacientului din procedurile judiciare va constitui 

încălcarea gravă a dreptului lui la proces echitabil, iar tratamentul psihiatric administrat 

posibil - abuziv sau motivat post factum.   

 

Lipsa medicilor psihiatri independenți, neafiliați spitalelor de psihiatrie din R. Moldova, 

lipsește pacientul și avocatul acestuia, la contradictorialitatea procesului judiciar bazat pe 

avizul medical al comisiei de psihiatri a căror concluzii predomină în proces și în hotărârile 

judecătorești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Recomandări 
 

1. A opri utilizarea medicamentelor neuroleptice și psihotrope (sau a oricărui alt 
medicament) în calitate de impunere a disciplinei și supunerii și drept pedeapsă; 

2. Asigurarea unui proces viabil de obținere a consimțământului informat la internarea 
pacientului; 

3. Respectarea limbii materne alese de pacient în comunicare cu medicul, asigurând  că 
formularul consimțământului informat este semnat de pacient în aceiași limbă pe 
care pacientul o vorbește, limba de stat sau în limba rusă; 

4. Asigurarea internării persoanei pentru tratament în staționarul spitalului de 
psihiatrie doar în baza consimțământului său liber exprimat, de aceea a se lua toate 
măsurile posibile pentru a informa pacientul despre durata și eficiența 
tratamentului, excluzând la maxim posibil stigmatizarea persoanei ca fiind 
periculoasă. În cazul în care situația cere adresarea către judecător, a asigura că 
avizele medicale întocmite în baza Art. 28 din Legea nr. 1402 să demonstreze 
necesitatea spitalizării și imposibilitatea pacientului de a se prezenta în ședința 
judiciară; 

5. Revizuirea standardelor și termenelor de spitalizare conform normelor 
internaționale de specialitate; 

6. Asigurarea confidențialității discuției pacient – medic la internare; 
7. Asigurarea intimității fiecărui pacient, când el/ea nu prezintă risc pentru sine însuși 

și intruziunea în intimitatea pacientului este nejustificată din considerente 
medicale; 

8. Garantarea respectului pentru demnitatea pacientului în oricare din proceduri 
medicale și igienă personală; 

9. A respecta doleanțele pacientului la elaborarea și ajustarea tratamentului când 
acesta din urmă cauzează suferințe fizice nejustificate; 

10. A introduce planuri individuale de tratament conform protocoalelor clinice 
aprobate și stindardelor internaționale contemporane de tratament, cu  rezultate și 
ținte de tratament bazate pe preferințele pacientului și nu a „șablonului” sistemului 
psihiatric actual din Moldova; 

11. A asigura prezența pacientului la ședința de judecată când spitalul de psihiatrie 
depune aviz medical prin care cere internarea fără acordul liber și informat al 
pacientului; 

12. Revizuirea procedurii de expertizare judiciară cu implementarea instrumentelor 
structurate și obiective de evaluare a pacientului pentru a exclude subiectivismul 
uman, arbitrariul și stereotipizarea pacientului; 

13. Efectuarea comisiei mai des decât la 6 luni pentru pacienții care o solicită; 
14. A dezvolta o cultură de comunicare cu pacienții cu dizabilitate mintală astfel încât 

informația despre tratament să-i fie adusă la cunoștință într-o limbă accesibilă și 
consimțământul pacientului să fie cu adevărat unul informat; 

15. A asigura condiții materiale bune de trai pentru toți pacienți, în mod special pentru 
pacienții aflați la tratament prin constrângere în regim riguros și regim obișnuit; 

16. Externarea pacienților la finisarea tratamentului, iar când pacientul are nevoie de 
asistență și familia o refuză, să se apeleze la asistența socială; 

17. Instanțele de judecată să sesizeze CNAJGS când avocatul din oficiu nu oferă asistență 
juridică pacientului până la ședința de judecată, vine nepregătit la proces și când 
pacientului nu îi sunt  explicate opțiunile de contestare a hotărârii judecătorești. 

 


