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1875 de zile în căutarea dreptăţii
A luptat cinci ani pentru a
i se face dreptate. Nicolae
Ipate se afla în arest preventiv
la Penitenciarul nr.13 din
Chişinău când un ofiţer de
poliţie i-a cerut să se transfere
într-o altă celulă. Pentru că
a refuzat să se conformeze
solicitării şi a cerut explicaţii
de la administraţia închisorii,
bărbatul a fost lovit cu pumnii,
cu bastonul de cauciuc şi cu
capul de perete.
Nicolae Ipate a fost împins cu forţa
în celula nr.121, unde s-a lovit de fereastră şi a spart-o. În speranţa că gardienii
vor înceta să-l maltrateze şi vor chema
un medic, bărbatul a încercat să-şi taie
venele cu cioburile de sticlă. Totuşi, el
a fost în continuare supus relelor tratamente, iar ulterior reclamantul a fost
dus la un psihiatru. Aceasta se întâmpla
în luna mai 2006.
Nicolae Ipate afirmă că în repetate
rânduri a solicitat să fie examinat de un
medic şi chiar a recurs la greva foamei.
Însă, potrivit extrasului din fişa medicală de la Penitenciarul nr.13, „reclamantul a refuzat categoric de a fi examinat”.
Abia peste o lună, a fost întocmit un
alt raport medical, care statua că reclamantul avea şase tăieturi la mână.
Bărbatul s-a plâns procuraturii.
Însă, instanţele naţionale au refuzat să-i
examineze plângerea, considerând-o
nefondată. În faţa instanţei de la Strasbourg, Guvernul Moldovei a declarat
că nu există probe care ar demonstra
maltratarea.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat însă că actele
de tortură au avut loc, considerând în
unanimitate violarea articolului 3 din
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.
La 21 iunie a.c., Curtea a dat reclamantului câştig de cauză, stabilind ca
Guvernul să-i achite 15000 euro cu titlu
de daune morale şi 100 de euro cu titlu
de costuri şi cheltuieli.

Moldova încă nu s-a învăţat
să investigheze cazurile
de tortură

Din 1998 şi până în 2010 Guvernul
R. Moldova a pierdut 216 de dosare la
CEDO şi a fost obligat să achite compensaţii în mărime de 12,8 milioane de euro.

Sfatul Juristului
Rubrică susţinută
de juristul Victor Panţâru
Întrebare: Cât timp o persoană poate fi
reţinută de către poliţie?
Răspuns: În conformitate cu prevederile art.
6 al Codului de Procedură Penală al RM, reţinere este – măsură luată de organul competent de
a priva de libertate o persoană pe un termen de
până la 72 de ore.
Trebuie să mai cunoaştem că reţinerea nu
poate depăşi 72 de ore sau 3 zile, iar dacă există
temeiuri şi necesitatea pentru ca persoana să fie
reţinută mai mult de 72 ore, ce în fapt deja este
arest, atunci asupra arestului urmează să decidă
un judecător. Reţinerea minorului nu poate depăşi 24 de ore. Fiecare trebuie să cunoască faptul că
orice persoană reţinută urmează să fie adusă cât
mai curând posibil, din momentul reţinerii, în faţa
judecătorului de instrucţie pentru a fi examinată
aplicarea arestului sau,
după caz, eliberarea
Dacă aveţi
acesteia.

şi alte întrebări
de ordin juridic
sunaţi la
22 09 96

Foto: simbol

Totodată, în anul 2010, numărul de cereri depuse la CEDO împotriva R. Moldova a scăzut cu 28 % faţă de anul 2009.
Conform statisticilor, 16% din hotărârile judecătoreşti împotriva Moldovei
ţin de Articolul 3 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului - Interzicerea torturii, care statuează că „nimeni nu poate fi supus torturii sau tratamentelor şi pedepselor inumane sau
degradante”. Din 1997 şi până în 2010,
Curtea a pronunţat 40 de hotărâri care
vizează tortura în R. Moldova.

Executarea hotărârilor CEDO
– un pas spre schimbare

„Cazul Ipate demonstrează încă o
dată că în R. Moldova există în continuare problema investigării ineficiente a
pretinselor maltratări”, ne spune Vitalie
Zamă, avocat la asociaţia „Juriştii pentru
drepturile omului”.
Vitalie Zamă este de părere că statul
trebuie să întreprindă măsuri în favoarea reclamantului pentru a pune capăt
încălcării şi, unde este posibil, să elimine consecinţele, iar, pe de altă parte,
trebuie să întreprindă măsuri necesare pentru a preveni încălcări similare.
„Prima obligaţie este, prin urmare,
plata satisfacţiei echitabile, de regulă,
o sumă de bani, pe care Curtea poate
să le adjudece reclamantului şi care
acoperă, după caz, prejudiciul material

şi moral şi/sau costurile şi cheltuielile.
Plata acestor compensaţii este o obligaţie strictă, clar definită în hotărâre”,
susţine Vitalie Zamă.
În anumite circumstanţe, executarea hotărârii poate impune statului întreprinderea măsurilor individuale în
privinţa reclamantului, cum ar fi redeschiderea procedurilor inechitabile, distrugerea informaţiei acumulate cu încălcarea dreptului de confidenţialitate
sau revocarea deciziei emisă în pofida
riscului supunerii la tratament inuman
în ţara de destinaţie. De asemenea, pot
fi impuse măsuri generale, cum ar fi
revizuirea legislaţiei, practicii judiciare,
pentru a preveni noi încălcări.

Reformarea justiţiei
va îmbunătăţi situaţia

Valeriu Caţer, consultant pentru
comunicare la Ministerul Justiţiei,
a menţionat că Ministerul Justiţiei
întreprinde acţiuni complexe în vederea prevenirii şi combaterii relelor
tratamente şi a torturii în raport cu
persoanele aflate în custodia autorităţilor sau în detenţie. „Subiectul este pe
larg abordat în proiectul Strategiei de
reformare în sectorul justiţiei, elaborat
de minister şi aprobat de Guvern, care
urmează să fie examinat în Parlament.
Documentul în cauză cuprinde un şir
întreg de măsuri ce urmează a fi apli-

DICŢIONAR JURIDIC
Tortură: infracţiunea de tortură a fost definită de Conveţia ONU, semnată la 10.12.1984 la Instambul, Turcia, ca: „orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe
puternice, de natură fizică sau psihică, în special, cu scopul de a obţine, de la această persoană
sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta
sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune
asupra unei terţe persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar
fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii
publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea persoane”.
Violenţă: poate fi fizică şi psihică. Violenţa fizică se manifestă prin aplicarea forţei fizice (lovire, împingere), violenţa psihică se manifestă prin ameninţări, injurii. Aplicarea violenţei în sinea ei este
o acţiune condamnabilă în orice situaţie, iar în dependenţă de circumstanţele de fapt, violenţa
este o contravenţie/infracţiune aparte, un element a unei altei infracţiuni sau circumstanţă agravantă.
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, compus din 10 membri,
pentru a acorda consultanţă şi asistenţă avocaţilor parlamentari în exercitarea atribuţiilor lor în
prevenirea 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 pentru imigranţi sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, şcoli speciale
pentru minori cu devieri de comportament.

cate până în 2015, menite să înlesnească eliminarea practicilor restrictive de
detenţie şi, în final, reabilitarea şi reintegrarea deţinuţilor în societate, după
ispăşirea pedepsei”, a mai spus Valeriu
Caţer. Printre aceste măsuri se numără
instruirea profesională corespunzătoare a colaboratorilor Departamentului Instituţii Penitenciare în spiritul
respectării drepturilor tuturor persoanelor private de libertate. „În ceea ce
priveşte cazul Ipate, hotărârea CEDO
care îl priveşte a devenit recent definitivă şi executarea măsurilor de ordin
general şi individual se află în derulare”, a adăugat Valeriu Caţer.

Cetăţenii învaţă
să-şi revendice drepturile

Potrivit serviciului de presă al Procuraturii Generale, la sfârşitul primului semestru 2011 procurorii aveau în
procedură 89 de cauze penale privind
cazurile de tortură, maltratare şi aplicare a relelor tratamente. Procurorii
au expediat în instanţele de judecată
16 cauze penale. În primul semestru al
anului 2011, Secţia combatere tortură
a Procuraturii Generale a examinat
73 de petiţii ale cetăţenilor, 16 fiind
admise.
Stela Roman

Pentru a sesiza Mecanismul Naţional
pentru Prevenirea Torturii despre acte
de tortură, tratamente inumane,
crude şi degradante, în cadrul Centrului
pentru Drepturile Omului activează
„linia verde” la care cetăţenii pot reclama
cazuri de încălcare
a drepturilor omului,
apelând gratuit la numărul
.
Plângerile pot fi expediate
şi prin poştă:
Republica Moldova, Chişinău,
MD-2012, str. Sfatul Ţării 16.

Întrebare: În cazul în care o persoană
a fost reţinută şi bătută şi nu a fost consultată de medic, iar
după eliberare rănile
nu mai sunt vizibile, de ce documente este nevoie pentru a reclama cazul de tortură?
Răspuns: Dacă o persoană a fost reţinută, iar
cât s-a aflat în custodia organelor de drept a fost
bătută de către reprezentanţi ai statului (procuror
şi/sau poliţist) sau altă persoană, în dependenţă
de circumstanţele faptului şi gravitatea leziunilor
corporale aceasta se cataloghează drept tortură. În
momentul în care persoana, care a ajuns în custodia poliţiei, nu avea leziuni corporale, era sănătoasă
şi se simţea bine, iar după ce a fost reţinută/arestată i-au apărut leziuni corporale, s-a îmbolnăvit
de anumite boli infecţioase incurabile (hepatită,
tuberculoză, HIV, etc.) poate înainta plângere către
Procuratura Generală, Secţia combatere tortură.
În cazul unor boli infecţioase incurabile, se
probează cu fişa medicală a persoanei. În cazul în
care persoana a fost bătută la momentul reţinerii
iar când este eliberată nu mai sunt vizibile leziunile, oricum urmează să se adreseze la specialişti
pentru a fixa anumite schimbări în fiziologia persoanei. Acţiunile de tortură nu lasă doar urme vizibile dar şi urme invizibile, în unele cazuri acestea
pot fi depistate şi probate chiar şi peste ani. Anume
din aceste motive adresarea la un specialist medico
legal este absolut necesară şi cu cât mai curând se
face acest lucru, cu atât sunt şanse mai mari ca făptuitorul să fie pedepsit.
De asemenea, este foarte important ca această
persoană să se adreseze unui avocat care o va ajuta
să întocmească o plângere penală. Concomitent,
urmează să se adreseze medicului pentru a fixa sau
a-i da îndreptări spre alţi medici specialişti ce vor
efectua anumite investigaţii, rezultatul cărora vor
susţine declaraţiile făcute de persoana torturată.
Nu există un set de documente prestabilit pentru
a iniţia o plângere pe un caz de tortură. Cel mai
important este memorarea detaliilor şi circumstanţelor exacte în care s-a produs actul de tortură,
semnelor distinctive ale persoanelor care aplică
tortura, pentru ca mai apoi să fie posibilă identificarea şi probarea circumstanţele de fapt.
Întrebare: Dacă în timpul arestului persoana a fost bătută şi acum vrea să acţioneze
în judecată, unde se poate adresa să depună
plângere?
Răspuns: Trebuie explicat din start că tragerea la răspundere penală pentru acţiuni de tortură
este la dispoziţia şi discreţia procurorilor. Pentru
ca procurorul să poată face anumite acţiuni pentru
a apăra drepturile persoanei torturate, este nevoie
ca procurorul să fie ori sesizat printr-o plângere,
ori să se autosesizeze. În cazul în care se autosesizează, pentru a reuşi identificarea persoanelor ce
au efectuat sau admis acţiuni de tortură şi tragerea
lor la răspundere el trebuie să aibă susţinerea persoanei torturate. Un caz ajunge să fie examinat în
judecată doar dacă procurorul finisează urmărirea
penală reuşind să adune suficiente probe pentru a
înainta o învinuire pe caz de tortură.
În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene, simpla sesizare din partea unei persoane
care afirmă că a fost sau este torturată este suficient pentru a porni o cauză penală, în cadrul căreia
urmează să fie adunate probele care vor afirma
sau infirma declaraţiile persoanei torturate. Astfel,
cel mai potrivit este ca plângerile pe tortură să fie
trimise în adresa Procuraturii Generale, cu menţiunea Secţia combatere tortură. Secţia respectivă
a fost instituită în urma evenimentelor din aprilie
2009.

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.

