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Exces de putere

Cornelia Zubatâi,
Izvărenii-Vechi, raionul Sângerei

Foto: simbol

Un poliţist din cadrul Comisariatului de Poliţie al raionului
Hânceşti a fost condamnat, în
luna mai 2011, de Judecătoria din
Hânceşti la 3 ani de închisoare
cu privarea de dreptul de a ocupa
funcţii de răspundere pe un termen de 5 ani. Totodată, instanţa a
hotărât suspendarea condiţionată
a executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani. Poliţistul
a fost condamnat pentru exces
de putere, pe când victima sa, un
locuitor al satului Cioara, raionul
Hânceşti, susţine că a fost torturată de acesta în propria casă şi la
comisariatul de poliţie.

dui, fiindcă directoarea Liceului din
s. Cioara a depus un demers la primărie pe faptul că copii acestuia nu
frecventau şcoala.
Elena Lambos, fosta directoare
a liceului din localitate, susţine că
într-adevăr copiii lui Sava Furdui
absentau de multe ori lecţiile, de
aceea a solicitat intervenţia autorităţilor locale pentru a soluţiona
această problemă. Ea spune că demersul către primărie a fost scris
la 2 februarie 2010, cu două săptămâni înainte de incident. „Vizita
colaboratorului de poliţie trebuia să
fie efectuată imediat ce a fost depusă solicitarea, iar la domiciliul familiei Furdui trebuia să vină împreună
cu reprezentantul administraţiei
publice locale. Era necesar ca în
acest caz să fie implicaţi mai mulţi specialişti, printre care asistenta
socială, diriginta sau reprezentaţi ai
Comisiei pentru protecţia copilului, deoarece copii lui Sava Furdui

Sava Furdui afirmă că a fost torturat

Timp de şase luni, Asociaţia Presei Independente (API) a editat pagina ACTIV
anti-tortură, care a fost distribuită prin intermediul ziarelor independente din
Republica Moldova. În această pagină, API a publicat cazuri de încălcare a
drepturilor omului, cazuri grave de aplicare a torturii, răspunsuri la întrebările
cetăţenilor legate de încălcarea drepturilor omului, oferite de un jurist, v-am
informat despre telefoanele de încredere a tuturor instituţiilor de stat, ONG-uri
active în prevenirea şi combaterea fenomenului torturii, precum şi v-am oferit
definiţii la termenii juridici în cadrul rubricii specializate „Dicţionarul juridic”.
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sunt la întreţinerea tatălui. Nu a
procedat corect, să plece de unul
singur la o bucată de noapte şi să
rezolve problemele”, susţine Elena
Lambos.
Am încercat să vorbim cu poliţistul acuzat de maltratarea lui Sava
Furdui, însă toate încercările noastre de a stabili un interviu au fost
zadarnice. Iniţial, el a acceptat să ne
povestească despre cele întâmplate
în acea seară, solicitând o întâlnire
cu reporterul API, însă aşa şi nu a
mai venit la locul stabilit. Ulterior,
timp de câteva zile am încercat să
luăm legătura cu el, însă, telefonul
acestuia era deconectat.
Am reuşit în cele din urmă să
discutăm cu mama poliţistului,
care ne-a spus că într-adevăr feciorul său a fost în acea noapte acasă
la familia Furdui, însă, Sava Fudrui
l-ar fi atacat pe poliţist cu cuţitul şi
cu şurubelniţa. „Fiul meu a fost nevoit să se apere”, a spus femeia.
Vasile Disculţu, procuror în cadrul Procuraturii Hânceşti, afirmă
că urmărirea penală a fost pornită
în baza Art. 328, Cod Penal al RM,
„Excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu”. „Poliţistul
a depăşit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, cauzând
daune fizice şi morale unei persoane fizice. Totodată, victima Sava
Furdui susţine că a fost bătut de poliţist, dar infracţiunea nu poate să
fie calificată ca „tortură”, deoarece
lipsesc mai multe componente ce
se încadrează în conţinutul acestui
termen, ce ar include o suferinţă
gravă fizică sau morală cauzate unei
persoane”, afirmă procurorul.
Maria Rusu, specialist-coordonator Relaţii cu Publicul şi Mass-Media, în cadrul Judecătoriei raionului
Hânceşti, spune că în luna mai 2011,
Judecătoria Hânceşti, la condamnat
pe poliţist la 3 ani de închisoare cu
privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere pe un termen de 5
ani, pentru exces de putere. Totodată, instanţa a hotărât suspendarea
condiţionată a executării pedepsei
pe un termen de probă de 2 ani. Poliţistul a atacat cu recurs hotărârea
primei instanţe la Curtea de Apel.
Actualmente, dosarul este examinat
de Curtea Supremă de Justiţie.
Lilia ZAHARIA

În anul 2012, API îşi propune să vă ofere alte informaţii utile şi interesante
care v-ar ajuta să înţelegeţi mai bine procesele social-politice din ţara
noastră. Iată de ce este important să aflăm ce credeţi despre produsul pe
care l-am oferit până acum.
Vă rugăm să răspundeţi sincer la întrebările de mai jos, iar chestionarul
completat să-l expediaţi pe adresa Asociaţiei Presei Independente: or.
Chişinău, str. Bucureşti 77, MD 2012.
Vă mulţumim pentru ajutor!
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Rubrică susţinută
de juristul Victor Panţâru
Fostul proprietar poate să folosească
pământul pe care l-a vândut, mai ales
că actele pe teren nu au fost reînregistrate pe numele noului proprietar?

sau aplicarea torturii?

Sava Furdui povesteşte că, acum
doi ani, într-o noapte, ar fi fost bătut în propria casă de poliţist (din
considerente etice nu divulgăm numele poliţistului – n.r). „În timp ce
eu dormeam, el a intrat la mine în
casă şi m-a luat la bătaie, lovindumă cu pumnii în cap, cu picioarele
în piept. Buimăcit cum eram, l-am
întrebat ce caută la mine în casă în
timpul nopţii. El, continua să mă lovească şi mă întreba de ce nu-mi las
copiii să meargă la şcoală”, povesteşte bărbatul.
Sava Furdui susţine că poliţistul
ar fi găsit în casă o şurubelniţă şi un
cuţit pe care i le-a pus în buzunar.
„După ce le-a luat mi-a ordonat să
merg cu el la primărie, spunândumi că are cu ce să îmi croiască un
articol”, povesteşte Sava Furdui.
După acel incident, bărbatul
susţine că a fost dus la comisariatul
de poliţiei din sat unde ar fi fost bătut cu picioarele şi pus să semneze
câteva hârtii. „În foi scria că eu aş
fi sărit la poliţist cu cuţitul şi cu şurubelniţa. Nu aveam încotro şi am
iscălit hârtiile. Eram distrus din cauza loviturilor de picioare pe care
le-am primit”, spune bărbatul.
El spune că imediat ce a fost
eliberat din custodia poliţiei a depus plângere pe faptul maltratării
sale la Procuratura Generală a RM.
„Fratele meu m-a adus la un spital
din Chişinău unde mi-au făcut expertiza medico-legală. Pieptul şi
faţa erau vinete de la bătăile pe care
le-am primit”, susţine bărbatul.
Fiind audiat de procurori, poliţistul a declarat că a fost în acea
noapte la domiciliul lui Sava Fur-

Sfatul Juristului

Vă rugăm să indicaţi următoarele date personale:
Vârstă: _____________________________________
Sex: _______________________________________
Studii: _ ____________________________________
Ocupaţie: ___________________________________
Localitate: __________________________________

Doar cel care figurează în actele înregistrate la Oficiul Cadastral drept proprietar are dreptul să folosească, să posede
şi să dispună de imobil (pământ). După
ce a fost încheiat contractul de vânzarecumpărare, cumpărătorul trebuie să-şi
înregistreze dreptul de proprietate asupra
imobilului (teren şi/sau casă) la Oficiul
Cadastral. Dacă noul proprietar nu va face
acest lucru, atunci proprietarul terenului
se va considera vânzătorul.

Ce ajutor poate beneficia de la stat
o persoană care a luat în curatelă un
copil?
Boris Popescu,
or. Criuleni
Statul oferă pentru persoanele care îşi
asumă curatela sau tutela asupra unui copil o indemnizaţie de 600 lei lunar, până
când minorul va împlini 18 ani. Această
sumă se acordă doar pentru copii care
nu au părinţi sau părinţii cărora au fost
decăzuţi din drepturile părinteşti. Pentru copii cu părinţi, dar care au instituită curatelă sau tutelă pe o altă persoană,
cu acordul părinţilor, nu se oferă această
indemnizaţie.

Ce pedeapsă riscă un avocat care
a obligat o persoană, care a fost bătută, să nu depună plângere împotriva
agresorului?
Simion Josan, or.Bălţi
Avocatul care recurge la şantaj pentru
a determina clientul său (condiţie necesară) poate fi pedepsit de Comisia de Etică şi
Disciplină a Uniunii Avocaţilor. Pedeapsa
poate fi de la mustrare până la retragerea
Licenţei de avocat.

Linia Verde
Pentru a semnala cazuri de tortură,
tratamente sau pedepse inumane
ori degradante cetăţenii pot suna la
telefoanele de încredere:
Procuratura Generală:
27-94-57 sau 27-30-27. Apelurile
sunt primite între orele
08:00-17:00, de luni până vineri.
Departamentul Instituţiilor
Penitenciare: 63-69-68 sau
52-80-75. Apelurile sunt primite
zilnic 24 de ore din 24, cazurile
fiind înregistrate într-un registru
şi propuse spre examinare şi
soluţionare.
Ministerul Afacerilor Interne:
26-11-12. La acest număr de
telefon orice victimă poate adresa
o sesizare şi va putea primi
consultanţă privind procedura de
depunere a plângerii pe numele
poliţiştilor care au comis actele de
tortură. Linia verde este activă 24
din 24 de ore.

Pagina tematică a fost elaborată în cadrul Programului de Granturi Mici 2011, realizat de proiectul „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură
şi a altor forme de maltratare în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
Opiniile exprimate în această publicaţie aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

