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Provocarea, în mod intenţionat, a unei dureri sau suferinţe puternice (...) cu bună ştiinţă
asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută
sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic
ori altui factor se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Pagină antitortură, editată de Asociaţia Presei Independente (API)

”

ediţia nr. 6

Articolul 3091 (3) din Codul Penal al R. Moldova

Cinci ani în aşteptarea adevărului
Un tânăr a fost torturat ore în şir pentru că ar fi insultat ruda unui poliţist

La 13 iulie a.c., Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a
condamnat R. Moldova
pentru violarea articolului
3 al Convenţiei Europene
a Drepturilor Omului (interzicerea tratamentelor
inumane şi degradante) în
cauza Parnov contra Moldovei. Vladimir Parnov
s-a plâns la CEDO că în
2005 a fost torturat de trei
poliţişti până și-a pierdut
cunoștința. Oamenii legii
nu au fost sancționați, chiar
dacă Vladimir, dar și avocatul său, Denis Toma, au
depus zeci de plângeri la
procuratură.
După cinci ani, Vladimir își
amintește în detalii calvarul
prin care a trecut. Totul a început într-un local din Chișinău,
unde împreună cu prietenii își
sărbătorea ziua de naștere. Împlinea 19 ani. „La ieşirea din bar,
din întâmplare, m-am ciocnit
de un băiat. Ne-am luat la ceartă. Imediat a venit paza și ne-a
despărțit”, își amintește Vladimir.
La o săptămână după incident
a fost sunat de un necunoscut
care i-a cerut să se întâlnească în
oraş. Când a ajuns la locul stabilit, Vladimir a fost pus la pământ
de două persoane care s-au prezentat ca angajați ai poliției. A
fost urcat în mașină și dus la Comisairatul de poliţie din sectorul
Râșcani al capitalei, unde era
aşteptat de alţi doi poliţişti. Fără
a-i da careva explicaţii, oamenii
legii au început să-l bată.

Trei loveau
și al patrulea se uita
„Erau patru poliţişti. Unul
doar se uita, nu m-a lovit. Ceilalți
trei mă loveau cu o sticlă de 2 litri
până mi-am pierdut cunoștința
de câteva ori. Am chemat un
medic, dar ei mă stropeau cu
apă ca să-mi revin și continuau
să mă bată. Nu mi-au explicat
pentru ce am fost reținut. Apoi
mi-au luat portmoneul, unde au
pus un pliculeț. Nu știam ce era
în el. Mi-au dat o foaie și m-au
silit să semnez”, mai spune Vladimir.

Sfatul Juristului

Ai o întrebare de ordin juridic? Nu ştii unde
să afli răspunsul? Sună la 22-09-96!
Juristul Victor Panţîru îţi va răspunde la orice
întrebare în pagina ACTIV.

Întrebare: Locuiesc într-o casă care are două apartamente separate. În anul 1996, am privatizat apartamentul meu, dar nu şi terenul aferent. În 2008, în urma
unei licitaţii celălalt apartament din casă a fost vândut.
Acum primarul vrea să împartă egal terenul aferent între mine şi proprietarul celuilalt apartament. N-ar trebui oare ca tot terenul aferent casei să-mi revină mie?
Domnica Parmaclii, satul Cedâr, raionul Leova
Răspuns: Legislaţia în vigoare prevede că în cazul în
care persoanele deţin în proprietate un imobil (casă), dar
nu au în proprietate şi pământul aferent, atunci când decid
să-l privatizeze persoanele vor primi în proprietate suprafaţa de pământ proporţională cu partea din imobil (casa)
deţinut. De exemplu, dacă dvs. deţineţi 5/9 din casă, iar
vecinul dvs. 4/9 din casă, atunci dvs. urmează să primiţi
5/9 din suprafaţa terenului, iar vecinul 4/9 din suprafaţa
terenului.
Întrebare: Acum două luni am depus o plângere la
sectorul de poliţie împotriva unei persoane care m-a înjurat. Până astăzi nu am primit niciun răspuns. În ce
termen poliţistul e obligat să-mi răspundă?
Anatol Bădicu, satul Cobalea, raionul Şoldăneşti

Poliţiştii l-au bătut pe Vladimir ore în şir până şi-a pierdut cunoştinţa

Pentru că nu mai suporta
durerile a semnat ce i sa cerut,
sperând că va fi lăsat liber să plece. L-au dus în subsolul comisariatului, unde l-au ținut până
dimineață, fără a i se permite
să dea un telefon sau să fie consultat de un medic. A doua zi a
fost transferat la penitenciarul
nr. 13 din capitală. A aflat atunci
că pe numele său a fost deschis
un dosar penal, fiind acuzat de
vinderea și păstrarea marijuanei. Abia după trei zile, în urma
eforturilor depuse de părinți și
de avocatul său, Vladimir a fost
eliberat și dus la medicul legist.
Comoția cerebrală și perforarea
timpanului pe care le-a suferit
în urma loviturilor au necesitat
luni de tratamente, iar durerile
nu au dispărut nici astăzi.
„În timp ce mă băteau,
polițiștii mi-au amintit despre
incidentul de la discotecă și
mi-au dat de înțeles că unul din
băieții cu care m-am bătut era
verișorul unui polițist”, explică
Vladimir cauza reţinerii sale.

Polițiști nesancționați
Cei trei polițiști nu au fost
sancționați, iar unul dintre
ei susține că tânărul s-a rănit

în timpul reținerii și că ar fi
împușcat în ei dintr-un pistol
cu gaz lacrimogen. „Mai mult,
polițiștii au depus și ei plângeri
pe numele lui Vladimir Parnov,
cerând și ei să fie efectuată expertiza medico-legală”, mai spune Denis Toma, avocatul care
l-a reprezentat pe Vladimir la
CEDO.

mai stabilit şi investigarea neadecvată a plângerilor reclamantului cu privire la maltratare.
La 13 iulie a.c., CEDO a condamnat R. Moldova, acordândui lui Vladimir Parnov 87 euro cu
titlu de daune materiale, 9000
euro cu titlu de daune morale
şi 800 euro cu titlu de costuri şi
cheltuieli.

CEDO a notat că nu a fost
stabilit în cadrul procedurilor
naţionale că reclamantul s-ar
fi luptat cu poliţistul care l-a
arestat. Mai mult, niciun martor nu a confirmat acest lucru.
În cadrul procedurilor penale
împotriva reclamantului, când
acesta a fost achitat, Judecătoria
Râşcani şi-a exprimat îndoiala în
privinţa faptului că reclamantul
a fost acela care a împuşcat din
pistol.
CEDO şi-a exprimat în particular preocuparea pentru una
din rănile cauzate reclamantului, anume perforarea timpanului. CEDO a observat că răni similare au fost constatate în majoritatea cauzelor în care a fost
constatată violarea articolului 3
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (interzicerea
tratamentelor inumane şi degradante). Magistraţii europeni au

Poliţiştii ar putea
fi sancţionaţi
Solicitat de API, agentul guvernamental Vladimir Grosu a
declarat că hotărârea CEDO va
intra în vigoare în trei luni. Abia
atunci autorităţile ar putea lua o
decizie cu privire la sancționarea
polițiștilor care l-au torturat pe
Vladimir Parnov.

API precizează că Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în 26 de cazuri
de aplicare a torturii şi în 11
cazuri de aplicare a tratamentelor inumane, crude şi
degradante, fiind obligată să
plătească peste 700000 euro
în calitate de despăgubiri victimelor torturii.

Ce este Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii?

În iulie 2007, Parlamentul a modificat Legea cu privire la
avocaţii parlamentari, instituind Mecanismul Naţional de
Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului Opţional al Convenţiei ONU împotriva torturii. Ulterior, Centrul pentru Drepturile Omului a creat un Consiliu
consultativ pentru a acorda consultanţă şi asistenţă avocaţilor parlamentari în exercitarea atribuţiilor lor în prevenirea
Preşedintele Mecanismului Naţional
de Prevenire a Torturii este ombudsmanul Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile
Omului.
Membrii Consiliului consultativ care
activează în prezent:
1. Gheorghe Cuţitaru – medic, pensionar al sistemului penitenciar,
ex-şef al Spitalului republican de

torturii. Mecanismul are un şir de atribuţii, principala fiind
inspectarea instituţiilor penitenciare, comisariatelor de poliţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, izolatoarelor
de detenţie provizorie, unităţilor militare, centrelor de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor
care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, şcoli
speciale pentru minori cu devieri de comportament.

profil larg;
2. Veaceslav Ursu – pensionar MAI,
vicepreşedinte al Organizaţiei Sindicale primare Bender a colaboratorilor organelor de forţă;
3. Serghei Ostaf – director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului;
4. Vanu Jereghi – director executiv
al Institutului pentru Drepturile
Omului din Moldova;
5. Nicolae Rădiţă – preşedinte al
Centrului Naţional al Romilor.

Membrii Consiliului consultativ pot fi contactaţi la numerele de telefon:

068056294, 068060241, 068055932, 068060366

Diana LUNGU

Răspuns: Plângerea dvs. cade sub incidenta prevederilor Codului Contravenţional. Cu părere de rău, nu există
un termen determinat, prin lege, în care poliţia sau procuratura ar fi obligată să soluţioneze anumite plângeri. Legea
operează cu noţiunea de “termen rezonabil”. Dar cert este
un lucru, conform art. 440 al Codului Contravenţional, poliţia urma imediat sau cel mult în trei zile să verifice sesizarea şi să întreprindă anumite masuri prevăzute de Codul
Contravenţional.
Dacă nimic nu se întâmplă în termen de maximum o
lună, scrieţi repetat plângerea. Dacă nici de această dată
nimic nu se întâmplă, aveţi tot dreptul să daţi în judecată
MAI, pentru încălcarea legislaţiei, pentru inacţiune.
Întrebare: Am cinci copii. De 12 ani îi cresc singură.
Spuneţi-mi, vă rog, la ce vârstă am dreptul să ies la pensie?
Vera Filip, satul Mihăileni, raionul Râşcani
Răspuns: Pentru a vă putea răspunde, trebuie să ştiu
care e vechimea dvs. în muncă, dar chiar şi fără această
informaţie se conturează două posibilităţi
Dacă dvs. aţi muncit cel puţin 30 de zile, iar după aceasta aţi ieşit în concediu de maternitate (termen care se calculează drept vechime în muncă), după împlinirea unei vechimi în muncă de minim 30 de ani, inclusiv cât v-aţi aflat
în concediu de maternitate, aveţi dreptul de a vă pensiona
la vârsta de 54 de ani. Această situaţie este aplicabilă femeilor care au cinci sau mai mulţi copii.
Dacă dvs. nu aţi muncit şi nici nu munciţi, atunci aveţi
dreptul să primiţi nişte indemnizaţii pentru copii, bineînţeles în anumite condiţii, de exemplu în dependenţă de
vârsta copiilor.

Ţi s-au încălcat drepturile?

Ai fost supus torturii
sau unor tratamente sau pedepse inumane
în instituţiile de detenţie din R. Moldova?
Sună, între orele 8.00-20.00, la „linia verde”
a Centrului pentru Drepturile Omului

0-8001-2222!
„Linia verde” este susţinută de proiectul „Prevenirea torturii”, finanţat de
Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare.
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