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INTRODUCERE

Misiunea principală a avocatului în societate este de a promova 
principiile fundamentale ale unui stat de drept, de a acorda o asistenţă 
juridică de calitate, precum şi de a reprezenta interesele cetăţenilor în 
cadrul procedurilor judiciare. Avocatul, având un rol activ în apărarea 
şi promovarea drepturilor omului, are menirea de a contribui la reali-
zarea şi funcţionarea justiţiei în cadrul unui stat. 

Rolul avocatului în apărarea victimelor torturii, tratamentului inu-
man sau degradant este unul semnificativ, datorită specificului apărării 
şi statutului persoanelor implicate. Sarcina principală a avocatului în 
aceste cazuri este de a căpăta încrederea persoanei supuse torturii, tra-
tamentului inuman sau degradant şi de a parcurge toate etapele legale 
necesare pentru restabilirea ordinii sociale şi de drept. 

Acest îndrumar face parte dintr-o serie de îndrumare pentru avo-
caţi publicate de Asociaţia Barourilor Americane / Iniţiativa pentru Su-
premaţia Legii (ABA ROLI) şi se referă la aspectele procesuale de care 
trebuie să ţină cont un avocat în apărarea victimelor torturii. Autorii 
îndrumarului au analizat practica naţională şi internaţională din dome-
niu, descriind toate etapele începând cu faza urmăririi penale până la 
faza judiciară şi enumerând paşii ce urmează a fi întreprinşi de avocat 
în cazurile de tortură.

Alina Secrieru, magistru în drept,
Consultant juridic, 
ABA ROLI Moldova 
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1. NOŢIUNI GENERALE

1.1. Aspecte juridice internaţionale privind tortura şi relele trata-
mente

Respectarea drepturilor omului este o condiţie sine qua non pentru exis-
tenţa unui stat de drept. Fiecare stat este obligat să creeze o legislaţie proprie 
privind drepturile omului, în baza reglementărilor internaţionale la acest ca-
pitol. 

Tortura şi relele tratamente sunt acte condamnate de întreaga comunitate 
internaţională şi nu pot fi justificate în niciun fel de circumstanţe. Vom anali-
za o serie de acte internaţionale ce conţin reglementări în materie de tortură, 
tratament inuman şi degradant, în scopul reliefării modificărilor legislative, 
operate la nivel naţional, precum şi al implementării recomandărilor interna-
ţionale în domeniu. 

O importanţă majoră privind reglementările internaţionale în domeniul 
torturii şi al tratamentului inuman şi degradant o are Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (DUDO), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 
decembrie 1948, Republica Moldova aderând la aceasta prin Hotărârea Parla-
mentului nr. 217-XII la 28 iulie 1990, care prevede în articolul 5 că: „Nimeni 
nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante”. Declaraţia reprezintă un act care, la nivel mondial, a consacrat 
drepturile omului ca fiind o valoare supremă a societăţii, evidenţiind faptele 
prejudiciabile ce atentează şi lezează valorile respective. DUDO a stat la baza 
reglementărilor fundamentale în domeniul drepturilor omului, acestea fiind 
preluate, consfinţite şi dezvoltate în mai multe acte internaţionale.1

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi-
lor fundamentale constituie, la moment, unul din cele mai importante meca-
nisme de protecţie a drepturilor omului la nivel suprastatal, adoptat de Con-
siliul Europei la Roma, la 4 noiembrie 1950, în vigoare din 3 septembrie 1953, 
pentru Republica Moldova fiind în vigoare din 12 septembrie 1997. Convenţia 
europeană se distinge de alte instrumente naţionale sau regionale prin efecti-

1 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Adoptată de Adunarea Generală 
a ONU la 10 decembrie 1948. Republica Moldova a aderat la ea prin Hotărârea Par-
lamentului R.M. nr.217-XII din 28.07.1990, „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 
1, pag.129. 
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vitatea sa. De altfel, importanţa acestei Convenţii rezidă în valoarea hotărâri-
lor pronunţate de CtEDO, de care trebuie să se conducă instanţele naţionale 
la pronunţarea hotărârilor judecătoreşti.2 Articolul 3 din Convenţie consacră 
unul din drepturile fundamentale într-o societate democratică – „interzicerea 
torturii”. Astfel, Convenţia interzice în termeni absoluţi tortura şi tratamen-
tul inuman şi degradant: „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor 
sau tratamentelor inumane şi degradante”. Convenţia a stabilit mecanisme de 
control, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CtEDO a luat în 
considerare necesitatea investigării plângerilor de tortură ca un mijloc de a 
asigura drepturile garantate de articolul 3 din Convenţie.

Ţinând cont de jurisprudenţa sa în acest domeniu, Curtea a considerat 
în cauza Aksoy contra Turciei, hotărâre pronunţată la 18 decembrie 1996, că, 
atunci când un individ este luat în custodia poliţiei într-o stare bună a sănătăţi, 
iar în momentul eliberării acestuia se observă leziuni, statul e obligat să ofere o 
explicaţie plauzibilă referitor la cauza leziunilor. În caz contrar, aceasta denotă 
o încălcare vădită a articolului 3 din Convenţie.3

Mai mult, Curtea a interpretat articolul 13 din Convenţie (dreptul la un 
recurs efectiv) în sensul de a obliga statul să investigheze plângerile de tortură 
în mod prompt şi detaliat. 

În cauza Assenov şi alţii v. Bulgaria, hotărâre din 28 octombrie 1998, Cur-
tea a mers şi mai departe în recunoaşterea obligaţiei statului de a investiga 
plângerile de tortură nu numai conform articolului 13, ci şi potrivit articolului 
3 din Convenţie. Astfel, Curtea a dispus că, în situaţia în care un individ a de-
pus o sesizare în faţa CtEDO precum că a fost maltratat în mod serios de către 
poliţie sau de către alţi agenţi ai statului, contrar articolului 3 din Convenţie, 
această clauză, raportată la articolul 1 din Convenţie, care prevede că: „Înaltele 
părţi contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor dreptu-
rile şi libertăţile definite în Titlul I al prezentei Convenţii”, are drept consecinţă 
necesitatea unei investigaţii oficiale. Această obligaţie ar trebui să ducă la iden-
tificarea şi pedepsirea celor responsabili. În caz contrar, interzicerea legală la 
nivel general a torturii, tratamentelor şi pedepselor inumane sau degradante, 

2 Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamenta-
le. Adoptată la Roma, 04.11.1950, în vigoare din 03.09.1053. Pentru Republica Moldova, în 
vigoare din 01.02.1998.

3 Aksoy contra Turciei, hotărârea CEDO din 18 decembrie 1996, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/
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în pofida importanţei lor fundamentale, va fi ineficientă în practică şi va gene-
ra abuzuri din partea agenţilor statului în privinţa drepturilor celor aflaţi sub 
controlul acestora.4 Pentru prima dată, în cauza respectivă, Curtea a concluzi-
onat că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenţie, dar nu din pricina 
tratamentelor inumane aplicate faţă de reclamant, ci din cauza desfăşurării 
unei investigaţii oficiale ineficiente pe baza plângerii de rele tratamente. 

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tra-
tamentelor inumane sau degradante completează mecanismele judecătoreşti 
ale Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, în vigoare din 1 
februarie 1989. Republica Moldova a ratificat Convenţia la 2 octombrie 1997, 
intrând în vigoare la 1 februarie 1998. Articolul 1 din Convenţie prevede insti-
tuirea unui Comitet european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau a 
tratamentelor inumane, sau degradante, numit uzual “Comitetul pentru pre-
venirea torturii” sau “CPT”, în vederea examinării tratamentului persoanelor 
private de libertate şi a protecţiei acestora împotriva torturii şi a pedepselor 
sau a tratamentelor inumane sau degradante. Comitetul este compus dintr-un 
număr egal de membri cu cel al părţilor la Convenţie. 

CPT-ul a pledat întotdeauna în favoarea a trei drepturi pentru persoanele 
din custodia poliţiei: dreptul de acces la un avocat, dreptul de acces la un me-
dic, precum şi dreptul persoanelor implicate de a putea informa un apropiat 
sau un terţ despre deţinerea lor.

Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cru-
zime, inumane sau degradante, adoptată la 10 decembrie 1984, intrată în vi-
goare la 26 iunie 1987, pentru Republica Moldova în vigoare din 28 decembrie 
1995, reprezintă actul internaţional ce reglementează în mod detaliat tortura, 
definiţia torturii din cadrul Convenţiei regăsindu-se în legislaţia penală a Re-
publicii Moldova, alin. (3) art. 1661 CP RM.5

La 16 septembrie 2005, Republica Moldova a semnat, iar prin Legea nr.66 
din 30 martie 2006, a ratificat Protocolul Opţional la Convenţia ONU împot-

4 Assenov şi alţii contra Bulgariei, hotărârea CEDO din 28 octombrie 1998, http://www.
echr.coe.int/echr/en/hudoc/

5 Convenţia ONU, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inu-
mane sau degradante. Adoptată la 10 decembrie 1984, în vigoare din 26 iunie 1987, pentru 
Republica Moldova în vigoare din 28 decembrie 1995, „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 
1, pag.129.
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riva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante, adoptat de 
Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 2002.6

Protocolul Opţional nominalizat a intrat în vigoare pentru Republica Mol-
dova la 24 iulie 2006. Obiectivul acestuia constă în stabilirea unui sistem de 
vizite regulate întreprinse de către organele independente internaţionale şi 
naţionale la locurile în care persoanele sunt private de libertate, în vederea 
prevenirii torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 
În acest sens, una din cerinţele cuprinse în Protocol vizează înfiinţarea unui 
mecanism intern independent pentru prevenirea torturii şi a tratamentului 
inuman sau degradant.

Pentru conformarea la cerinţele Protocolului, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat la 26.07.2007 Legea nr. 200 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1349 din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari. Ast-
fel, art. 232 din Lege prevede că Centrul pentru Drepturile Omului (instituţia 
avocaţilor parlamentari) creează un consiliu consultativ în scopul acordării de 
consultanţă şi de asistenţă în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în 
calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii.

Pactul Internaţional cu privire la Drepturile civile şi politice din 1966, in-
trat în vigoare la 23 martie 1967, pentru Republica Moldova în vigoare din 26 
aprilie 1993, prevede, în articolul 7 că: „Nimeni nu va fi supus torturii şi nici 
unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. În special, este 
interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimţământul său, unei experienţe 
medicale sau ştiinţifice”.7

Un alt act internaţional, în baza căruia a fost instituită Curtea Penală Inter-
naţională, este Statutul de la Roma, adoptat la 17 iulie 1998, în vigoare din 1 
iulie 2002, Republica Moldova semnându-l la 8 septembrie 2000 şi ratificân-
du-l la 9 septembrie 2010, în scopul judecării persoanelor responsabile de ge-
nocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război. Curtea este în drept de 
a examina plângerile de tortură, fie ca parte a unui act de genocid, fie ca crimă 

6 Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor tratamente crude, 
inumane sau degradante, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 2002, în 
vigoare din 16 septembrie 2005. Republica Moldova a ratificat Protocolul prin Legea nr.66 
din 30 martie 2006. Monitorul oficial al RM, nr. 66-69 din 28.04.2006.

7 Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice din 1966, intrat în vigoare 
la 23 martie 1967. Pentru Republica Moldova, în vigoare din 26 aprilie 1993, „Tratate inter-
naţionale”, 1998, volumul 1, pag. 30. 
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împotriva umanităţii, în cazul în care tortura este comisă „ca parte a unui atac 
larg răspândit”, fie ca şi crimă de război, în conformitate cu Convenţiile de la 
Geneva din 1949. Tortura este definită în Statutul de la Roma ca fiind „cau-
zarea cu intenţie a unei dureri sau suferinţe severe, fizice sau mentale, unei 
persoane aflate în custodia sau sub controlul părţii acuzate”.

 Există o serie de alte standarde internaţionale pe care organele de drept 
trebuie să le ia în considerare la implementarea completă a garanţiilor pentru 
combaterea torturii şi care asigură respectarea drepturilor persoanelor aflate 
în instituţiile de detenţie, evidenţiind faptul că drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului reprezintă valoarea supremă ce urmează a fi protejată în 
orice împrejurări. Printre acestea se numără:

·	Regulile minime standard ale ONU privind tratamentul deţinuţilor;8 
·	Regulile penitenciare europene;9

·	Codul deontologic al ONU pentru angajaţii organelor de drept, 1979;10

·	Ansamblul de principii ONU privind protecţia tuturor persoanelor care 
se află sub orice formă de detenţie sau închisoare;11 

·	Regulile ONU privind protecţia minorilor privaţi de libertate;12 
·	Regulile minime standard ale ONU privind administrarea justiţiei juve-

nile („Regulile de la Beijing”).13

8 Regulile Minime Standard ale ONU privind Tratamentul Deţinuţilor. Adoptate prin 
Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 a Consiliului Economic şi Social.

9 Regulile Penitenciare Europene. Recomandarea Nr. R (87) 3 a Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei.

10 Codul Deontologic al ONU pentru angajaţii organelor de drept. Adoptat prin Rezoluţia 
Adunării Generale a ONU nr. 34/169 din 17.12.1979.

11 Ansamblul de Principii ONU privind protecţia tuturor persoanelor care se află sub 
orice formă de detenţie sau închisoare. Adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
nr. 43/173 din 09.12.1988. 

12 Regulile ONU privind protecţia minorilor privaţi de libertate. Adoptate prin Rezoluţia 
Adunării Generale a ONU nr. 45/113 din14.12.1990.

13 Regulile Minime Standard ale ONU privind administrarea justiţiei juvenile („Regulile 
de la Beijing”). Adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 40/33 din 29.11.1985.
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1.2. Delimitarea între tortură, tratament inuman şi tratament  
degradant

Tortura, tratamentul inuman şi degradant, condiţiile de detenţie, acorda-
rea neadecvată sau neacordarea asistenţei medicale; investigarea ineficientă a 
cazurilor de tortură şi rele tratamente constituie încălcările frecvente în baza 
cărora Curtea Europeană constată violarea articolului 3 din CEDO, fapt ce 
demonstrează sfera extinsă de încălcare a acestuia. 

Deosebirea între tortură, tratament inuman şi tratament degradant rezidă 
în faptul că pentru calificarea unei fapte drept tortură, trebuie să ne bazăm pe 
anumite particularităţi relevante: scopul, consecinţele fizice şi psihice ale fap-
tei respective, durata şi intensitatea aplicării durerii sau suferinţei provocate, 
metoda de executare, sexul şi vârsta victimei. Elementele subiective ale acestui 
criteriu – sexul, vârsta şi starea sănătăţii victimei, sunt relevante pentru evalu-
area intensităţii unui tratament anume. Oricum, ponderea atenuantă a acestor 
factori relativi trebuie să fie minimă la stabilirea faptului dacă anumite acţiuni 
reprezintă o tortură. Acţiunile care în mod obiectiv cauzează o intensitate sufi-
cientă de durere vor fi considerate tortură, indiferent dacă victima este femeie 
sau bărbat, ori dacă are sau nu o constituţie fizică robustă. Curtea a recunoscut 
acest fapt în speţa Selmouni contra Franţei, unde a remarcat că tratamentul 
cauzat în acest caz nu a fost doar violent, ci şi odios, şi umilitor pentru oricine, 
indiferent de condiţia sa.14 

 Raliindu-ne la constatarea Curţii Europene în acest sens, menţionăm că 
«pragul minim de severitate» sau intensitatea durerii provocate reprezintă cri-
teriul esenţial de delimitare a torturii de tratamentul inuman. 

În plus, în cazul componenţei de infracţiune „tortură”, prevăzută de alin. 
(3) art. 1661 CP RM, suntem în prezenţa unui scop special, ce reprezintă un 
semn obligatoriu al laturii subiective şi care, de asemenea, constituie un crite-
riu important de delimitare a torturii de tratamentul inuman sau degradant. 
Astfel, scopul special în cazul componenţei respective evoluează sub urmă-
toarele forme:

– obţinerea de la persoana torturată sau de la o terţă persoană de infor-
maţii sau mărturisiri;

14 Selmouni contra Franţei, hotărârea CEDO din 28 octombrie 1998, http://www.echr.
coe.int/echr/en/hudoc/
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– pedepsirea persoanei efectiv torturate pentru un act pe care aceasta sau 
o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;

– intimidarea sau exercitarea de presiuni asupra persoanei efectiv tortura-
te sau asupra unei terţe persoane.

Sub aspect juridico-penal, tortura şi tratamentul inuman se aseamănă 
foarte mult, cu excepţia faptului că, spre deosebire de tortură, latura obiectivă 
în cazul tratamentului inuman (alin. (1) art. 1661 CP RM) se poate exprima 
şi prin detenţia persoanei în condiţii ce nu corespund normelor şi standar-
delor de detenţie (condiţii de detenţie care cauzează atât prejudicii sănătăţii 
persoanei, cât şi o influenţă asupra psihicului acesteia), sau prin acordarea ne-
adecvată sau insuficientă a asistenţei medicale persoanelor aflate în detenţie. 
Introducerea răspunderii penale pentru tratamentul inuman şi tratamentul 
degradant prin Legea din 8 noiembrie 2012 este un lucru benefic, or, anterior 
exista dificultatea de a supune răspunderii penale făptuitorul care a cauzat 
puternice suferinţe fizice sau psihice victimei, care n-au atins însă plafonul 
minim de severitate, pentru a fi calificate drept tortură. Totuşi legiuitorul a in-
trodus reglementări destul de evazive şi echivoce în legislaţia penală naţională 
la alin. (1) art. 1661 CP RM, deoarece sintagma „cauzarea intenţionată a unei 
dureri sau a suferinţei fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori 
degradant”, nu prevede expres modalităţile laturii obiective a tratamentului 
inuman, lăsând teren de interpretare pentru practica judiciară naţională. În 
consecinţă, analiza juridico-penală a tratamentului inuman poate fi dedusă 
din practica CEDO, care stabileşte criteriile de delimitare între tortură şi tra-
tamentul inuman.

De asemenea, susţinem necesitatea de a delimita „tratamentele inumane”, 
ca infracţiune prevăzută la articolul 137 CP RM, de „tratamentul inuman” 
(alin. (1) art. 1661 CP RM). Infracţiunea prevăzută la art. 137 CP RM atentea-
ză la regulile internaţionale de ducere a războiului. Evidenţiem în cadrul art. 
137 CP RM calitatea specială a victimei infracţiunii şi a subiectului. În calitate 
de victime pot fi: bolnavii, răniţii, prizonierii, persoanele civile, membrii per-
sonalului sanitar civil sau al Crucii Roşii şi ai organizaţiilor asimilate acesteia, 
naufragiaţii, precum şi oricare altă persoană căzută sub puterea adversarului. 
Calitatea specială a subiectului rezidă în faptul că acesta trebuie să facă parte 
din forţele armate ale unei părţi beligerante, participantă la conflictul militar. 
Existenţa unui astfel de articol se datorează faptului că, potrivit Statutului de la 
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Roma al Curţii Penale Internaţionale, în categoria crimelor contra umanităţii 
se includ şi tratamentele inumane care cauzează puternice suferinţe fizice sau 
psihice.15 

Aşadar, în sensul articolului 3 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, prin tratament inuman se 
subînţelege:

Maltratare = tortură
Distincţia între tortură şi tratament inuman sub aspectul maltratării rezidă 
în „pragul minim de severitate”, stabilit de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, fapt ce oferă posibilitatea de a califica acţiunea drept tortură.

Condiţii inumane de detenţie

Neacordarea sau acordarea neadecvată a asistenţei medicale

Investigarea ineficientă a relelor tratamente

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, multe situ-
aţii de tratament inuman apar în contextul detenţiei persoanei, când victima 
este supusă maltratării, însă intensitatea unui astfel de tratament nu atinge 
nivelul minim de severitate necesar pentru a fi calificat ca tortură. Evaluarea 
tratamentului inuman este relativă, la fel ca şi toate evaluările conform art. 3 
din Convenţia europeană. Curtea a enunţat că noţiunea de tratament inuman 
acoperă cel puţin un asemenea tratament, care în mod intenţionat cauzează 
suferinţe fizice sau psihice intense, care nu sunt justificate într-o anumită situ-
aţie. De asemenea, acest termen este aplicabil unui spectru de comportamente 
în afara detenţiei, unde victimele sunt expuse intenţionat unor acte crude, care 
le provoacă o stare de extremă tulburare.16

15 Statutul de la Roma, adoptat la data de 17 iulie 1998, în vigoare din 1 iulie 2002. Pentru 
Republica Moldova în vigoare din 09.09.2010.

16 Charrier J.L., Chiriac A. Codul Convenţiei europene a drepturilor omului, Paris, 2008, 
723 p.
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Pentru a califica un tratament ca fiind unul degradant, trebuie să se ţină 
cont de faptul dacă obiectivul este de a umili sau înjosi persoana. Tratamentul 
degradant generează victimelor un sentiment de frică, anxietate şi inferiori-
tate, capabil să determine victima să acţioneze împotriva voinţei sale. Factorii 
relativi ca vârsta şi sexul persoanei pot avea un impact mai mare la constatarea 
unui tratament ca fiind degradant, decât la stabilirea unui tratament inuman 
sau a torturii. De cele mai dese ori tratamentul degradant este inseparabil 
de tratamentul inuman, dar poate exista şi în mod independent. Curtea a 
constatat încălcarea articolului 3 din Convenţie, pe motivul existenţei doar 
a tratamentului degradant, de exemplu, o pedeapsă corporală sub formă de 
lovituri de nuia, aplicată reclamantului pe corpul dezgolit de către agenţii de 
poliţie.17 În opinia Curţii, situaţia respectivă atentează la demnitatea şi integri-
tatea fizică a persoanei, pedeapsă ce poate stimula şi consecinţe psihologice 
nefaste.

 Deşi interzicerea pedepselor corporale a rămas ca o constantă a jurispru-
denţei Curţii Europene, hotărârea Costello-Roberts contra Regatului Unit din 
25 martie 2000 respinge o cerere de considerare ca tratament degradant a trei 
lovituri de pantof de gimnastică cu talpă de cauciuc la posterior, pedeapsă 
disciplinară aplicată unui elev internat într-un colegiu britanic, în conformi-
tate cu regulamentul acestei instituţii, deoarece n-au fost întrunite cerinţe de 
gravitate şi publicitate.18

1.3. Analiza juridico-penală a infracţiunii de tortură (alin. (3) art. 
1661 CP RM)

a) Obiectul juridic
Dezbaterile pe marginea obiectului juridic al infracţiunii de tortură îşi au 

originea în reglementările penale ale Codului penal din 1961, tortura făcând 
parte, în acel moment, din capitolul „Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, liber-
tăţii şi demnităţii”. În Codul Penal al Republicii Moldova, în vigoare din 12 
iunie 2003, tortura a fost incriminată prin Legea din 30 iunie 2005, fiind in-

17 Tyrer contra Regatului Unit, hotărîrea CEDO din 24 aprilie 1978, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/

18 Costello-Roberts contra Regatului Unit, hotărârea CEDO din 25 martie 2000, http://
www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/
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clusă la capitolul „Infracţiuni contra justiţiei”. Această faptă prejudiciabilă a 
fost abordată prin prisma Convenţiei ONU împotriva torturii şi Convenţiei 
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
ca atentând la relaţiile sociale cu privire la înfăptuirea justiţiei încălcate prin 
provocarea unei dureri sau a unor suferinţe fizice sau psihice puternice per-
soanei, în unul din scopurile arătate în text; relaţiile sociale referitor la în-
făptuirea justiţiei, în contextul obligaţiei organelor statale sau altor persoane 
care acţionează cu titlu oficial, de a asigura persoanelor implicate în activităţi 
judiciare sau legate de activitatea judiciară un tratament uman, cu respectarea 
drepturilor omului. 

Ţinându-se cont de ultimele modificări ale legislaţiei penale, tortura a fost 
reintrodusă, prin Legea din 8 noiembrie 2012, în capitolul „Infracţiuni con-
tra libertăţii, cinstei, şi demnităţii persoanei”. Astfel, obiectul juridic special 
principal în cazul infracţiunii de tortură îl constituie relaţiile sociale cu pri-
vire la libertatea persoanei, sub aspectul obligaţiei organelor statale sau altor 
persoane care acţionează cu titlu oficial de a asigura persoanelor implicate în 
activităţi judiciare sau legate de activitatea judiciară un tratament uman cu 
respectarea drepturilor omului. Obiectul juridic special secundar al infracţi-
unii de tortură este format din relaţiile sociale cu privire la integritatea fizică 
sau psihică a persoanei, deoarece, prin producerea durerilor sau suferinţelor 
fizice sau psihice puternice unei persoane, se lezează valorile în cauză. Acest 
fapt reiese din obligaţia negativă a celorlalţi de a nu aduce atingere persoanei 
în plan fizic sau psihic în baza principiului „noli me tangere”.

b) Victima
În ceea ce priveşte victima infracţiunii de tortură, putem evidenţia calită-

ţile acesteia, care rezultă din opiniile existente în doctrina penală, deoarece în 
dispoziţia alin. (3) art. 1661 CP RM, acestea nu sunt concretizate:

1. persoana aflată în dependenţă faţă de făptuitor;
2. persoana aflată în arest sau condamnată la pedeapsa privativă de liber-

tate;
3. persoana efectiv torturată sau o terţă persoană supusă unei constrân-

geri psihice prin torturarea primei persoane.

Referitor la prima calitate a victimei, este o condiţie care, în opinia noas-
tră, nu are un caracter obligatoriu, fapt demonstrat de cauza Saviţchi contra 
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Moldovei, unde n-a existat niciun fel de dependenţă între făptuitor şi victimă, 
reclamantul fiind supus maltratării din partea poliţiştilor, fiind suspectat de 
luare de mită.19

Opinând asupra celei de a doua calităţi a persoanei, suntem în prezenţa 
unei interpretări restrictive, deoarece poate fi supusă torturii şi persoana per-
cheziţionată, reţinută, supusă măsurilor de constrângere, şi nu doar cea care se 
află în arest sau este condamnată la pedeapsa privativă de libertate. Odată ce 
legea penală nu indică expres calităţile acesteia, or, faptul că de cele mai dese 
ori victima este persoana aflată în arest, nu ne permite să interpretăm restric-
tiv sfera persoanelor care pot fi incluse în categoria victimelor infracţiunii. 

A treia calitate a victimei se referă nu doar la persoana efectiv torturată, ci 
şi la o terţă persoană care este supusă constrângerii psihice, urmare a tortură-
rii primei persoane. Astfel, din dispoziţia alin. (3) art. 1661 CP RM, desprin-
dem că o terţă persoană este persoana:

1. de la care făptuitorul urmăreşte scopul să obţină informaţii sau mărtu-
risiri;

2. care a comis sau se bănuieşte că ar fi comis un act pentru care urmează 
a fi pedepsită persoana efectiv torturată;

3. care urmează a fi supusă intimidării din partea făptuitorului.20

Dacă în una din situaţiile evidenţiate persoanei i se cauzează puternice su-
ferinţe psihice, aceasta poate fi considerată victimă a infracţiunii de tortură. 

Astfel, victimă a infracţiunii de tortură poate fi persoana care fie se află 
în dependenţă faţă de făptuitor, fie este supusă unor măsuri de constrângere, 
având la bază exerciţiul autorităţii publice şi este efectiv torturată, fie este su-
pusă unei constrângeri psihice ca urmare a torturării unei alte persoane.

c) Latura obiectivă
Referindu-ne la latura obiectivă a infracţiunii de tortură, constatăm că 

structura acesteia constă din:
a) fapta prejudiciabilă (acţiunea sau inacţiunea) de cauzare a unei dureri 

sau suferinţe fizice sau psihice puternice, unei persoane;
19 Saviţchi contra Moldovei, hotărârea CEDO din 17 iunie 2008, http://www.echr.coe.int/

echr/en/hudoc/
20  Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea de organi-

zare şi instigare a acţiunilor de tortură. Revista Naţională de Drept. 2008, nr. 2, 3, p. 18-24. 
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b) urmările prejudiciabile care constau în durerea sau suferinţele fizice sau 
psihice provocate unei persoane;

c) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile.
Pentru a înţelege esenţa juridică a urmărilor prejudiciabile în cazul tortu-

rii, este necesar să menţionăm că la calificare nu are importanţă dacă în mo-
mentul cauzării vătămării grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii victima 
a simţit sau nu durere; pe moment, aceasta poate să nu simtă durerea, fiind 
inconştientă sau anesteziată. De fapt, producerea durerii excede cadrul laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la art. 151 CP RM (cu excepţia faptei prevă-
zute la lit. e) alin. 2, art. 151 CP RM). În cazul infracţiunii de tortură, însă, toc-
mai producerea durerii sau suferinţelor reprezintă urmările prejudiciabile.21 

În concluzie, dacă în legătură cu infracţiunea de tortură a fost cauzată o 
vătămare gravă sau medie a integrităţii corporale, calificarea urmează a fi fă-
cută potrivit regulilor concursului de infracţiuni şi nu va exista o încălcare 
a principiului „non bis in idem”, deoarece cauzarea unui prejudiciu sănătăţii 
excede cadrul infracţiunii de tortură.

Cruzimea deosebită reprezintă o acţiune sau inacţiune intenţionată care 
însoţeşte sau succede infracţiunea violentă, nefiind obligatorie pentru pro-
ducerea acestei infracţiuni sau pentru producerea urmărilor prejudiciabile 
ale acestei infracţiuni şi care se exprimă în cauzarea victimei sau apropiaţilor 
acesteia a unei suferinţe suplimentare de natură fizică sau psihică. În cazul in-
fracţiunii de tortură, cruzimea deosebită este cuprinsă de această infracţiune, 
formând un întreg împreună cu aceasta.22

În ceea ce priveşte fapta prejudiciabilă a torturii, ar fi oportun ca în această 
situaţie să invocăm jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în 
vederea evidenţierii modalităţilor faptice ale torturii.

Intensitatea şi frecvenţa cu care unele state au încălcat prevederile arti-
colului 3 din Convenţie au determinat schimbarea jurisprudenţei Curţii Eu-
ropene în sensul pronunţării condamnării pentru tortură, şi nu doar pentru 
tratament inuman. Astfel, în hotărârea Aksoy contra Turciei din 18 decembrie 
1997, Curtea a constatat supunerea victimei la „spânzurarea palestiniană” care 
putea fi aplicată doar în mod deliberat, fiind atât de gravă şi crudă încât o altă 

21 Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea de 
organizare şi instigare a acţiunilor de tortură. Revista Naţională de Drept. 2008, nr. 
2, 3, p. 18-24. 

22 Ibidem.
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calificare decât drept tortură nici nu se impunea.23 Aşadar, acţiunile ce decurg 
din hotărârile Curţii Europene şi care au fost calificate ca fiind tortură, sub 
aspectul laturii obiective, pot fi:

·	spânzurătoarea palestiniană (legarea mâinilor la spate şi suspendarea 
victimei de braţe fără posibilitatea de a se sprijini de sol);

·	formele grave de bătaie;
·	şocurile electrice;
·	falaka (falanga);24

·	violul.25

În cauza Corsacov contra Moldovei, Curtea a constatat că nu se discută 
faptul că, între 9 iulie şi seara zilei de 10 iulie 1998, reclamantul se afla sub 
controlul poliţiei şi în perioada respectivă a suferit leziuni corporale. Au fost 
depistate leziuni în regiunea capului, vânătăi pe talpa piciorului stâng. Re-
clamantul a pretins că a fost suspendat de o bară metalică pentru o perioadă 
îndelungată. El a susţinut, de asemenea, că, la 10 iulie 1998, a fost ameninţat 
cu împuşcarea în cap (fapt neconstatat de Curte). Leziunile suferite de recla-
mant i-au cauzat invaliditate de gradul II, care corespunde pierderii capacităţii 
de muncă în volum de 50-70%. Curtea a constatat că elementul decisiv în 
determinarea formei maltratării îl reprezintă practica numită falaka (lovirea 
tălpilor), la care a fost supus reclamantul – o formă de maltratare deosebit de 
gravă. Această formă de tratament presupune intenţia de a obţine informaţii, 
a intimida sau a aplica o pedeapsă. Curtea reaminteşte că, în cauza Salman 
v. Turcia, s-a constatat faptul că folosirea practicii falaka, însoţită de lovituri în 
zona pieptului, a constituit tortură.26

În astfel de circumstanţe, Curtea a considerat că violenţa aplicată faţă de 
reclamant a fost de natură deosebit de gravă, capabilă să provoace dureri se-
vere şi suferinţe crude, care pot fi considerate acte de tortură în sensul artico-
lului 3 din Convenţie. În lumina celor expuse, Curtea a constatat o încălcare a 
articolului 3 din Convenţie. 

23 Aksoy contra Turciei, hotărârea CEDO din 18 decembrie 1996, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/

24 Charrier J.L., Chiriac A. Codul Convenţiei europene a drepturilor omului, Paris. 2008, 
723 p.

25 Aydin contra Turciei, hotărârea CEDO din 25 septembrie 1997, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/

26  Corsacov contra Moldovei, hotărârea CEDO din 4 aprilie 2006, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/
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În cauza Buzilov contra Moldovei, reclamantul Petru Buzilov a fost ares-
tat în mai 2002, fiind bănuit de comiterea infracţiunii de banditism. Potrivit 
reclamantului, el a fost maltratat la secţia de poliţie din Hânceşti de către po-
liţişti. O mască de gaz i-a fost pusă pe cap; mâinile şi picioarele i-au fost legate 
la spate, el fiind suspendat de o bară metalică; sârme de metal i-au fost puse 
pe urechi, el fiind electrocutat în timp ce era turnată apă rece. În acelaşi timp, 
un poliţist îi oprea accesul aerului şi mişca sârmele de metal de la urechi la de-
getele de la picioare. Potrivit reclamantului, el a fost supus acestor maltratări 
în fiecare noapte între 30 mai şi 3 iunie 2002. Procuratura Hânceşti şi Procu-
ratura Generală au respins plângerile reclamantului de maltratare pe motivul 
lipsei „elementelor constitutive” ale infracţiunii. În faţa Curţii, reclamantul a 
invocat violarea art. 3 din Convenţia europeană, urmare a maltratării sale de 
către ofiţerii de poliţie. Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea art. 3 din 
Convenţie, menţionând că acesta a fost supus torturii.27

În cauza Gurgurov contra Moldovei, reclamantul a fost adus la Comisari-
atul General de Poliţie, unde cinci poliţişti l-au torturat timp de câteva ore. În 
special, mâinile şi picioarele sale i-au fost legate la spate, el fiind suspendat de 
o bară metalică. O mască de gaz i-a fost pusă pe cap cu întreruperea periodică 
a accesului la aer. În interiorul măştii de gaz erau plasate sârme de metal, prin 
care se producea electrocutarea lui. Ulterior, el a fost bătut în cap, electrocutat 
în şolduri, pe spatele său a fost plasată o greutate de 32 kg în timp ce era culcat 
la pământ. Şi în acest caz, CEDO a constatat încălcarea art. 3 din Convenţie, 
invocând aplicarea torturii.28

Cu referire la aplicarea violenţei psihice ca modalitate faptică a torturii, 
putem evidenţia:

1.	simularea unei execuţii;
2.	ameninţarea privind maltratarea copiilor victimei;
3.	ameninţarea cu o lampă de lipit şi cu seringă.29

Important este să evidenţiem faptul că în cadrul infracţiunii de tortură este 
dificil să faci o delimitare netă între cele două tipuri de violenţă, deoarece vio-
lenţa fizică este însoţită de modificarea funcţiilor psihice, la fel precum violen-

27 Buzilov contra Moldovei, hotărârea CEDO din 23 iunie 2009, http://www.echr.coe.int/
echr/en/hudoc/

28 Gurgurov contra Moldovei, hotărârea CEDO din 16 iunie 2009, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/

29 Manual privind drepturile omului, Consiliul Europei, 2002, 48 p.
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ţa psihică implică modificări de ordin fiziologic. Din aceste considerente, în 
cazul aplicării torturii, este imposibil să separi suferinţa fizică de cea psihică, 
ele fiind interdependente.

 Urmările prejudiciabile ale torturii, ca componenţă de infracţiune materi-
ală, se exprimă într-o durere sau suferinţă fizică sau psihică puternică.

Prin „durere” înţelegem reacţia psihofiziologică a organismului, produsă 
ca urmare a unei puternice excitări a terminaţiilor nervoase din organele şi 
ţesuturile umane, exprimându-se în senzaţii fizice negative cu grad variat de 
intensitate.30 

Noţiunea „suferinţe” reprezintă trăiri negative profunde, condiţionate de 
excitanţi fizici sau psihici.31 Aceste două noţiuni sunt strâns legate între ele, 
deoarece suferinţa fizică se poate exprima nu doar în durerea propriu-zisă, ci 
şi într-o stare fizică nefavorabilă, determinată de foame, sete, răcirea corpului. 
De asemenea, unii autori susţin că la suferinţa fizică poate fi raportată şi exte-
nuarea nervoasă, condiţionată de introducerea în organism a unor substanţe 
psihoactive. În ceea ce priveşte suferinţa psihică, aceasta poate fi generată de 
aplicarea unor factori psihogeni (batjocura, luarea în derâdere, insulta, ame-
ninţarea) care influenţează asupra psihicului. 

Din dispoziţia alin. (3) art. 1661 CP RM, constatăm că durerea sau sufe-
rinţa trebuie să fie puternică. Prin urmare, de fiecare dată când se produce o 
anumită durere, trebuie să se stabilească dacă aceasta a fost sau nu puternică, 
astfel încât să fie atribuită la categoria torturii.

În practica judiciară, deseori, problemele de calificare rezultă din delimi-
tarea eronată a normelor penale, care, aparent, au multe similitudini în sens 
juridico-penal. Astfel, delimitarea torturii de alte infracţiuni adiacente - tra-
tamentul inuman (alin. (1) art. 1661 CP RM), constrângerea pentru a obţine 
declaraţii (art. 309 CP RM), excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu (art. 328 CP RM)), se face în funcţie de fiecare element al componen-
ţei de infracţiune. În plus, evidenţiem că infracţiunea de tortură este o normă 
specială în raport cu altele, distingându-se prin semne specifice care contribu-
ie la o încadrare juridică corectă.

d) Latura subiectivă
Referindu-ne la latura subiectivă a infracţiunii de tortură, menţionăm că 

30 www.dexonline.ro
31 Ibidem.
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la alin. (3) art. 1661 CP RM este specificat calificativul „intenţionată”, care de-
monstrează clar forma intenţiei acestei fapte prejudiciabile.32

Doar intenţia directă este justificată în cadrul infracţiunii de tortură, de-
oarece subiectul infracţiunii urmăreşte un scop determinat. Nu este funda-
mentată juridic existenţa unei intenţii indirecte, odată ce subiectul urmăreşte 
un scop concret. Astfel, CtEDO a notat, în mai multe rânduri, prezenţa sco-
pului în definiţia torturii din Convenţia ONU împotriva torturii. Ea a subli-
niat şi provocarea intenţionată, cu un anumit scop, a unei dureri sau suferinţe 
grave, inter alia, pentru a obţine informaţii, a aplica o pedeapsă sau pentru a 
intimida. 

În speţa Dikme contra Turciei, Curtea a elucidat că maltratarea a fost exe-
cutată în scopul obţinerii unei mărturii sau informaţii privind infracţiunile, 
de comiterea cărora era bănuit Dl Dikme.33 În alte cazuri în care deţinuţii au 
fost supuşi torturii, Curtea a constatat în mod similar că, în contextul intero-
gatoriilor, tratamentul a urmărit scopul obţinerii de informaţii sau mărturii. 
Prin urmare, din dispoziţia alin. (3) art. 1661 CP RM, reiese că scopul special în 
cazul componenţei respective se relevă sub următoarele forme:

– obţinerea de la persoana torturată sau de la o terţă persoană de infor-
maţii sau mărturisiri;

– pedepsirea persoanei efectiv torturate pentru un act pe care aceasta sau 
o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-ar fi comis;

– intimidarea sau exercitarea de presiuni asupra persoanei efectiv tortura-
te sau asupra unei terţe persoane.

Referitor la motivul infracţiunii de tortură, accentuăm că acesta este ca-
lificat „motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea”. Motivele 
infracţiunii de tortură pot fi diverse: răzbunarea, gelozia, invidia, ostilitatea 
personală. Atât motivul, cât şi scopul infracţiunii contează la individualizarea 
pedepsei, ţinând cont de faptul că, potrivit lit. d) alin.(1) art. 77 CP RM, la 
stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante săvârşirea infracţiunii 
din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă.

32 Codul penal al Republicii Moldova. Adoptat la 18.04.2002, prin Legea nr. 985-XV, în 
vigoare din 12 iunie 2003. Monitorul oficial al RM., nr. 72-74, 14.04.2009.

33 Dikme contra Turciei, hotărârea CEDO din 11 iulie 2000, http://www.echr.coe.int/
echr/en/hudoc/
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e) Subiect
Subiect al infracţiunii este persoana fizică responsabilă, care în momentul 

comiterii faptei prejudiciabile, a atins vârsta de 16 ani.
Potrivit dispoziţiei alin. (3) art. 1661 CP RM, subiectul trebuie să întru-

nească şi alte condiţii suplimentare. Altfel zis, subiect poate fi:
1. o persoana publică;
2. o persoana care exercită, de facto, atribuţiile unei autorităţi publice;
3. oricare altă persoană:
·	care acţionează cu titlu oficial; 
·	care acţionează cu consimţământul expres sau tacit al unor persoane 

care acţionează cu titlu oficial. Menţionăm că, dacă consimţământul 
respectiv lipseşte, nu va putea fi aplicată răspunderea potrivit alin. (3) 
art. 1661 CP RM. 

Alin. (2) art. 123 CP RM stabileşte că prin persoană publică se înţelege 
funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (angajatul 
serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii 
naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau mili-
tare); angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al între-
prinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; 
angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana 
autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice 
sau să îndeplinească activităţi de interes public.

Prin „persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice” se 
înţelege persoana din cadrul unei structuri organizatorice sau din cadrul unui 
organ, instituit în afara legii (autoproclamat), care îşi arogă regim de putere 
publică. De exemplu, autorităţile autoproclamate transnistrene.

Prin „orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial” se înţelege persoa-
na care nu poate fi categorisită ca persoană publică, dar nici nu este o persoană 
care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, însă, datorită modu-
lui de instituire a activităţii exercitate, dobândeşte caracter oficial. La această 
categorie se atribuie, de exemplu, membrul gărzii populare deoarece garda 
populară este creată în baza deciziei autorităţilor administraţiei publice locale 
(alin.(1) art. 3 al Legii cu privire la gărzile populare, nr.1101 din 06.02.1997). 
Fiind înfiinţată de către un exponent al autorităţii publice, în activitatea lor 
de asigurare a securităţii şi apărării intereselor legitime ale cetăţenilor, de sus-
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ţinere pe toate căile a organelor de drept în acţiunile de menţinere a ordinii 
publice, de prevenire şi reprimare a infracţiunilor şi contravenţiilor, membrii 
gărzii populare acţionează cu titlu oficial.

Cât priveşte persoanele care acţionează cu consimţământul expres sau ta-
cit al unor persoane care acţionează cu titlu oficial, evidenţiem că în articolul 
199 din Codul civil al RM, adoptat la 06.06.2002, în vigoare din 12.06.2003, 
consimţământ înseamnă manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei 
de a încheia un act juridic. Consimţământul este valabil dacă provine de la 
o persoană cu discernământ, este exprimat cu intenţia de a produce efecte 
juridice şi nu este viciat.

f) Circumstanţele agravante (alin. (4) art. 1661 CP RM)
Referindu-ne la circumstanţele agravante ale infracţiunii de tortură, prevă-

zute la alin. (4) art. 1661 CP RM, menţionăm că acestea sunt comune atât pen-
tru infracţiunea de tortură, cât şi pentru infracţiunea de tratament inuman 
sau degradant (alin. (1) art. 1661 CP RM):

– cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide, ori profi-
tând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se 
datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui 
factor;

– săvârşite asupra a două sau a mai multor persoane;
– săvârşite de două sau de mai multe persoane;
– săvârşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte 

adaptate acestui scop;
– săvârşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu 

funcţie de demnitate publică;
– care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii 

corporale sau sănătăţii;
– care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea aces-

teia.
Cu referire la prima circumstanţă agravantă, subliniem că subiectul trebuie 

să cunoască cu certitudine despre existenţa calităţii speciale a victimei: femeie 
gravidă sau minor. Această cunoaştere trebuie să se bazeze pe fapte reale şi să 
nu fie una prezumtivă. Comiterea torturii asupra unei femei gravide prezin-
tă un pericol social sporit, potrivit unor opinii, având în vedere faptul că se 
cauzează un prejudiciu produsului de concepţie, care, deşi nu este persoană, 
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constituie o viaţă în curs de dezvoltare. La calificare nu contează sursa des-
pre graviditatea femeii, nici vârsta sarcinii, nici viabilitatea fătului. Agravanta 
respectivă nu poate fi imputată făptuitorului în cazul în care nu ştia despre 
existenţa ei. Pe de altă parte, dacă făptuitorul credea eronat despre existenţa 
sarcinii, cele comise urmează a fi calificate ca tentativă la lit a) alin.4, art. 1661 
CP RM. În ceea ce priveşte comiterea infracţiunii asupra unui minor, eviden-
ţiem că sunt valabile aceleaşi reguli specificate anterior, cu deosebirile de ri-
goare. Legiuitorul a folosit sintagma „minor” fără a face o anumită deosebire 
în raport cu vârsta sau discernământul acestuia.

Potrivit Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului, adop-
tată la 20 noiembrie 1989 la New York ( Republica Moldova a aderat prin Ho-
tărârea Parlamentului RM nr.408-XII din 12.12.90, în vigoare pentru Republica 
Moldova din 25 februarie 1993), prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub 
vârsta de 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile copilului, 
majoratul este stabilit sub această vârstă.34 De asemenea, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, o 
persoană este considerată copil din momentul naşterii şi până la vârsta de 18 
ani. Prin urmare, în cazul acestei circumstanţe agravante, minorul va fi per-
soana sub vârsta de 18 ani.35

În cadrul acestei circumstanţe agravante, se include şi tortura comisă pro-
fitând de starea de neputinţă a victimei, cunoscută sau evidentă, care se dato-
rează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor. Prin 
„starea de neputinţă a victimei” se înţelege incapacitatea victimei de a se apăra 
din cauza nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei sau a stării sale fizice 
sau psihice precare. Asemenea situaţii sunt expuse la alin. (4) lit. a) art. 1661 
CP RM: vârsta, boala, handicapul fizic sau psihic sau alt factor. Deci legiuito-
rul n-a prevăzut în mod exhaustiv toate situaţiile care pot confirma starea de 
neputinţă a victimei. Pentru calificare nu este suficient ca victima să se afle în 
stare de neputinţă, este necesar ca făptuitorul să profite de această stare, cu 
condiţia că cunoaşte această stare precară şi a decis să profite, sau o astfel de 

34 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 
1989 la New York. Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.408-XII 
din 12.12.90, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, „Tratate internaţi-
onale”, 1998, volumul 1, pag.51.

35 Legea Republicii Moldova nr.338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului. 
Monitorul oficial nr. 013 din 02.03.1995.
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stare este evidentă. De asemenea, pentru aplicarea agravantei respective nu 
contează dacă făptuitorul însuşi a adus victima într-o astfel de stare sau aceas-
ta se afla în stare de neputinţă independent de voinţa făptuitorului.

A doua circumstanţă agravantă, care vizează comiterea infracţiunii de 
tortură asupra a două sau a mai multor persoane, este aplicabilă în prezenţa 
următoarelor condiţii: să existe o pluralitate de victime şi făptuitorul să ma-
nifeste o intenţie unică (cu un scop unic), de a supune torturii două sau mai 
multe persoane. În privinţa celei de a doua condiţii, este necesar să accentuăm 
că intenţia de a supune torturii mai multe persoane trebuie să apară până la 
tortura primei victime, în caz contrar, cele comise vor forma concursul dintre 
două sau mai multe infracţiuni de tortură. 

O altă circumstanţă agravantă, săvârşirea infracţiunii de către două sau 
mai multe persoane, presupune:

– coautoratul;
– săvârşirea infracţiunii de către o persoană care întruneşte semnele su-

biectului infracţiunii în comun cu una sau mai multe persoane care nu 
întrunesc aceste semne;

– săvârşirea infracţiunii de către o persoană care întruneşte semnele su-
biectului infracţiunii prin intermediul unei persoane care nu întruneşte 
aceste semne.

În acelaşi timp, este important să facem distincţia între comiterea infrac-
ţiunii de două sau mai multe persoane şi participaţia la infracţiune. Având în 
vedere că, în cazul participaţiei, toţi participanţii trebuie să întrunească sem-
nele subiectului infracţiunii, în situaţia agravantei respective aceasta va exista 
şi în cazul în care doar unul din făptuitori va întruni aceste semne.

În ce priveşte agravanta de la lit. d) alin.(4) art. 1661 CP RM, evidenţiem 
că făptuitorului i se va aplica o sancţiune mai drastică, ţinând cont de faptul 
că acesta utilizează instrumente speciale de tortură sau alte obiecte adaptate 
în acest scop. Prin acestea se au în vedere uneltele, dispozitivele sau apara-
tele special adaptate sau confecţionate pentru a provoca victimei durere sau 
suferinţă fizică sau psihică (butelii de plastic umplute cu apă, diverse obiecte 
contondente, cablu cu mâner la extremitate, cabluri electrice etc.). După cum 
am menţionat anterior, tortura implică o cruzime deosebită, fapt ce o separă 
de tratamentul inuman. Prin urmare, de cele mai dese ori, cruzimea deosebită 
este manifestată cu folosirea obiectelor speciale sau adaptate în acest scop, fapt 
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ce reiese din jurisprudenţa CEDO în acest domeniu.
Răspunderea penală se agravează dacă infracţiunea de tortură este comisă 

de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de dem-
nitate publică. Conform alin.(1) al art. 123 CP RM, persoană cu funcţie de 
răspundere este persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de 
stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă 
permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în 
virtutea unei însărcinări, anumite drepturi sau obligaţii în vederea exercitării 
funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice. De asemenea, potrivit alin. (3) art. 123 CP RM, 
prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege persoana al cărei 
mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Mol-
dova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către 
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii; 
consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei; persoana căreia 
persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.36 

Lit. f) şi g) de la alin. (4) art. 1661 CP RM se referă la cauzarea din impru-
denţă a unei vătămări grave sau medii a integrităţii corporale sau sănătăţii, 
precum şi a decesului sau sinuciderii victimei infracţiunii de tortură. Notăm 
că încadrarea juridică a unei asemenea fapte prejudiciabile se va face doar în 
situaţia în care făptuitorul a manifestat imprudenţă faţă de consecinţele sur-
venite, prin urmare, intenţia ca formă a vinovăţiei faţă de consecinţele eviden-
ţiate se exclude.

Este important să accentuăm că, prin Legea din 8 noiembrie 2012, au fost 
introduse anumite modificări în legea penală naţională, astfel îmbunătăţindu-
se conţinutul acesteia, prin racordarea anumitor prevederi ce vizează tortura, 
tratamentul inuman sau degradant la standardele internaţionale. Or, potrivit 
Statutului de la Roma, tortura intră în categoria crimelor contra umanităţii. În 
calitate de crimă contra umanităţii, tortura cade sub jurisdicţia Curţii Penale 
Internaţionale, astfel fiind imprescriptibilă. Una din tendinţele moderne ale 
CEDO constă în atribuirea torturii a caracterului imprescriptibil, din cauza 
gravităţii acestei fapte şi pericolului pe care îl prezintă pentru orice societa-
te democratică. Este salutar faptul că legiuitorul naţional a atribuit tortura, 
tratamentul inuman şi degradant la categoria infracţiunilor imprescriptibile, 

36 Codul penal al Republicii Moldova. Adoptat la 18.04.2002, prin Legea nr. 985-
XV, în vigoare din 12 iunie 2003. Monitorul oficial al RM nr. 72-74, 14.04.2009.
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potrivit alin. (8) art. 60 CP RM, urmare a modificărilor introduse prin Legea 
menţionată mai sus. De asemenea, în conformitate cu alin. (3) art. 107 CP 
RM, amnistia nu se aplică în cazul săvârşirii infracţiunii de tortură, fapt ce 
demonstrează, o dată în plus, gravitatea deosebită a faptei respective. 

Cu siguranţă, una dintre cele mai importante modificări, care au fost ope-
rate cu privire la infracţiunea de tortură, se referă la înăsprirea sancţiunilor, 
atât la componenţa de bază, cât şi în cazul circumstanţelor agravante (alin. 
(4) art. 1661 CP RM), în consecinţă, tortura fiind atribuită la categoria infrac-
ţiunilor grave, ceea ce nu va permite aplicarea, pe viitor, a condamnării cu 
suspendare condiţionată a executării pedepsei (art. 90 CP RM). Evidenţiem 
că pedeapsa în cazul torturii trebuie să fie suficient de severă pentru a asigura 
efectul preventiv al acesteia. Astfel, în cauza Abdülsamet Yaman v. Turkey, § 55 
(reiterată în Pădureţ v. Moldova § 73), Curtea Europeană a statuat: “… când un 
reprezentant al statului a fost acuzat de infracţiuni prin aplicarea torturii şi a re-
lelor tratamente, este extrem de important de a asigura un „remediu eficient” ca 
procedurile penale şi condamnarea acestuia să nu fie prescrise sau să fie pasibile 
de amnistie, precum şi graţierea să nu fie admisibilă”.37 Or, în cauza Valeriu şi 
Nicolae Roşca contra Moldovei, CEDO a accentuat că, deşi faţă de cei vinovaţi 
a fost aplicat minimul de pedeapsă, aceasta a fost suspendată condiţionat şi 
nici un poliţist nu a stat la închisoare. În plus, nimeni din aceştia nu a fost 
suspendat din funcţie pe parcursul urmăririi penale, contrar recomandărilor 
Protocolului de la Istanbul.38 

În concluzie, analiza juridico-penală a torturii, redată schematic, rezi-
dă în:

Obiectul juridic special principal: relaţiile sociale cu privire la libertatea 
persoanei, sub aspectul obligaţiei organelor statale sau altor persoane care 
acţionează cu titlu oficial de a asigura persoanelor implicate în activităţi ju-
diciare sau legate de activitatea judiciară un tratament uman cu respectarea 
drepturilor omului.

Obiectul juridic special secundar: relaţiile sociale cu privire la integri-
tatea fizică sau psihică a persoanei.

37 Pădureţ contra Moldovei, hotărârea CEDO din 5 ianuarie 2010, http://www.echr.coe.
int/echr/en/hudoc/

38 Roşca Valeriu şi Nicolae, hotărârea CEDO din 20 octombrie 2009, http://www.echr.
coe.int/echr/en/hudoc/ 
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Obiectul material: corpul persoanei în situaţia în care există influenţarea 
nemijlocită infracţională asupra acestuia.

Latura obiectivă: 
a) fapta prejudiciabilă (acţiunea sau inacţiunea) de cauzare a unei dureri 

sau suferinţe fizice sau psihice puternice, unei persoane;
b) urmările prejudiciabile care constau în durerea sau suferinţele fizice 

sau psihice provocate unei persoane;
c) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile.

Latura subiectivă:
Vinovăţia: intenţie directă
Scop special:
a) obţinerea de la persoana torturată sau de la o terţă persoană de 

informaţii sau mărturisiri;
b) pedepsirea persoanei efectiv torturate pentru un act pe care aceasta 

sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-ar fi comis;
c) intimidarea sau exercitarea de presiuni asupra persoanei efectiv tor-

turate sau asupra unei terţe persoane.

Subiectul: persoană fizică responsabilă care în momentul comiterii 
faptei prejudiciabile a atins vârsta de 16 ani. Potrivit dispoziţiei alin. (3) art. 
1661 CP RM, subiectul trebuie să întrunească şi alte condiţii suplimentare, 
altfel zis, subiect poate fi:

– o persoană publică
– o persoană care exercită, de facto, atribuţiile unei autorităţi publice;
– oricare altă persoană:
– care acţionează cu titlu oficial; 
– care acţionează cu consimţământul expres sau tacit al unor persoane 

care acţionează cu titlu oficial. Menţionăm că, dacă consimţământul re-
spectiv lipseşte, nu va putea fi aplicată răspunderea potrivit alin. (3) art. 
1661 CP RM. 
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2. ASPECTELE PROCEDURALE CE VIZEAZĂ ROLUL ŞI IMPORTAN-
ŢA AVOCATULUI LA INVESTIGAREA CAZURILOR DE APLICARE A 

TORTURII ŞI A RELELOR TRATAMENTE

„Dificultatea profesiei noastre constă în faptul că noi suntem în acelaşi timp şi com-
pozitori şi executanţi, şi autori şi actori, şi inventatori şi tehnicieni, şi teoreticieni şi prac-
ticieni.”

Av. Mircea I. MANOLESCU

2.1. Intervievarea victimei/clientului. Aspecte specifice şi importan-
te la stabilirea unei relaţii de încredere cu o potenţială victimă a 
torturii şi relelor tratamente

Pentru a putea descoperi dacă a fost sau nu aplicată tortura, este foarte 
important ca avocatul să stabileasca un prim contact cu victima (client) şi să 
îi obţină încrederea. 

Comunicarea cu victima trebuie desfăşurată pe „aceeaşi lungime de undă”, 
iar comunicând trebuie să fie manifestată cât mai multă sinceritate şi libertate 
în exprimare. Avocatul urmează să trateze cu seriozitate orice acţiune pe care 
o întreprinde. 

În momentul în care se face cunoştinţă cu clientul şi în cadrul discuţiei 
confidenţiale se recomandă ca avocatul să se intereseze de starea lui, de viaţa 
lui, fără a face cumva referire la tema vinovăţiei sau nevinovăţiei acestuia. Ast-
fel, clientul va conştientiza că acesta este prezent pentru el şi pentru a asigura 
apărarea lui. 

Conţinutul întrebărilor urmează a fi foarte bine gândit şi formulat pentru 
a-i crea clientului certitudinea că urmează o discuţie, şi nu un interogatoriu.

La efectuarea acţiunilor procesuale, în niciun caz nu trebuie manifestat un 
comportament „prietenos” sau de „subaltern” faţă de agenţii care efectuează 
acţiunile procesuale, în caz contrar, există riscul ca, din start, să fie pierdută 
încrederea clientului apărat.

Clientul – victimă a torturii va încerca, pe neobservate, să îşi testeze avo-
catul la capitolul încredere faţă de omul care a intervenit şi declară că este 
apărătorul drepturilor sale fundamentale.

În stabilirea unei relaţii de încredere un mare rol îl joacă etapa la care avo-
catul intervine în calitate de apărător. 
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După stabilirea unei relaţii de încredere cu o potenţială victimă, este im-
portant să i se explice acesteia ce presupune acţiunea de tortură sau relele tra-
tamente, deoarece multe persoane nu cunosc şi nu percep aceste acţiuni ca 
ilegale. Totodată, urmează să se stabilească când anume a fost aplicată tortura 
sau relele tratamente:

·	Până la etapa reţinerii;
·	La etapa reţinerii (la primul contact cu organele de forţă); 
·	La etapa detenţiei preventive; 
·	La etapa instalării şi aflării în instituţia psihiatrică; 
·	La etapa post condamnării.

Luând în considerare faptul că avocatul poate interveni la orice etapă men-
ţionată mai sus, important este să fie stabilită o legătura dintre un risc înteme-
iat că această persoană a fost supusă acţiunilor de tortură şi rele tratamente, 
scopul urmărit de torţionari şi motivul pentru a tortura.

În majoritatea cazurilor de intervenţie în apărarea unei persoane, impor-
tant este ca avocatul să cunoască faptul că scopul specific pentru aplicarea 
acţiunilor de tortură este: 

·	de a se obţine informaţii;
·	de a obţine o mărturisire de comitere a unor fapte; 
·	de a obţine o mărturie calomnioasă sau un denunţ; 
·	de a pedepsi în aşa mod;
·	de a intimida sau exercita presiuni; 
·	de a distruge personalitatea;
·	de a provoca simţul neputinţei, lipsei de speranţă, al propriului respect 

şi al valorii sale în societate;
·	de a reduce la tăcere.

De aceea, intervenind în calitate de avocat, la oricare din etapele descrise 
mai sus, fie la solicitarea de a asigura asistenţă juridică garantată de stat, fie 
dacă e vorba de un avocat angajat în bază de contract, comportamentul aces-
tuia trebuie să releve profesionalism şi să excludă orice suspiciune, antipatie 
şi neîncredere. 

Apărarea nu trebuie să aibă un caracter formal, în toate cazurile se so-
licită obligatoriu efectuarea unei „convorbiri, discuţii confidenţiale” în afara 
prezenţei angajaţilor din poliţie, angajaţilor penitenciarului sau ai instituţiei 
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psihiatrice, într-un spaţiu care oferă condiţii de confidenţialitate şi confort 
psihologic pentru client.

Anume în cadrul discuţiei confidenţiale se impune concentrarea avocatu-
lui asupra stabilirii relaţiei de încredere. 

Cât priveşte raportul dintre avocat /client, acesta urmează să treacă prin 
mai multe faze.

E important ca în prima fază, când facem cunoştinţă cu clientul, avoca-
tul să dea dovadă de mult tact şi abilitate.

Pentru stabilirea unei relaţii de încredere, avocatul ar trebui să evite să se 
concentreze pe fapta incriminată clientului de care acesta este bănuit şi pentru 
care este cercetat, acestea sunt preocupări asupra cărora avocatul urmează să-
şi concentreze atenţia şi potenţialul său profesional puţin mai târziu. La acest 
moment, este important să i se explice clientului drepturile de care beneficiază 
în calitatea în care se află: să primească o consultaţie juridică în condiţii con-
fidenţiale, să nu fie limitate ca număr şi ca durată întrevederile cu avocatul, 
să fie informat despre dreptul de a anunţa imediat rudele sau alte persoane 
indicate privind faptul reţinerii şi locul deţinerii, despre dreptul de acces la 
examinare şi la asistenţă medicală independentă, inclusiv pe cont propriu, să 
refuze să dea declaraţii. 

La etapa iniţială a raportului dintre avocat şi client, este important pen-
tru stabilirea încrederii să se concentreze asupra stării psihice şi somatice a 
clientului, a experienţei sale de viaţă, a trecutului social, mediului familial, 
mediului social. Deci, în primele zece minute de conversaţie, se recomandă să 
se abordeze teme neutre, începând cu relatări despre experienţa avocatului în 
cazuri similare, ulterior să se colecteze informaţii despre personalitatea, stilul 
de viaţă al clientului.

Fiind garantul respectării dreptului la apărare, imediat cum există o simplă 
bănuială că, clientul său este o potenţială victimă a acţiunilor de tortură, avo-
catul trebuie să acorde o atenţie deosebită explicării drepturilor suplimentare 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru asemenea cazuri: dreptul la protecţie 
şi compensare, precum şi dreptul de a depune o cerere privind aplicarea mă-
surilor de protecţie.
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2.1.1. Documentarea iniţială a pretinselor acţiuni de tortură şi rele 
tratamente. Identificarea, stabilirea şi fixarea surselor  
probatorii primare

Din momentul în care avocatul identifică în clientul pe care urmează să-l 
apere o victimă a pretinselor acţiuni de tortură şi rele tratamente, chiar şi îm-
potriva tendinţei clientului de a înfăţişa propria versiune a faptelor, acesta este 
obligat să depună efort maxim pentru identificarea, stabilirea şi fixarea acelor 
surse probatorii primare/prealabile care ar oferi posibilitatea de documentare 
iniţială a pretinselor acţiuni de tortură sau rele tratamente.

Prin documentarea primară şi prealabilă se va pune accent mai mult pe 
acumularea probelor care ar demonstra că persoana s-a aflat în custodia or-
ganelor de forţă. Prezumţia în cazurile de tortură şi rele tratamente este în 
favoarea prezenţei acestora, şi nu în favoarea lipsei lor.

Art. 10 alin. (3/1) CPP stipulează expres că: „Sarcina probaţiunii neapli-
cării torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante 
revine autorităţii în a cărei custodie se afla persoana privată de libertate, pla-
sată la dispoziţia unui organ de stat sau indicaţia acestuia, sau cu acordul ori 
consimţământul său tacit.”

Important în acest sens este:
	Intervievarea clientului (Interviul clientului);
	Indicarea obiecţiilor avocatului în procesele-verbale de efectuare a ac-

ţiunilor procesual-penale; 
	Contestarea imediată şi promptă din partea avocatului a acţiunilor ile-

gale efectuate de organul de urmărire penală;
	Solicitarea imediată a avocatului în vederea asigurării pentru client a 

asistenţei medicale şi examinării medicale a acestuia;
	Examinarea medico-legală (la baza examinării pot fi incluse extrasele 

din fişa medicală a victimei, informaţia 903 şi fişa de solicitare eliberate 
de staţia de asistenţă medicală de urgenţă, certificatele de vizită la insti-
tuţiile medicale etc.); 

	Extrasul din Registrul nr.2 (de evidenţă a persoanelor aduse în sediile 
organului de detenţie sau unde a fost reţinută persoana); 

	Stabilirea unui cerc de martori care au avut interacţiune cu victima şi ar 
putea furniza informaţii utile în acest sens.
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2.2. Întocmirea şi depunerea plângerilor în cazul alegaţiilor de tor-
tură sau rele tratamente

2.2.2. Conţinutul plângerii în cazul alegaţiilor de tortură sau rele trata-
mente

Din momentul în care un avocat privat sau un avocat care acordă asistenţă 
juridică garantată de stat preia o anumită cauză penală şi observă că al său cli-
ent prezintă semne că a fost maltratat sau a fost supus unor presiuni de ordin 
psihic sau fizic, şi clientul indică asupra faptului că violenţa a fost aplicată de 
către anumiţi angajaţi din poliţie, clientului urmează să i se comunice într-un 
limbaj cât mai accesibil despre dreptul său de a depune plângere pe marginea 
alegaţiilor invocate. Totodată, urmează a i se explica şi necesitatea de a întoc-
mi această plângere pentru sesizarea organelor de drept în vederea investigă-
rii circumstanţelor aplicării torturii sau tratamentului inuman sau degradant. 
Acest lucru va fi posibil de realizat odată ce a fost stabilit un dialog de încre-
dere între avocat şi client. Cu toate că în majoritatea cazurilor victimele sunt 
rezervate în dorinţa şi intenţia de a înainta o plângere cu privire la alegaţiile de 
tortură, este important şi necesar de a i se explica clientului că acest lucru este 
imperios necesar din următoarele motive: 

1. Pentru a se dispune pornirea unei cauze penale în baza plângerii depuse 
şi atribuirea clientului a calităţii de parte vătămată în dosar.

2. Pentru a asigura organul de urmărire penală cu dreptul de a dispune 
efectuarea tuturor acţiunilor procesuale necesare (în lipsa unui dosar 
penal intentat, spectrul/gama acţiunilor procesuale ce pot fi dispuse este 
limitat).

3. În cazul în care persoanei reprezentate i-a fost intentată o cauză pena-
lă, avocatul trebuie să-i explice că declaraţiile făcute şi probele obţinute 
prin aplicarea violenţei fizice sau psihice pot fi anulate.

4. Pentru prevenirea/curmarea acţiunilor similare pe viitor.
Avocatul trebuie să aibă în vedere că fiecare client face parte dintr-o anu-

mită categorie socială, are un specific aparte în percepţii, aşteptări şi modul de 
înţelegere a faptelor expuse. Uneori, un client până la intervenirea unui avocat 
în cazul său, poate avea o imagine denaturată sau negativă despre competenţa 
şi imparţialitatea organului de urmărire penală şi sistemul judiciar în ansam-
blu din Republica Moldova.
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Această percepţie poate fi o consecinţă a intimidării, umilirii, descurajării 
şi utilizării diferitor metode violente, prin care se determină o persoană să 
recunoască vinovăţia în comiterea unei infracţiuni, până la intervenirea avo-
catului în cauză. Prin urmare, astfel de cazuri determină clientul să perceapă 
intervenţia avocatului cu scepticism şi neîncredere, considerând rolul acestuia 
ca unul formal, chemat la indicaţia organului de urmărire penală, sau care 
are intenţia de a obţine beneficii materiale ca urmare a prestării serviciilor 
juridice.

Pentru a evita astfel de percepţii şi a schimba atitudinea clientului faţă de 
avocat, până la întocmirea cu succes a unei plângeri, este necesară acumularea 
datelor şi oricărei informaţii cu privire la circumstanţele în care a fost maltrata-
tă persoana, şi acest lucru este posibil, doar în condiţii de confidenţialitate.  

Deci reiterăm regula ca avocatul să fie insistent şi să ceară de la organul de 
urmărire penală fie în mod verbal, fie în scris, acordarea şi asigurarea drep-
tului de a se consulta cu clientul în condiţii de confidenţialitate, într-un birou 
separat. Conduita unui avocat va presupune nu doar aplicarea aptitudinilor şi 
capacităţilor tipic avocăţeşti, dar şi abilitatea de a-i insufla victimei încredere 
în forţele proprii, susţinere atât morală, cât şi spirituală.

Rolul avocatului, la această etapă, este de a colecta de la client maximum 
de informaţii relevante pentru a întocmi şi depune o plângere penală ce ar 
întruni toate elementele necesare de formă şi de conţinut.

Dacă clientul este rezervat şi nu doreşte să ofere nicio informaţie, despre 
sine sau circumstanţele în care au fost aplicate actele de tortură, s-ar putea 
ca persoana să fi fost intimidată de angajaţii din poliţie. În acest caz, se reco-
mandă informarea clientului despre obligaţia avocatului de a păstra în orice 
situaţie confidenţialitatea datelor furnizate.

La întocmirea interviului primar se vor colecta primele informaţii despre 
persoana clientului (locul de trai, locul naşterii, ocupaţia, starea sănătăţii de 
până şi de după aflarea în custodia poliţiei, vârsta, familia ş.a), iar ulterior se 
vor colecta informaţiile ce ţin de locul reţinerii, motivele incriminării faptei, 
afirmaţiile clientului despre circumstanţele petrecute, locul, timpul, motivul 
aplicării acţiunilor violente sau presiunii psihice.

Există cazuri în care clientul nu doreşte sub nicio formă depunerea unei 
plângeri şi invocarea aplicării torturii sau tratamentului inuman sau degra-
dant, în special dacă este reţinut şi se află în custodia poliţiei. În astfel de ca-
zuri, avocatul va trebui să decidă, prin prisma obligaţiilor sale profesionale, 
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dacă va respecta decizia clientului de a nu depune plângere sau dacă va încerca 
să noteze în actele procesuale suspecţii privind aplicarea violenţei faţă de cli-
entul său. 

Totodată, se recomandă ca în astfel de cazuri să i se explice clientului în 
mod cât mai clar consecinţele şi dezavantajele nedepunerii plângerii, pentru 
ca clientul să conştientizeze responsabilitatea şi consecinţele pentru propriile 
decizii.

De asemenea, chiar dacă clientul refuză depunerea plângerii privind invo-
carea aplicării torturii, dacă acesta manifestă semne vizibile de leziuni pe corp 
şi are nevoie de ajutor medical sau psihologic, recomandăm ca avocatul să re-
acţioneze oricum prin chemarea asistenţei medicale de urgenţă, care ar putea 
să-i ofere ajutorul medical primar pentru a evita survenirea unor consecinţe 
mai grave. Ulterior, eventual, se va decide asupra sesizării organelor de resort 
pentru investigarea şi curmarea actelor de tortură şi rele tratamente. 

După colectarea datelor primare de la client, următorul pas în apărarea 
drepturilor victimelor torturii este înaintarea plângerii către organul de urmă-
rire penală competent cu solicitarea de a identifica torţionarii şi de a-i trage 
la răspundere.

Plângerea se va depune în temeiul prevederilor art. 262-263, 274 CPP RM. 
Deşi plângerea penală privind tortura nu se deosebeşte esenţial de oricare 

altă plângere penală, trebuie de ţinut cont de faptul că, cu cât mai prompt va 
fi depusă, cu atât mai mari sunt şansele de identificare şi tragere la răspundere 
a torţionarilor sau a altor persoane responsabile de actele de tortură aplicate.

De regulă, conţinutul unei plângeri privind aplicarea torturii trebuie să 
conţină: 

·	formula cui se adresează plângerea, de la cine parvine, datele de identi-
tate, telefoanele de contact şi adresa solicitantului;

·	relatarea circumstanţelor de fapt, când unde şi ce s-a întâmplat;
·	date despre iniţierea cauzei penale pe numele clientului, articolul şi or-

ganul care examinează cauza respectivă;
·	date despre intervenirea ca avocat, împuternicirile deţinute;
·	date despre modul în care persoana a fost contactată/solicitată/reţinută 

de către poliţişti;
·	expunerea momentului în care persoana a intrat în custodia poliţiei; 
·	 locul unde a fost reţinută şi ora;
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·	 locul deţinerii (adresa, denumirea, etajul, biroul, mobilierul din birou-
ri) etc.;

·	semnalmentele şi numărul persoanelor care au torturat-o;
·	specificarea metodelor de tortură, relatarea numărului şi localizarea le-

ziunilor corporale aplicate;
·	specificarea scopului aplicării torturii;
·	indicarea potenţialilor martori care pot proba circumstanţele invocate 

de victimă;
·	indicarea articolelor care reflectă acţiunile ilegale comise;
·	solicitarea de a se iniţia urmărirea penală şi de a investiga cele invocate, 

eventual cu recunoaşterea victimei în calitate de parte vătămată;
·	data şi semnătura victimei şi/sau a avocatului;
·	alte detalii utile.

În cazul insuficienţei de timp sau resurse pentru întocmirea detaliată a 
plângerii privind acţiunile de tortură şi rele tratamente, pentru a nu irosi tim-
pul şi probele utile de moment, se recomandă înaintarea unei plângeri preli-
minare în formă scurtă, care să vizeze doar faptul în sine şi necesitatea urgentă 
de a se iniţia investigaţiile. Ulterior, în zilele următoare, plângerea în cauză va 
fi completată cu una suplimentară în care se vor expune toate circumstanţele 
descrise mai sus.

Indiferent de locul depunerii plângerii, aceasta trebuie să fie depusă în 
mod obligatoriu în două exemplare, un exemplar va rămâne la organul unde 
se depune şi va fi primită de către persoana responsabilă de înregistrarea plân-
gerilor, iar pe al doilea exemplar, care va rămâne la avocat, va fi aplicat un nu-
măr de înregistrare şi ştampila instituţie în cauză, ca dovadă de recepţionare. 

Unele procuraturi teritoriale nu aplică ştampilă pe exemplarul de recepţi-
onare a plângerii, ci eliberează un certificat în care se confirmă data, numărul 
depunerii plângerii la instituţia în cauză şi semnătura persoanei care a recep-
ţionat actul. 

În cazul imposibilităţii de a depune personal plângerea la organul com-
petent, depunerea/înregistrarea acesteia este posibilă şi pe calea expedierii 
poştale, pe adresa instituţiei competente. În acest caz, se recomandă expedie-
rea plângerii prin scrisoare recomandată, pentru a asigura recepţionarea ei de 
către instituţia competentă şi pentru a avea confirmarea adresării respective.

Ştampilarea şi confirmarea scrisă de recepţionare a plângerii sunt extrem 
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de importante atât pentru probarea depunerii plângerii, cât şi pentru fixarea 
termenelor procedurale prevăzute de lege pentru efectuarea investigaţiilor.

2.2.2. Competenţa procedurală în examinarea plângerilor depuse în 
cazul alegaţiilor de tortură sau rele tratamente

Odată întocmită plângerea, pot apărea neclarităţi în privinţa competenţei 
procedurale a instituţiei teritoriale responsabile de examinarea plângerii în 
cauză, adică unde să fie depusă această plângere şi cine este organul competent 
de examinarea a acesteia.

Plângerea prin care se invocă aplicarea torturii sau relelor tratamente poate 
fi depusă la cancelaria procuraturii de sector care conduce urmărirea penală 
în cauza penală intentată pe numele clientului sau către procuratura în raza 
teritorială a căreia se află instituţia (angajaţii din poliţie/penitenciar, instituţie 
psihiatrică etc.), în a cărei custodie s-a aflat victima.

De regulă, în fiecare procuratură teritorială, în baza Ordinului Procuratu-
rii Generale nr.90/8 din 02.11.10, a fost desemnat câte un procuror specializat 
care va fi responsabil de examinarea plângerilor şi efectuarea urmăririi penale 
privind alegaţiile de tortură, precum şi de verificarea respectării legislaţiei în 
penitenciare etc.

Plângerea privind investigarea infracţiunilor legate de aplicarea torturii 
sau a relelor tratamente poate fi depusă şi direct către Secţia de Combatere a 
Torturii din cadrul Procuraturii Generale.

Această secţie specializată va remite plângerea către procuratura teritorială 
competentă şi va indica procurorului specializat din cadrul acesteia măsurile 
urgente necesare ce se impun a fi întreprinse pe marginea plângerii depuse. 
Totodată, această Secţie de Combatere a Torturii din cadrul Procuraturii Ge-
nerale va monitoriza şi supraveghea acţiunile întreprinse de către procurorul 
specializat teritorial şi în caz de necesitate, va emite unele indicaţii cu privire 
la acţiunile procesuale ce urmează a fi efectuate etc. 

Este de menţionat faptul că, în lumina noilor modificări ale legislaţi-
ei procesual-penale operate prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 în vigoare din 
27.10.2013, a fost introdus art. 265 CPP RM, care prevede că: “Primirea şi exa-
minarea plângerilor sau denunţurilor referitoare la infracţiuni poate fi efectuată 
şi de către organul de urmărire penală este obligat să primească plângerile sau 
denunţurile referitoare la infracţiunile săvârşite, pregătite sau în curs de pregă-
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tire chiar şi în cazul în care cauza nu este de competenţa lui. Persoanei care a 
depus plângerea sau denunţul i se eliberează imediat un certificat despre acest 
fapt, indicându-se persoana care a primit plângerea sau denunţul şi timpul când 
acestea au fost înregistrate. Refuzul organului de urmărire penală de a primi 
plângerea sau denunţul poate fi atacat imediat judecătorului de instrucţie, dar 
nu mai târziu de 5 zile de la momentul refuzului. Dacă a depistat o infracţiune 
ori a constatat o bănuială rezonabilă cu privire la o infracţiune comisă, ofiţerul 
de urmărire penală, sau procurorul ar trebui să întocmească un proces-verbal în 
care consemnează cele constatate şi concomitent, dispune înregistrarea imediată 
a auto-sesizării pentru a începe urmărirea penală”. 

În nici un caz nu se admite depunerea plângerii în care se invocă alegaţii 
de tortură pe numele procurorului care deţine în gestiune sau examinează 
dosarul penal de învinuire al victimei. În acest caz, imparţialitatea şi obiectivi-
tatea investigaţiilor vor fi afectate în mod direct. Prin urmare, în cazul în care 
se va depista că acelaşi procuror, care conduce urmărirea penală în privinţa 
învinuirii clientului, este desemnat să examineze şi plângerea victimei privind 
alegaţiile de tortură, avocatul trebuie să obiecteze, fie printr-o cerere de recu-
zare înaintată în baza art. 33, 54 alin.4) CPP RM, fie printr-o plângere adresată 
către procurorul ierarhic superior în temeiul art.299/1 CPP RM.

2.2.3. Termenul de examinare a plângerilor depuse în cazul alegaţiilor 
de tortură sau rele tratamente 

De regulă, după ce o persoană a depus o plângere cu privire la comiterea 
anumitor ilegalităţi, organul de urmărire penală nu dispune în mod imediat 
pornirea urmăririi penale şi efectuarea acţiunilor procesuale de verificare a 
sesizării în cadrul urmăririi penale, ci va dispune o verificare a conţinutului 
datelor expuse în plângere. Astfel, persoana care a depus plângerea poate fi 
citată la organul de urmărire penală nu în calitate de parte vătămată, ci ca un 
simplu petiţionar care confirmă prin „explicaţii” conţinutul plângerii sale.

Un remediu procesual în cazul dat este depunerea de către avocat a unei 
cereri prin care se solicită ca victima torturii să fie recunoscută în calitate de 
parte vătămată în cadrul unui dosar penal intentat. Pornirea urmăririi penale 
în acest caz conferă toate garanţiile unui cadru legal procesual pentru dema-
rarea tuturor investigaţiilor.

De curând a fost introdus şi prevăzut un termen legal general în art. 274 
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CPP RM, în interiorul căruia organul de urmărire penală sesizat ar trebui să 
dispună începerea urmăririi penale: ”Organul de urmărire penală sau procu-
rorul sesizat în modul prevăzut în art.262 şi 273 dispune în termen de 30 de 
zile, prin ordonanţă, începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul 
actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă o bănuială rezonabilă că 
a fost săvârşită o infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele care exclud 
urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea 
sau organul respectiv”. 

Atenţia deosebită pe care o acordă legislatorul gravităţii actelor de tortură şi 
rele tratamente este exprimată prin introducerea noului alineat (31) al art. 274 
CPP RM, ca o excepţie de la regula generală de 30 de zile pentru dispunerea 
pornirii urmăririi penale, la un termen şi mai restrâns – de 15 zile: “În cazul 
în care din cuprinsul actului de sesizare sau de constatare rezultă bănuirea de 
săvârşire a unei infracţiuni prevăzute la art. 166/1 din Codul Penal, procurorul 
urmează să decidă asupra acesteia,..., într-un termen ce nu va depăşi 15 zile”.

Această prevedere legală, introdusă prin Legea nr.66 din 05.04.2012 intrată 
în vigoare din 27.10.2013, prin alineatul (31) al art. 274 CPP RM, are scopul 
de a nu permite organului de urmărire penală sesizat să tărăgăneze sub dife-
rite pretexte pornirea urmăririi penale şi să nu se permită în timp distrugerea 
probelor.

Ori, dacă organul de urmărire penală nu va consideră că există o bănu-
ială rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, va emite cel puţin o 
hotărâre de respingere a plângerii, şi astfel avocatul va avea posibilitatea de a 
întreprinde următoarele acţiuni.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 274 alin.(3),(4), (5) CPP RM: 
“Ordonanţa de începere a urmăririi penale, emisă de organul de urmărire pe-
nală, urmează a fi adusă la cunoştinţa procurorului responsabil în termen de 24 
de ore. În urma examinării materialelor dosarului în cauză, procurorul va fixa 
termenul de urmărire în cauza respectivă. Însă, dacă din cuprinsul actului de 
sesizare rezultă vreunul din cazurile care împiedică pornirea urmăririi penale, 
organul de urmărire penală va înainta procurorului actele întocmite cu propu-
nerea de a nu porni urmărirea penală. Atunci, procurorul dacă nu va constata 
circumstanţe ce împiedică urmărirea penală, va dispune prin ordonanţă restitu-
irea actelor organului de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale.În 
cazul în care procurorul refuză pornirea urmăririi penale, el va confirma faptul 
prin ordonanţă motivată pe care o va aduce la cunoştinţa persoanei care a în-
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aintat sesizarea, într-un termen de până la 15 zile de la ziua emiterii. Dacă se 
consideră că lipsesc temeiuri pentru a începe urmărirea penală, procurorul, prin 
ordonanţă, abrogă ordonanţa de începere a urmăririi penale şi dispune refuzul 
în pornirea urmăririi penale şi clasarea procesului penal”.

O nouă prevedere legală introdusă prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 intrată 
în vigoare din 27.10.2013, spune, la p. 7 din art. 274 CPP RM, că: “Procurorul 
va anula ordonanţa pe care a emis-o şi va dispune începerea urmăririi penale, în 
cazul în care ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut circumstanţa 
pe care se baza propunerea de a refuza începerea urmăririi penale”. Legislaţia 
nu prevede care este perioada permisă şi termenul prevăzut pentru astfel de 
revizuiri, precum şi în ce mod au loc constatările dispariţiei circumstanţelor 
în cauză. Însă considerăm că această prevedere poate fi folosită de către avo-
caţi în folosul victimei prin înaintarea unei cereri în temeiul art. 244-245, 274 
CPP RM, în cazul în care va constata că o anumită circumstanţă ce a consti-
tuit un impediment pentru pornirea urmăririi penale a fost eliminată sau şi-a 
pierdut actualitatea.

2.3. Acţiunile avocatului în cazul respingerii plângerii depuse – inclu-
siv în lumina noilor prevederi legale stipulate în Codul de Proce-
dură Penală

Conform art. 68 pct. 14 CPP RM, unul din cele mai importante drepturi 
ale avocatului ce vizează efectuarea unei verificări privind legalitatea acţiu-
nilor/investigaţiilor efectuate de organul de urmărire penală, este depunerea 
plângerilor împotriva acţiunilor organului de urmărire penală.

Rolul avocatului la această etapă constă în a veghea dacă investigaţia pe 
marginea plângerii de tortură este efectivă în sensul că este exercitată de un 
organ competent, independent şi imparţial faţă de organul şi de persoanele im-
plicate în evenimentele supuse investigării. Investigaţia trebuie să fie exercitată 
de procurori care nu sunt implicaţi în urmărirea penală în privinţa persoanei 
care pretinde a fi victimă a relelor tratamente. Procurorul care a înaintat oficial 
persoanei ce reclamă relele tratamente, învinuirile şi care a solicitat instanţei 
aplicarea faţă de aceasta a arestului preventiv, precum şi prelungirea ulterioa-
ră a acestuia, nu poate efectua investigaţia la cererea de maltratare, deoarece 
nu corespunde principiului independenţei şi imparţialităţii. Orice investigaţie 
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trebuie să se finalizeze cu un act procesual al organului care a efectuat inves-
tigaţia. 

Conform art. 274 alin. (6) CPP RM, ordonanţa de refuz în începerea ur-
măririi penale ca urmare a plângerii depuse privind alegaţiile de tortură, poa-
te fi atacată, prin plângere, în instanţa judecătorească de nivelul procuraturii 
respective, în condiţiile art. 313 CPP RM. Controlul judiciar al procedurii 
pre-judiciare se efectuează de către judecătorul de instrucţie, care activează în 
cadrul judecătoriilor şi verifică legalitatea acţiunilor întreprinse de către orga-
nul de urmărire penală/procuror. Victimei relelor tratamente trebuie să-i fie 
explicat dreptul de a contesta orice hotărâre, adoptată de organul de urmărire 
penală pe marginea plângerii sale, dacă cauza penală în baza plângerii nu a 
fost trimisă în judecată. De asemenea, procurorul trebuie să-i explice petiţio-
narului dreptul de a adresa plângeri în ordinea prevăzută de art. 313 CPP cu 
respectarea procedurii prealabile. 

Prin urmare, odată ce a fost depusă o plângere în temeiul art. 262 CPP RM, 
cu privire la alegaţiile de tortură şi/sau rele tratamente, avocatul va aştepta 15 
zile, termen în care procurorul care examinează plângerea depusă urmează 
să decidă pornirea urmăririi penale sau emiterea unei ordonanţe de refuz de 
pornire a urmăririi penale. În cazul în care avocatul nu primeşte un răspuns 
pozitiv cu privire la emiterea unei ordonanţe de pornire a urmăririi pena-
le, după consultarea opiniei şi obţinerea acceptului victimei, se va depune o 
plângere pe marginea acestui fapt. Plângerea împotriva acţiunilor organului 
de urmărire penală sau ale organului care exercită activitate operativă de in-
vestigaţie/procurorului poate fi înaintată, în termen de zece zile, judecătorului 
de instrucţie la locul aflării organului care a admis încălcarea. Deşi legea nu 
indică expres momentul începerii curgerii termenului de înaintare a plânge-
rii, din conţinutul modificărilor introduse în CPP la 27.10.12, reiese că acest 
termen începe a curge din momentul în care persoana a fost informată despre 
rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau din momentul expi-
rării termenului prevăzut de lege pentru a primi răspunsul de la procuror, în 
cazul în care acest răspuns nu a fost primit.

Astfel, putem identifica următoarele situaţii:
1. Dacă până la expirarea termenului de 15 zile din data depunerii plân-

gerii (art. 274 alin.3/1 CPP RM), avocatului sau victimei i se aduce la 
cunoştinţă ordonanţa de refuz de pornire a urmăririi penale, avocatul, 
în temeiul prevederilor art. 274 alin.6), şi 313 alin.1) CPP în termen de 
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zece zile de la data când le-a fost adusă la cunoştinţă ordonanţa de refuz 
de pornire a urmăririi penale, va ataca ordonanţa respectivă la judecă-
torul de instrucţie. 

2. În cazul primirii ordonanţei de refuz de pornire a urmăririi penale, avo-
catul urmează să analizeze minuţios toate motivele ce au stat la baza 
refuzului pornirii urmăririi penale pentru a le putea contraargumenta. 
În cauzele legate de invocarea alegaţiilor de tortură, de regulă, pot fi în-
tâlnite următoarele motive: că nu se întrunesc elementele componenţei 
de infracţiune, nu s-a dovedit fapta de maltratare ş.a, fără a fi efectuate 
investigaţii reale în acest sens. În astfel de situaţii urmează a se argu-
menta în plângere insuficienţa şi superficialitatea investigaţiilor efectua-
te pentru emiterea unei astfel de hotărâri.

3. Odată cu expirarea termenului de 15 zile, conf. art. 274 alin. 3/1 CPP 
RM pentru emiterea unei hotărâri în baza plângerii victimei, se pot în-
tâmpla situaţii când avocatul/victima nu primesc nici un răspuns în pri-
vinţa plângerii depuse. În acest caz, la expirarea celor 15 zile prevăzute 
de lege pentru adoptarea unei hotărâri, în termen de încă zece, se va 
înainta plângere conform art. 313 alin.(1), alin.(2) p. 3) CPP RM.

De asemenea, conform prevederilor art. 313 CPP, avocatul este în drept 
să conteste următoarele acte şi acţiuni ale organului de urmărire penală la 
judecătorul de instrucţie:

1) refuzul organului de urmărire penală: 
a) de a primi plângerea sau denunţul privind pregătirea sau săvârşirea 

infracţiunii; 
b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; 
c) de a începe urmărirea penală; 

2) ordonanţele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale 
sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; 

3) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale per-
soanei. 

Plângerile depuse la judecătorul de instrucţie trebuie să fie argumentate 
solid, prin demonstrarea superficialităţii investigaţiilor întreprinse sau prin 
lipsa de acţiuni, să indice drepturile încălcate cu referire la normele legale na-
ţionale şi internaţionale. Conţinutul plângerii trebuie să invoce toate contra-
argumentele de drept şi de fapt, la toate motivele de refuz expuse, şi să indice 
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solicitările apărării. Ca argument de bază se recomandă invocarea obligaţiei 
organului de urmărire penală de a asigura o investigaţie eficientă şi complexă, 
protejarea în mod primordial a victimelor torturii şi relelor tratamente.

De asemenea, se recomandă ca, înaintea depunerii acestor plângeri, să se ia 
cunoştinţă de materialul ce a stat la baza emiterii ordonanţei de refuz care se 
contestă. Dacă la nivel de Procuratură se refuză solicitarea verbală sau scrisă 
de a lua cunoştinţă de materialele cauzei, acest drept se solicită la judecăto-
rul de instrucţie la fel printr-o cerere scrisă şi se cere acordarea unui termen 
pentru pregătire suplimentară. De notat că în plângerea depusă la judecătorul 
de instrucţie împotriva ordonanţei de refuz de pornire a urmăririi penale, se 
solicită anularea acesteia ca fiind ilegală şi reluarea investigaţiilor în mod efi-
cient, pentru stabilirea faptelor, dar în niciun caz nu se solicită judecătorului 
de instrucţie să oblige organul de urmărire penală să pornească urmărirea 
penală, deoarece acest temei nu este prevăzut în atribuţiile sale legale.

La plângerea înaintată se anexează copia hotărârii atacate sau se menţio-
nează rechizitele acestei hotărâri, dacă organul respectiv nu a înmânat persoa-
nei în cauză copia acesteia. Pentru aceasta judecătorul fixează data examinării 
plângerii, dispune înmânarea către procuror a plângerii declarate şi solicită 
opinia acestuia.

Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 
zece zile, de la data când a parvenit plângerea, cu participarea obligatorie a 
procurorului care conduce urmărirea penală în cauză şi cu citarea legală a 
persoanei care a depus plângerea.

Deoarece procurorul conduce urmărirea penală în cauza respectivă, jude-
cătorul de instrucţie înmânează procurorului copia plângerii şi solicită opinia 
acestuia pe marginea plângerii. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă 
materialele respective. Această prevedere legală obligă procurorul să verifi-
ce argumentele invocate în plângere până la soluţionarea plângerii respective 
de către judecătorul de instrucţie şi să ia măsurile de rigoare, iar materialele 
obţinute în urma controlului să le prezinte judecătorului de instrucţie la data 
examinării plângerii.

Neprezentarea persoanei care a depus plângerea nu împiedică examinarea 
plângerii, însă se recomandă prezentarea acesteia, şi mai ales a avocatului pen-
tru a putea veni cu contra-argumente la cele invocate de procuror, şi pentru 
a replica în caz de necesitate. În cadrul examinării plângerii, procurorul şi 
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persoana care a depus plângerea, dacă aceasta participă în şedinţa de judecată, 
dau explicaţii pe marginea argumentelor invocate în plângere.

La examinarea plângerii de aplicare a maltratării în ordinea prevăzută de 
art. 313 CPP, judecătorul de instrucţie urmează să verifice argumentele plân-
gerii şi prin prisma practicii judiciare statuate (vezi Hotărârea Plenului CSJ 
nr.8 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la unele chestiuni ce ţin de aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a prevederilor articolului 3 din Convenţia Eu-
ropeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
nr. 7 din explicaţiile date în prezenta hotărâre şi în Hotărârea Plenului CSJ  
nr. 7 din 4 iulie 2005 „Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc 
de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale”). 

În urma examinării plângerii, judecătorul de instrucţie, considerând plân-
gerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze 
încălcările drepturilor şi libertăţilor omului şi, după caz, declară nulitatea ac-
tului sau acţiunii procesuale atacate. Judecătorul de instrucţie nu este în drept 
să-şi asume obligaţiile organului de urmărire penală, urmând să se pronunţe 
doar pe marginea argumentelor invocate în plângere. Totodată, judecătorul de 
instrucţie nu trebuie să se pronunţe cu anticipaţie asupra chestiunilor care pot 
fi ulterior obiectul cercetării judecătoreşti în cadrul judecării cauzei în fond.

Constatând că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate 
cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au 
fost încălcate, judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respinge-
rea plângerii înaintate.

Dacă în urma controlului efectuat de procuror au fost depistate încălcări 
ale drepturilor persoanei şi procurorul a dispus înlăturarea acestor încălcări, 
fapt ce se confirmă prin materialele prezentate de către procuror, judecăto-
rul de instrucţie prin încheiere dispune încetarea procedurii de soluţionare a 
plângerii în cauză. În încheiere, judecătorul de instrucţie trebuie să se pronun-
ţe pe marginea tuturor motivelor invocate în plângere. Nepronunţarea asupra 
tuturor motivelor din plângere afectează direct dreptul persoanei la accesul la 
justiţie, drept garantat de art. 6 din CEDO, art. 20 din Constituţie şi de art. 313 
din Codul de Procedură Penală. 

Copia de pe încheierea judecătorească se expediază persoanei care a depus 
plângerea şi procurorului. Cu toate că, conform art. 313 alin.(6), încheierea ju-
decătorului de instrucţie este irevocabilă, aceasta nefiind pasibilă de a fi ataca-
tă pe căile ordinare de atac, deoarece pentru această încheiere nu este prevăzut 
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dreptul la recurs ordinar, nu sunt rare cazurile când încheierile judecătorului 
de instrucţie sunt atacate prin recurs în anulare în ordinea art. 453 alin.(2) 
CPP şi care sunt admise de Curtea Supremă de Justiţie. În cazul dezacordului 
cu încheierea judecătorului de instrucţie cu privire la respingerea plângerii 
privind pornirea urmăririi penale în cauzele de tortură şi rele tratamente, în 
temeiul art. 3, 6, 13 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, avocatul 
poate îndruma victima să adreseze o plângere pentru a fi examinată de către 
instanţa europeană. 

2.4. Acţiunile şi rolul avocatului la etapa urmăririi penale în cadrul 
examinării alegaţiilor de tortură sau tratament inuman şi/sau 
degradant

2.4.1. Acţiuni procesuale specifice dispuse în cadrul examinării plânge-
rilor de tortură sau rele tratamente

După intentarea unei cauze penale în baza plângerii unei victime care a in-
vocat aplicarea torturii sau a tratamentului inuman şi/sau degradant, urmează 
etapa de colectare, administrare a probelor pentru a se asigura efectuarea unei 
investigaţii operative şi efective.

Art.93 al CPP prevede că „probele sunt elemente de fapt care servesc la con-
statarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la 
constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pen-
tru justa soluţionare a cazurilor”.

Pornind de la principiile rolului activ al organului de urmărire penală (art. 
264 CPP) şi al aflării adevărului, constatăm că sarcina administrării probelor 
revine organului de urmărire penală şi, după caz, instanţei de judecată. Prin 
urmare, regula conform căreia sarcina probei revine celui care afirmă, trebuie 
înţeleasă în sensul că obligaţia de a dovedi existenţa faptei şi a vinovăţiei cade 
în sarcina subiecţilor procesuali care exercită urmărirea penală.

Totuşi această regulă nu exclude posibilitatea legală conferită de legiuitor 
părţilor de a propune sau de a solicita administrarea de probe organului de 
urmărire penală sau instanţei de judecată. Codul de Procedură Penală prevede 
o serie de mijloace de probă prin intermediul cărora se constată elementele de 
fapt ce pot servi drept probă. Se recomandă ca rolul avocatului la etapa colec-
tării şi prezentării probelor să fie unul activ, deoarece nu există impedimente 
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legale care l-ar limita în dreptul de a solicita administrarea lor, ba mai mult 
implicarea activă a părţii vătămate va influenţa în mod pozitiv atât operativi-
tatea efectuării urmăririi penale, cât şi consolidarea poziţiei părţii vătămate. 

Deci, conform CPP RM, art. 60 p.3), partea vătămată are dreptul: „să pre-
zinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal 
şi cercetate în şedinţa de judecată”; art. 68 alin.5) prevede dreptul avocatului: 
„să prezinte documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul 
penal şi cercetate în şedinţa de judecată”; art. 80 CPP RM prevede că: „reprezen-
tantul victimei, părţii vătămate exercită în cursul desfăşurării procesului penal 
drepturile acestora”, iar în art. 100 СPP RM se stipulează că în scopul admi-
nistrării probelor apărătorul este în drept: „să solicite şi să prezinte obiecte, 
documente şi informaţii necesare pentru acordarea asistenţei juridice, inclusiv 
să poarte convorbiri cu persoane fizice dacă acestea sunt de acord să fie audiate 
în modul stabilit de lege; să solicite certificate, caracteristici şi alte documente 
din diverse organe şi instituţii competente, în modul stabilit”.

Astfel, avocaţii fiind apărătorii unor participanţi procesuali cu o calitate 
distinctă, pot utiliza spectrul larg al acţiunilor procesual-penale pentru do-
vedirea oricărei împrejurări de fapt care constituie probă în rezolvarea cauzei 
penale în favoarea clientului pe care îl apără.

Acţiunile procesuale dispuse în cadrul demonstrării alegaţiilor de tortură 
sau a tratamentului inuman şi/sau degradant, de regulă, încep cu audierea 
părţii vătămate.

a. Audierea părţii vătămate
Declaraţiile şi audierea părţii vătămate sunt prevăzute de art. 111 CPP 

RM care spune că „partea-vătămată se audiază privitor la fapta penală şi la alte 
circumstanţe care au importanţă pentru cauză”. Prin urmare, după intentarea 
cauzei penale, organul de urmărire penală este obligat să citeze victima şi avo-
catul pentru a se prezenta la audiere. Declaraţiile părţii vătămate sunt esenţiale 
fiind, de regulă, prima sursă de informaţii a organului de urmărire penală, de-
oarece, cunoscând împrejurările comiterii faptei şi uneori pe făptuitor, victi-
ma poate direcţiona acţiunile organului de urmărire penală pe cea mai rapidă 
cale de aflare a adevărului. Pornind de la faptul că declaraţiile părţii vătămate 
constituie o sursă a celor mai vaste informaţii cu privire la modalitatea de 
săvârşire a infracţiunii, deoarece aceasta reprezintă în sine subiectul pasiv al 
infracţiunii, asupra căruia au fost îndreptate acţiunile dăunătoare, audierea 
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acesteia urmează a fi efectuată cu aplicarea celor mai adecvate procedee tac-
tice de ascultare şi cu cunoaşterea mecanismului de percepţie şi a modului în 
care se realizează această percepţie în cazul părţii vătămate. Aceste tehnici şi 
abordări vor oferi atât organului de urmărire penală, cât şi avocatului posibili-
tatea aprecierii exacte a informaţiei pe care le-o poate furniza partea vătămată.

Asistenţa juridică a avocatului la această etapă nu trebuie să se rezume 
doar la prezenţa fizică în timpul audierii sau la formalităţile legate de semna-
rea procesului-verbal de audiere a părţii-vătămate.

Avocatul, înainte de audierea propriu-zisă, urmează să explice părţii vătă-
mate ce presupune darea declaraţiilor, de ce drepturi şi obligaţii beneficiază, 
care este răspunderea pentru darea declaraţiilor false, care sunt momentele-
cheie ce urmează a fi relatate şi explicate etc. De facto, prin acţiunea procesu-
ală de audiere, i se conferă dreptul unei victime de a-şi susţine integral faptele 
expuse în plângerea adresată organului de urmărire penală, de a solicita efec-
tuarea unor acţiuni omise în plângerea iniţială, de a răspunde la întrebările 
organului de urmărire penală etc. 

Atunci când pregătim partea vătămată pentru a fi ascultată de organul de 
urmărire penală, este important să reţinem că în cazul părţii vătămate percep-
ţia şi memorarea faptelor au loc pe fundalul unor intense retrăiri afective şi 
trăiri subiective, care sunt urmate de mai multe lacune în declaraţii, deci situ-
aţii care pot influenţa prezentarea inconştientă a unei informaţii denaturate.

Frica este emoţia sub a cărei influenţă victima percepe împrejurările în 
care a fost supusă acţiunilor infracţionale. Această frică este provocată de si-
tuaţii în care aceasta încă nu şi-a ales atitudinea şi comportamentul pe care îl 
va adopta, şi nu prevede toate posibilele consecinţe la care este expusă. Groa-
za, frica, disperarea minimalizează considerabil controlul conştiinţei asupra 
comportamentului omului. Anume din aceste considerente, avocatul trebuie 
să ţină cont şi de starea emoţională şi psihologică a clientului său, deoarece au-
dierea presupune relatarea detaliată a acţiunilor de tortură şi rele tratamente, 
respectiv clientul va fi nevoit să retrăiască toate momentele legate de aplicarea 
loviturilor, de umilinţe şi înjosiri etc. În acest sens, ar putea fi utilă asigurarea 
condiţiilor adecvate de audiere (birou separat), asigurarea confidenţialităţii 
datelor relatate, întreruperea audierii în caz de necesitate, utilizarea scheme-
lor, desenelor pentru explicarea unor detalii (amplasare geografică, localizarea 
leziunilor etc.).
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Audierea propriu-zisă începe cu stabilirea identităţii victimei şi recunoaş-
terea ei în calitate de parte vătămată în cazul respectiv.

Recomandabil pentru audierea părţii vătămate este modul comun de ob-
ţinere a depoziţiilor, reproducerea orală în formă de relatare liberă a faptelor 
percepute şi ulterior formularea răspunsurilor la întrebările adresate de orga-
nul de urmărire penală şi avocat.

Relatarea liberă a faptelor, expunerea trebuie să aibă loc în ordinea în care 
a fost percepută, cu evocarea ordonată şi detaliată a faptelor deoarece aceasta 
are o influenţă pozitivă asupra declaraţiilor părţii vătămate. Practica demon-
strează că cel mai rezonabil este să îi fie permis părţii vătămate să povestească 
aşa cum poate ce a văzut, auzit, simţit, mirosit (totul este important).

Expunerea faptelor într-o altă succesiune, schematizată şi comprimată, ar 
putea avea o influenţă defavorabilă şi negativă. Dacă în cadrul expunerii libere 
organul de urmărire penală solicită ca partea vătămată să se limiteze la anumi-
te aspecte esenţiale sau i se atrage atenţia asupra faptului că aspectele pe care 
le relatează nu sunt pertinente cauzei, avocatul urmează să obiecteze deoarece 
declaraţiile obţinute în asemenea condiţii, în cel mai bun caz, nu vor acoperi 
toate aspectele şi nu vor fi complete. Totodată, se recomandă să se ţină cont 
de faptul că audierea primară se efectuează într-un moment în care cumulul 
de probe şi material probator este redus, şi nici organul de urmărire penală şi 
nici avocatul nu au de unde şti care aspecte anume sunt esenţiale pentru cauză 
şi care nu.

Întrebările adresate de către organul de urmărire penală, avocat şi primirea 
răspunsurilor

Relatarea liberă, de obicei, nu acoperă sfera tuturor împrejurărilor pe care 
le cunoaşte cel ce relatează, aceasta poate avea loc din cauza că persoana nu 
intuieşte utilitatea anumitor aspecte pentru aflarea adevărului şi de aceea nu şi 
le aminteşte, sau le scapă din vedere, situaţii des întâlnite la persoane emotive 
sau care întâmpină dificultate în exprimarea ordonată a ideilor. De regulă, în 
cursul expunerii libere, partea vătămată se referă la acele împrejurări pe care 
şi le aminteşte cu uşurinţă, însă pot fi aspecte omise, dar importante şi nedis-
părute din memoria acesteia. La fel plenitudinea relatării libere poate suferi de 
pe urma lipsei de precizie a unor fapte prezentate. Toate cele menţionate pot 
servi drept motiv pentru a adresa întrebări în ideea de a avea în final declaraţii 
mai complete şi mai precise.

Întrebările trebuie să fie concise şi să se refere la aspecte determinante. 
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Trebuie să se obiecteze când se urmăreşte precizarea unui mare număr de îm-
prejurări printr-o singură întrebare, şi să se solicite disjungerea lor în tot atâtea 
întrebări câte împrejurări se urmăreşte a fi precizate.

Întrebările trebuie adresate într-o anumită ordine şi consecutivitate im-
puse de sfera şi natura împrejurărilor ce urmează a fi completate şi precizate. 
Întrebările trebuie să decurgă în mod firesc una din alta, astfel încât adresarea 
unei întrebări să fie pregătită de cea care i-a precedat, în aşa fel ca să fie posibi-
lă precizarea succesivă a împrejurărilor rămase nelămurite în urma expunerii 
libere.

De asemenea, trebuie să fie evitate întrebările sugestive, întrebările stan-
dard conform unei liste, şi cele care ar putea înjosi partea vătămată.

Întrebările adresate în cadrul audierii se pot diviza în patru tipuri:
·	De completare – se pun atunci când relatarea liberă nu acoperă integral 

aspectele percepute, atunci când se declară mai puţin decât s-a perceput 
în mod real;

·	De precizare – sunt menite a detalia, a atribui exactitate acelor părţi din 
declaraţie care, liber relatate, suferă de unele neclarităţi;

·	De reamintire – menirea acestora este de a ajuta la restabilirea în memo-
rie a faptelor, împrejurărilor uitate pe moment;

·	De control – acestea oferă posibilitatea verificării celor relatate sub as-
pectul realităţii, veridicităţii şi exactităţii.

Pentru avocatul părţii vătămate este importantă obţinerea unei audieri 
complete şi precise, de aceea trebuie formulate întrebări mai mult de comple-
tare, precizare şi reamintire. Întrebările de control sunt pe seama organului de 
urmărire penală.

Declaraţiile relatate liber trebuie să fie înscrise complet în procesul-verbal 
al acţiunii desfăşurate, redate în modalitatea în care au fost relatate, înscrise 
întrebările şi răspunsurile, citite amănunţit şi de partea vătămată şi de avocat, 
şi numai după aceasta semnate. În cazul în care partea vătămată îşi mai aduce 
aminte unele detalii şi împrejurări, avocatul, prin cerere verbală sau scrisă, 
solicită şi motivează necesitatea audierii suplimentare a părţii vătămate cu in-
dicarea în procesul-verbal de audiere că este unul suplimentar.

Un alt aspect relevant pentru etapa de audiere a părţii vătămate vizea-
ză persoana care consemnează declaraţiile în procesul-verbal de audiere. În 
practică, în timpul audierii, părţii vătămate i se propune să relateze tot ce cu-
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noaşte despre faptele invocate în plângerea sa, iar organul de urmărire penală, 
adică procurorul, redactează procesul-verbal din spusele celui supus audierii. 
Deşi marea majoritate a audierilor au loc după această formulă, trebuie să 
ţinem totuşi cont de faptul că, în unele cazuri, partea vătămată poate reda mai 
explicit informaţiile şi datele de care dispune atunci când le scrie personal, şi 
acest fapt nu este interzis prin lege. 

La etapa audierii părţii vătămate, de regulă, nu se recomandă aplicarea 
strategiei de tăinuire a unor date pentru a le prezenta ulterior în instanţa de 
judecată, acest fapt marcând distincţia dintre strategia avocatului în cazul apă-
rării unei părţi vătămate şi strategia apărării intereselor bănuitului, învinuitu-
lui sau inculpatului.

Astfel, de foarte multe ori, apărând interesele bănuitului, învinuitului, in-
culpatului, avocatul la etapa urmăririi penale aplică o strategie de neimplicare 
a clientului său în procesul de colectare a probelor, lăsând în sarcina organului 
de urmărire penală să demonstreze anumite fapte. Strategia respectivă este 
una favorabilă în cazul celor acuzaţi de comiterea unei infracţiuni, deoarece 
din declaraţiile acestora pot fi obţinute deseori informaţii care, ulterior, vor fi 
utilizate împotriva lor.

În cazul apărării intereselor unei părţi vătămate supuse torturii sau trata-
mentelor inumane sau degradante, situaţia este diametral opusă, or, cu cât mai 
multă informaţie va fi prezentată organului de urmărire penală şi cu cât mai 
implicată va fi partea vătămată în participarea la acţiunile procesuale dispuse, 
cu atât calitatea şi rezultatele investigaţiilor vor fi mai mari.

b. Confruntarea cu participarea părţii vătămate (art. 113 CPP RM)
În cazul în care există divergenţe/contraziceri între declaraţiile persoane-

lor audiate în aceiaşi cauză, pentru lămurirea lor, se recurge la confruntarea 
acestora. 

Scopul confruntării este de a înlătura divergenţele prin formularea între-
bărilor directe către părţi, astfel pot fi obţinute noi detalii sau circumstanţe 
importante pentru stabilirea adevărului.

Rolul avocatului în timpul acţiunii procesuale de confruntare este de a asi-
gura atingerea scopului confruntării, în caz contrar, confruntarea se transfor-
mă într-o audiere repetată a participanţilor la această acţiune, obţinându-se 
astfel nu o probă suplimentară în cauză ci o acumulare inutilă de foi la cauza 
penală intentată.
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Pentru a evita acest fapt, avocatul trebuie să insiste ca în timpul audierii, 
persoanelor confruntate să le fie adresate nu întrebări generale de genul „Ce 
ne puteţi comunica despre cauza dată?”, ci întrebări concrete legate exclusiv de 
divergenţele din declaraţii.

În timpul confruntării, deseori apar probleme legate de asigurarea princi-
piului egalităţii armelor în procesul penal, deoarece organul de urmărire pe-
nală, deţinând materialele cauzei penale, cunoaşte declaraţiile persoanelor şi 
unde sunt divergenţe, astfel, pregăteşte din timp întrebările ce vor fi adresate 
părţilor. Deseori, avocatului şi părţii vătămate nu-i sunt prezentate declaraţiile 
celeilalte părţi cu care va fi efectuată confruntarea, invocându-se secretul ur-
măririi penale şi dând garanţii că se va putea lua cunoştinţă cu declaraţiile la 
finele urmăririi penale.

Această practică este una vicioasă şi reprezintă o încălcare a dreptului la 
apărare a părţii-vătămate, motiv pentru care, avocatul, înainte de confruntare 
trebuie să solicite timp pentru a face cunoştinţă cu declaraţiile ce urmează a fi 
confruntate şi pentru a pregăti întrebările proprii.

c. Verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii (art. 114 CPP RM)
Verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii reprezintă o acţiune procesu-

ală dispusă, de regulă, în cazul examinării plângerilor legate de aplicare a tor-
turii sau a tratamentului inuman şi/sau degradant.

Prin această acţiune procesuală, organul de urmărire penală, cunoscând 
faptele şi circumstanţele invocate de partea vătămată, poate să verifice auten-
ticitatea declaraţiilor, prin deplasare fizică împreună cu partea vătămată la lo-
cul/locurile concrete unde s-a comis infracţiunea.

Astfel, partea vătămată urmează să ghideze organul de urmărire penală 
spre adresa concretă unde s-a comis infracţiunea, să intre în anumite sedii, 
clădiri, instituţii, birouri, să explice prealabil amplasarea unor anumite obiecte 
etc.

Rolul avocatului în timpul verificării declaraţiilor la locul infracţiunii:
1. Să solicite şi să asigure garantarea securităţii fizice şi psihologice a părţii 

vătămate în timpul acestei acţiuni.
Deseori, partea vătămată, pentru a demonstra veridicitatea declaraţiilor 

sale, urmează să intre în sediile comisariatelor de poliţie, izolatoarelor de de-
tenţie preventivă, să indice punctele de acces din spatele instituţiilor, ampla-
sarea coridoarelor, etajele, dimensiunile obiectelor, caracteristicile birourilor, 
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ale mobilierului etc. În cazul în care la acţiunea procesuală respectivă asistă ca 
„martori” angajaţii acestor instituţii, acţiunea procesuală riscă să nu-şi atingă 
scopul, deoarece simpla lor prezenţă poate declanşa sentimente de teamă, in-
hibare, intimidare, blocare a părţii vătămate.

2. Să solicite din timp procurorului să asigure accesul neîngrădit al părţii 
vătămate în sediile sau locurile ce vor fi indicate de ea. În acest sens, de regulă, 
se recurge la coordonarea acţiunii în cauză şi conlucrarea prealabilă cu şefii 
instituţiilor unde va avea loc acţiunea respectivă.

3. Solicitarea înregistrării video a acţiunii procesuale de verificare a decla-
raţiilor părţii vătămate. Deseori, vizualizarea ulterioară a imaginilor permite 
fixarea unor momente omise sau neobservate, însă importante pentru justa 
soluţionare a cazului.

Avocatul ar putea ţine cont şi de faptul că, în unele cazuri, în scopul as-
cunderii urmelor infracţiunii şi derutării părţii vătămate, se recurge la modi-
ficarea aspectului fizic al încăperilor unde va avea loc acţiunea de verificare a  
declaraţiilor, de exemplu, se vopsesc pereţii încăperilor, se schimbă ampla-
sarea mobilierului, se adaugă detalii noi etc. În acest caz, partea vătămată ar 
trebui prevenită din timp despre aceste aspecte, şi ar fi util să se pună accent 
pe coinciderea declaraţiilor în raport cu obiectele/căile de acces ce nu pot fi 
modificate, de exemplu, etajul clădirii, poziţionarea scărilor, ferestrelor, di-
mensiunilor birourilor etc.

Totodată, în cazul apariţiei evidente a unor astfel de schimbări mascate la 
faţa locului, se recomandă ca părţii vătămate să i se ofere timp suficient pen-
tru a cerceta atent şi recunoaşte caracteristicile locului presupusei acţiuni de 
maltratare.

Un exemplu relevant din practică este situaţia când, în timpul verificării 
declaraţiilor, partea vătămată, urca la un etaj concret din sediul unui comisa-
riat să indice biroul unde a fost maltratată, însă, deoarece toate birourile aveau 
uşi identice, şi în birouri era schimbată poziţia mobilierului, declaraţiile nu 
coincideau cu realitatea, astfel au apărut dubii ce planau asupra veridicităţii 
declaraţiilor. Dubiile au fost excluse de însăşi partea vătămată, care a declarat 
că nu poate recunoaşte nici uşa şi nici biroul deoarece arată altfel, însă poate 
relata că, pe acelaşi etaj, în capătul coridorului, în partea stângă, se află un 
veceu, a indicat prealabil dimensiunile, culoarea teracotei, amplasarea chiuve-
tei, a prizei de lumină etc. Prin urmare, în condiţiile în care se nega din start 
reţinerea/plasarea/maltratarea părţii vătămate în acel sediu, indicarea exactă a 
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caracteristicilor şi parametrilor unui spaţiu în care se presupunea că nu a fost, 
a servit drept temei de înlăturarea oricăror dubii legate de prezenţa sa în acel 
sediu.

d. Prezentarea spre recunoaştere a persoanei/obiectelor cu participarea 
părţii vătămate (art. 116, 117 CPP RM)

Scopul acestei acţiuni este de a identifica o persoană sau un obiect după 
anumite semne şi particularităţi distinctive stabilite şi fixate anterior. 

În cazul în care partea vătămată susţine că a reţinut înfăţişarea torţionaru-
lui/lor, în timpul prezentării spre recunoaştere, avocatul urmează să dea asi-
gurări acesteia că potenţialul/presupusul torţionar se va afla în afara spaţiului 
vizibilităţii acesteia, evitându-se astfel intimidarea.

Prezentarea spre recunoaştere a obiectelor are loc în strictă conformitate 
cu prevederile art. 117 CPP RM, respectiv avocatul trebuie să identifice dacă 
din conţinutul declaraţiilor părţii vătămate sau din alte circumstanţe rezultă 
că partea vătămată ar putea recunoaşte anumite obiecte utilizate la comiterea 
infracţiunii sau care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei. 

e. Cercetarea la faţa locului, reconstituirea faptului şi experimentul cu 
participarea părţii vătămate (art. 118, 122, 123 CPP)

Aceste acţiuni procesuale se solicită sau se dispun în funcţie de necesitate, 
pentru a stabili sau fixa circumstanţe importante pentru soluţionarea cauzei, 
pentru verificarea, precizarea sau reproducerea unor date.

De regulă, organul de urmărire penală dispune efectuarea acestor acţiuni 
cu alţi subiecţi procesuali fără a implica partea vătămată, deoarece prezenţa ei 
fie nu este obligatorie, fie nu e necesară.

În situaţiile în care avocatul consideră că prin aceste acţiuni procesuale 
s-ar obţine dovezi în probarea alegaţiilor de tortură, urmează să se solicite fie 
efectuarea lor, fie implicarea activă a părţii vătămate în derularea lor.

E important de menţionat că în cazul investigaţiei alegaţiilor de tortură sau 
rele tratamente este necesară şi utilă dispunerea oricăror acţiuni procesuale 
pentru stabilirea adevărului, numărul lor sau ordinea şi consecutivitatea nu-
mirii depinde de fiecare caz în parte.

Prin urmare, pe lângă acţiunile procesuale enumerate mai sus, se mai dis-
pune după caz şi efectuarea perchiziţiilor, interceptarea convorbirilor telefo-
nice, ridicarea de documente, solicitarea registrelor de evidenţă a persoanelor 
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deţinute în comisariatele de poliţie sau în izolatoarele de detenţie preventivă, 
a înregistrărilor audio şi video etc.

f. Documentarea medicală a torturii. Dispunerea efectuării expertizei 
medico-legale

O investigaţie a alegaţiilor de tortură sau rele tratamente va fi eficientă doar 
dacă se va baza pe examinarea obiectivă, imparţială şi sub toate aspectele a 
probelor şi a depoziţiilor obţinute. Aspectul medical în documentarea cazuri-
lor de tortură este foarte important, deoarece tortura în sine presupune apli-
carea violenţei fizice sau psihice, iar consecinţele acesteia afectează nu doar 
integritatea fizică a persoanei, ci cauzează şi traume psihologice enorme. 

Conform CPP RM, în art. 97 se stipulează: „în procesul penal se constată, 
prin anumite mijloace de probă, următoarele circumstanţe: existenţa, caracterul 
şi gradul leziunilor corporale în cauzele penale – prin raportul expertizei medi-
co-legale”. 

De asemenea, art. 143 CPP RM, prevede: „Expertiza se dispune şi se efectu-
ează, în mod obligatoriu, pentru constatarea: stării psihice şi fizice a persoanei 
în privinţa căreia se reclamă că s-au comis acte de tortură, tratamente inumane 
sau degradante”.

Astfel, depunerea unei plângeri şi invocarea aplicării torturii sau relelor 
tratamente va implica în mod obligatoriu dispunerea numirii unei expertize 
medico-legale.

În momentul dispunerii efectuării unei expertize medico-legale, este reco-
mandabilă ghidarea de conţinutul Protocolului de la Istanbul, pentru a asigura 
aplicarea recomandărilor expuse în el. Protocolul de la Istanbul reprezintă un 
ghid pentru documentarea cazurilor de tortură şi al tratamentelor inumane şi/
sau degradante, care garantează şi explică standardele sau paşii de care trebuie 
să se ghideze avocaţii, organele de urmărire penală şi personalul medical spe-
cializat pentru a garanta o documentare eficientă şi utilă a torturii.

Regula generală aplicabilă în cazul documentării medicale a aplicării tor-
turii este operativitatea. Scurgerea timpului implică şi dispariţia urmelor apli-
cării violenţei (cel puţin vătămările corporale fizice), astfel, cu cât mai târziu 
partea vătămată va fi supusă unui control medical sau va fi dispusă efectuarea 
unei expertize medico-legale, cu atât mai dificil va fi de fixat documentar con-
secinţele.

Strategia de apărare a avocatului în documentarea medicală a torturii dife-
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ră de la caz la caz, în special depinde dacă partea vătămată se află în libertate 
sau dacă este privată de libertate.

Dacă partea vătămată este privată de libertate şi la întrevederea cu avoca-
tul invocă aplicarea torturii sau tratamentul inuman/degradant urmează să fie 
întreprinse următoarele acţiuni:
	Fixarea pe suport de hârtie a tuturor acţiunilor ilegale la care a fost su-

pusă partea vătămată, includerea oricăror detalii, numărului loviturilor, 
consecutivitatea, regiunea aplicării, obiectele utilizate, descrierea presi-
unii la care a fost supus, umilinţele, înjosirile, ameninţările etc.

	Utilizarea aparatului foto şi a camerei video pentru fixarea leziunilor 
vizibile (inclusiv prin utilizarea în caz de necesitate a camerei foto/video 
de la telefonul mobil).

	Întocmirea unei cereri scrise pe adresa administraţiei instituţiei în care 
se deţine persoana, cu solicitarea asigurării prezenţei imediate a unui 
medic (paramedic, felcer) care va examina partea vătămată şi va fixa 
rezultatele examinării.

	Informarea procurorului specializat despre caz, depunerea unei plân-
geri în interesele clientului cu solicitarea numirii unei expertize medico-
legale pe marginea cazului.

	Dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că viaţa sau integritatea 
fizică sau psihică a părţii vătămate este în pericol în instituţia în care se 
deţine, se va depune o cerere de transferare imediată a părţii vătămate 
în alt loc de detenţie.

De asemenea, la această etapă este important să se solicite asigurarea exa-
minării medicale a persoanei în condiţii de confidenţialitate, excluzând cate-
goric prezenţa ofiţerilor de poliţie la examinare; acest fapt ar putea descuraja 
victima privind expunerea circumstanţelor în care a avut loc tortura.

Cu regret, în Republica Moldova, de dreptul de a numi efectuarea unei 
expertize medico-legale dispune doar organul de urmărire penală, astfel avo-
catul nu poate numi direct o expertiză medico-legală, ci urmează să solicite 
numirea ei prin intermediul organului de urmărire penală. Dacă s-a dispus 
prin ordonanţă efectuarea unei expertize medico-legale, atât avocatul, cât şi 
partea vătămată trebuie să ia cunoştinţă de întrebările ce vor fi puse în sarcina 
expertului legist şi să formuleze întrebări proprii, să solicite anexarea la ma-
terialele dosarului penal a oricăror alte probe ce confirmă aplicarea violenţei.
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De regulă, întrebările formulate sunt de tip standard, se rezumă la stabili-
rea prezenţei leziunilor corporale vizibile şi la clarificarea dacă aceste leziuni 
puteau fi provocate în circumstanţele invocate de victimă. 

O problema actuală nesoluţionată, care limitează partea vătămată în drep-
tul de a prezenta probe în favoarea sa este competenţa instituţiilor medicale 
şi valoarea probantă a concluziilor medicale formulate. Astfel, în RM, unica 
instituţie medicală abilitată prin lege cu dreptul de a efectua expertize medico-
legale este Centrul de Medicină Legală.

Centrul de Medicină Legală reprezintă o instituţie medicală de stat, iar 
concluziile expuse în expertizele medico-legale trebuie să fie depline, obiec-
tive şi motivate. Numirea expertizelor medico-legale în dosarele în care se 
invocă aplicarea torturii sau relelor tratamente nu limitează dreptul părţii vă-
tămate de a se adresa pe cont propriu la alte instituţii/organizaţii care prestea-
ză servicii medicale în scopul obţinerii unei documentări medicale exacte şi 
pertinente.

Deseori, documentarea medicală independentă a torturii reprezintă o con-
secinţă a faptului că expertizele medico-legale sunt incomplete sau neobiecti-
ve. Cauzele slabei documentări medicale a torturii sunt foarte multe, printre 
acestea se numără lipsa experienţei medicilor legişti în documentarea torturii, 
finanţarea insuficientă a Centrului de Medicină Legală, lipsa dotării cu echi-
pamente sau utilaje medicale etc.

Toate aceste circumstanţe, cumulate, generează concluzii medicale neo-
biective, insuficiente şi contradictorii, prin urmare deseori expertizele medi-
co-legale dispuse în interesele părţii vătămate nu contribuie la aflarea ade-
vărului şi nu servesc drept probă la demonstrarea alegaţiilor de tortură, ci 
dimpotrivă, pun la îndoială veridicitatea depoziţiilor părţii vătămate.

Codul de Procedură Penală nu interzice expres dreptul unei părţi vătămate 
de a se adresa în mod independent unei instituţii medicale pentru a documen-
ta consecinţele aplicării torturii sau a relelor tratamente, însă valoarea proban-
tă a acestora este mai mică în raport cu concluziile unei expertize medico-le-
gale efectuate de către Centrul de Medicină Legală.

O altă problemă legată de expertizele medico-legale este efectuarea lor în 
baza documentelor din dosarul penal prezentat, de regulă, în baza documen-
taţiei medicale din cadrul instituţiilor unde a fost deţinută persoana. Experţii 
legişti nu solicită prezenţa fizică a persoanei la efectuarea expertizei, ci se ghi-
dează de depoziţiile acesteia din dosar, motivând această practică prin faptul 
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că nu au nevoie de prezenţa fizică a victimei întrucât de cele mai multe ori 
pe corpul acestora nu mai sunt urme vizibile ale aplicării torturii sau relelor 
tratamente.

Din acest considerent, avocatul, la numirea expertizei medico-legale, tre-
buie să solicite efectuarea acesteia nu doar în baza materialelor din dosarul pe-
nal, ci şi prin implicarea directă a victimei la efectuarea expertizei, audierea ei, 
examinarea stării sănătăţii, efectuarea investigaţiilor în condiţii de staţionar, 
direcţionarea ei la alte instituţii medicale pentru efectuarea diferitor analize 
etc. Această necesitate se impune deoarece victima reprezintă o sursă de infor-
maţie veridică şi primară, iar documentaţia medicală privind documentarea 
leziunilor din dosarul penal poate fi uşor pusă la îndoială din următoarele 
considerente:
	Aflându-se în locurile de detenţie, victima nu întotdeauna este predis-

pusă să relateze medicului/felcerului din cadrul acestor instituţii despre 
cazurile de aplicare a torturii, deoarece este dominată de teama că va fi 
torturată în continuare.

	Deseori părţile vătămate spun că, deşi au solicitat să fie examinate medi-
cal, rapoartele medicale se întocmesc fără a supune victima unui control 
medical amplu, totul se rezumă la o simplă examinare externă şi vizuală 
a leziunilor vizibile (dacă au mai rămas).

	Constatarea şi fixarea leziunilor corporale se efectuează de personalul 
medical din cadrul izolatoarelor de detenţie preventivă sau al peniten-
ciarelor, prin urmare, aceşti medici sunt angajaţi ai Ministerului Aface-
rilor Interne, nu ai Ministerului Sănătăţii, fapt ce ridică serioase dubii în 
ce priveşte imparţialitatea şi independenţa acestora.

	Examinarea are loc în incinta izolatoarelor de detenţie preventivă sau a 
penitenciarelor unde nu există nici medici legişti specializaţi în docu-
mentarea corectă a semnelor de tortură, şi nici nu există dotare tehnică/
aparate/utilaje medicale performante necesare documentării şi stabilirii 
leziunilor.

	Medicii/felcerii ce activează în cadrul locurilor de detenţie nu sunt sufi-
cient de instruiţi în documentarea corectă a cazurilor de aplicare a tor-
turii sau a relelor tratamente.

Din aceste cauze, rapoartele medicale efectuate în detenţie sunt deseori in-
suficiente, incomplete sau ar putea să nu reprezinte adevărata stare a sănătăţii, 
a dimensiunii leziunilor victimei.
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Dacă a fost efectuată expertiza medico-legală, iar concluziile acesteia nu 
corespund gravităţii leziunilor aplicate părţii vătămate şi nici circumstanţelor 
în care s-a invocat aplicarea acestora, avocatul urmează să întreprindă urmă-
toarele acţiuni:

·	Să solicite dispunerea numirii unei expertize complexe (art. 147 CPP).
·	Să solicite dispunerea numirii unei expertize în comisie (art. 146 CPP).
·	Să solicite dispunerea numirii unei expertize suplimentare sau a unei 

contraexpertize (art. 148 CPP).
·	Să solicite audierea expertului pentru clarificarea circumstanţelor neîn-

ţelese (art. 153 CPP).

Toate aceste remedii/garanţii procesuale stipulate în CPP RM urmează a fi 
utilizate de avocatul părţii vătămate fie pentru a demonstra veridicitatea depo-
ziţiilor clientului său, fie pentru a proba incapacitatea Centrului de Medicină 
Legală de a întocmi expertize întemeiate şi legale.

Concluziile medicale formulate în prima expertiză medico-legală numită 
într-un caz, deseori descurajează atât partea vătămată, cât şi avocatul pen-
tru solicitarea unor expertize suplimentare sau a contraexpertizelor, întrucât 
acestea, chiar dacă vor fi efectuate de alţi medici legişti, vor fi efectuate în 
cadrul aceleiaşi instituţii - Centrul de Medicină Legală.

Din practica unui dosar penal, a fost numită iniţial o expertiză medico-
legală, ulterior avocatul a solicitat o expertiză suplimentară, a urmat şi o con-
traexpertiză, şi, în final, o expertiză în comisie.

Deşi toate aceste expertize medico-legale au fost efectuate de Centrul de 
Medicină Legală, totuşi, concluziile formulate de medicii-legişti diferă, se con-
trazic, iar ultima expertiză vine să nege concluziile celor precedente.

Aparent, această situaţie pare să descurajeze partea vătămată, deoarece, 
fără probarea medicală a aplicării actelor de tortură sau a tratamentelor inu-
mane sau degradante, cauza penală are puţine şanse să fie trimisă în instanţa 
de judecată. 

Totuşi, în situaţia în care Centrul de Medicină Legală nu se poate decide 
să formuleze nişte concluzii unanime într-un caz concret, iar concluziile me-
dicilor legişti se contrazic, ne plasează în situaţia în care avem tot dreptul să 
punem la îndoială veridicitatea şi temeinicia expertizelor medico-legale efec-
tuate de Centrul de Medicină Legală.

Prin urmare, acest argument va fi unul forte, dacă nu la nivel naţional, 
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atunci la nivel internaţional în cazul depunerii unei plângeri la CEDO invo-
când violarea prevederilor art. 3 „Interzicerea torturii”.

Un alt remediu efectiv în probarea alegaţiilor de tortură, tratament inuman 
sau degradant este solicitarea de către avocat a numirii unei expertize medico-
legale străine. Importanţa acestui remediu rezultă din eficacitatea lui, deoare-
ce expertiza va fi efectuată de un stat străin unde instituţia medicală şi medicii 
legişti nu pot fi influenţaţi, deci decad problemele legate de independenţă şi 
imparţialitate.

Procedura numirii
Avocatul urmează să formuleze şi să depună la organul de urmărire pena-

lă care gestionează cazul o cerere de numire a unei expertize medico-legale 
străine prin intermediul comisiei rogatorii (art.531-540 CPP RM). În cerere 
se indică faptele constatate, rezultatele concluziilor din expertizele medico-
legale naţionale, motivarea necesităţii formulării concluziilor medicale stră-
ine, indicarea statului străin şi a instituţiei medicale unde urmează a fi dis-
pusă expertiza, formularea chestiunilor propuse spre soluţionare experţilor. 
Dacă organul de urmărire penală admite cererea avocatului, ea se expediază 
Procuraturii Generale în Secţia asistenţă juridică internaţională şi integrare 
europeană. Ulterior, Procuratura Generală expediază pe adresa autorităţilor 
competente ale statului străin cererea de comisie rogatorie. Dacă autorităţile 
statului străin acceptă cererea de comisie rogatorie, se vor solicita toate do-
cumentele medicale relevante pentru efectuarea expertizei şi asigurarea pre-
zenţei părţii vătămate pentru examinare. Prin urmare, avantajul numirii unei 
expertize medicale străine derivă nu doar din analiza repetată a documenta-
ţiei medicale a părţii vătămate, ci şi din veridicitatea concluziilor formulate în 
urma examinării fizice a părţii vătămate, internarea acesteia într-o instituţie 
medicală şi supunea ei tuturor investigaţiilor medicale necesare.

O altă posibilitate a apărării de documentare a consecinţelor aplicării 
torturii sau a tratamentului inuman sau degradant este solicitarea implică-
rii asociaţiilor obşteşti care se specializează în acordarea asistenţei medicale, 
psihologice, sociale, inclusiv a serviciilor de reabilitare a victimelor torturii39. 
Astfel, pe lângă specialiştii care activează în aceste asociaţii şi acordă servicii 
de reabilitare, victimele torturii sunt direcţionate pentru efectuarea investiga-

39 O astfel de asociaţie este, de exemplu, Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Me-
moria.”
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ţiilor medicale în instituţiile medicale de stat înregistrate la Ministerul Sănătă-
ţii, iar diagnozele şi concluziile sunt stabilite de medicii ce activează în aceste 
instituţii. Ulterior, în baza extraselor din fişele medicale ale victimelor, se re-
curge la întocmirea unui raport medical amplu ce conţine istoricul medical al 
victimei, descrierea din relatările victimei a violenţei/torturii aplicate, acuzele 
victimei, examenul clinic, consecinţele somatice, psihologice şi psihosociale 
ale traumelor suferite, investigaţiile diagnostice, diagnosticul stabilit, strategii 
de intervenţii, prognoze etc.

Concluziile din fişele medicale, inclusiv toate investigaţiile medicale la care 
a fost supusă victima urmează a fi anexate la materialele cauzei penale, ca do-
vadă suplimentară a aplicării torturii, inclusiv se poate solicita ca medicii le-
gişti care efectuează expertiza medico-legală să ţină cont de aceste documente.

În practică, instanţele de judecată ţin să recunoască expertizele medico-
legale efectuate de Centrul de Medicină Legală ca unicul mijloc veridic de 
probă, prin urmare, se limitează valoarea probantă a înregistrărilor medicale 
independente. De asemenea, instanţele de judecată tind să acorde valoare pro-
bantă doar concluziilor medicale formulate de către un medic specialist care 
este inclus în Registrul de Stat al Experţilor.

Această practică creează impedimente în documentarea altei laturi a tortu-
rii – consecinţele traumelor psihologice cauzate victimei (anxietate, depresie, 
dereglări ale somnului, cefalee, pierderi de memorie, sentimente de disperare, 
inutilitate, nerealizare). Deseori, leziunile corporale şi traumele fizice dispar 
de pe corpul victimei, iar unele maladii se tratează, însă traumele psihologice 
marchează victima perioade mari sau chiar întreaga viaţă. Cu regret, în RM nu 
poate fi numită o expertiză psihologico-psihiatrică fiindcă Centrul de Medi-
cină Legală efectuează expertize medico-legale şi constată doar gradul de gra-
vitate al leziunilor corporale. Unica soluţie este fie numirea unei expertize în 
comisie, cu solicitarea includerii în grupul de experţi a unui medic psihiatru 
şi a unui psiholog, fie adresarea independentă a victimei la un medic psihiatru 
şi/sau psiholog pentru constatarea traumelor, consecinţelor şi dimensiunilor 
torturii psihologice aplicate. Experienţa a demonstrat că Centrul de Medicină 
Legală nu dispune de specialişti buni în psihologie şi psihiatrie, deci conclu-
ziile nu sunt depline, iar în Registrul de Stat al Experţilor sunt puţini experţi 
specializaţi în acest domeniu şi deseori victima nu-şi permite achitarea servi-
ciilor acestora.
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Un remediu efectiv în probarea alegaţiilor de tortură sau tratament inu-
man sau degradant ar putea servi invocarea de către avocat la etapa urmăririi 
penale sau în şedinţele de judecată a Rapoartelor Comitetului pentru preve-
nirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante al 
Consiliului Europei (CPT)40.

Astfel, graţie ratificării de către RM a Convenţiei europene pentru preveni-
rea torturii şi a pedepselor, sau tratamentelor inumane sau degradante, după 
cum s-a menţionat în Cap.1, a fost instituit “Comitetul pentru prevenirea tor-
turii” sau “CPT”, în sarcina delegaţilor căruia revine efectuarea vizitelor de 
monitorizare în statele membre ale Convenţiei.

După vizitele de monitorizare, care, de regulă, se efectuează anual sau o 
dată la doi ani, delegaţii/membrii CPT elaborează şi publică un raport în care 
se indică reuşitele şi nereuşitele statului la capitolul contracararea fenomenu-
lui torturii sau relelor tratamente.

Prin urmare, rapoartele CPT conţin date relevante ce ţin de condiţiile de 
detenţie din penitenciare sau din izolatoarele de detenţie preventivă, recla-
marea de către deţinuţi a relelor tratamente aplicate de către poliţie în lunile 
premergătoare vizitei etc.

Rapoartele CPT pot fi prezentate în instanţele de judecată, ele având valoa-
re de fapt notoriu (care nu poate fi contestat şi este recunoscut) pentru a proba 
condiţiile proaste de detenţie în care a fost plasată victima etc.

2.4.2. Aplicarea măsurilor de protecţie în privinţa părţii vătămate

Conform art. 215 CPP RM „dacă există temeiuri suficiente de a considera 
că partea vătămată, precum şi membrii familiei acestora ori rudele apropiate 
pot fi sau sunt ameninţate cu moartea, cu aplicarea violenţei, cu deteriorarea 
sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale, organul de urmărire penală şi 
instanţa de judecată sunt obligate să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru 
ocrotirea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor acestor persoane, pre-
cum şi pentru identificarea vinovaţilor şi tragerea lor la răspundere”. 

Pe parcursul examinării cauzelor penale la etapa urmăririi penale, după ce 
victimele au fost recunoscute în calitate de părţi vătămate, pot să apară situaţii 
care pun în pericol siguranţa lor psihică şi integritatea lor fizică. Deseori, după 
depunerea plângerilor în care se invocă aplicarea torturii sau relelor tratamen-

40 accesibile pe pagina web: http://www.cpt.coe.int/en/states/mda.htm.
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te, torţionarii, prin diferite metode recurg la o serie de procedee de intimidare 
a părţii vătămate, ca urmărirea lor, apeluri telefonice necunoscute, ameninţări 
verbale etc.

Toate aceste acţiuni obligă implicarea avocatului în asigurarea unei pro-
tecţii efective a părţii vătămate în scopul înlăturării unor stări de pericol şi al 
preîntâmpinării săvârşirii altor fapte ilicite.

Intimidarea şi ameninţarea părţii vătămate ar putea avea consecinţe ex-
trem de negative pentru calitatea urmăririi penale, deoarece victimele torturii 
sunt extrem de irascibile, astfel încât orice acţiune de intimidare poate genera 
renunţarea lor de a mai susţine alegaţiile de tortură sau participarea la orice 
acţiune procesuală. În practică, au fost cazuri când părţile vătămate, în lipsa 
unei protecţii efective, din cauza fricii şi nesiguranţei, au refuzat să-şi menţină 
poziţia, şi-au schimbat locul de trai, datele de contact, au plecat peste hotarele 
ţării etc.

Pentru evitarea acestor situaţii, avocatul urmează să înainteze organului 
de urmărire penală sau instanţei de judecată o cerere de includere a părţii 
vătămate în programul de protecţie a martorilor conform prevederilor art. 
215 CPP RM şi aplicarea prevederilor Legii cu privire la protecţia martorilor 
şi altor participanţi la procesul nr.105-XVI din 16.05.200841.

Această lege permite aplicarea unui set de măsuri cu caracter de protecţie 
sau preventiv a părţii vătămate care, în ansamblu, ar putea garanta sau asigura 
cel puţin temporar siguranţa fizică şi stabilitatea emoţională a părţii vătămate. 
Măsurile de protecţie creează părţii vătămate certitudinea că statul o prote-
jează, că nu este singură în elucidarea adevărului, că pe parcursul urmăririi 
penale nimeni n-o să-i poată cauza daune integrităţii fizice sau psihice.

Selectarea măsurilor de protecţie prevăzute de Legea cu privire la protecţia 
martorilor şi altor participanţi la procesul penal depinde de circumstanţele 
specifice ale fiecărui caz, ele fie se indică de către avocat, fie se aleg de organele 
abilitate să le aplice.

De regulă, se solicită asigurarea pazei personale, paza locuinţei, intercep-
tarea comunicărilor ei, supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/vi-
deo; plasarea temporară într-un loc sigur; protejarea deplasării sau limitarea 
deplasării; eliberarea mijloacelor speciale active şi pasive de protecţie perso-
nală; instalarea tehnicii speciale de semnalizare în locul de detenţie; transferul 

41 Legea nr.105-XVI din 16.05.2008, Publicată  în Monitorul Oficial Nr.112-114 la 
27.06.2008.  Data intrării în vigoare: 27.09.2008.
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la un alt loc de detenţie; transportarea cu aplicarea unor măsuri mai riguroase 
de protecţie; protecţia datelor de identitate; audierea cu aplicarea unor mo-
dalităţi speciale; schimbarea domiciliului sau locului de muncă ori de studii; 
schimbarea identităţii; schimbarea înfăţişării; instalarea unui sistem de alarmă 
la locuinţă sau reşedinţă; schimbarea numărului de telefon etc. 

Impedimente
Cererea de includere a părţii vătămate în programul de protecţie a marto-

rilor trebuie să fie motivată, cu prezentarea dovezilor incontestabile ale rezo-
nabilităţii şi realităţii riscurilor la care este expusă. Cu cât solicitarea va fi mai 
temeinică şi mai motivată, cu atât şansele de admitere sunt mai mari. Deseori, 
la etapa urmăririi penale, solicitarea/cererea avocatului de includere a părţii 
vătămate în programul de protecţie a martorilor, este respinsă. Ordonanţa de 
respingere a cererii respective urmează a fi contestată procurorului ierarhic 
superior (art. 299 CPP RM) şi ulterior judecătorului de instrucţie (art. 313 
CPP RM). Lipsa practicii de aplicare a prevederilor legii nominalizate nu ar 
trebui să constituie un impediment în solicitarea aplicării măsurilor de pro-
tecţie. Chiar dacă avocatul a epuizat toate remediile interne şi cererea sa nu a 
fost satisfăcută, ulterior, fie în instanţa de judecată naţională, fie la CEDO, se 
va putea invoca lipsa unei investigaţii eficiente prin prisma neasigurării pro-
tecţiei victimei, fapt ce a cauzat o lipsă de colaborare dintre victimă şi organul 
de urmărire penală.

Studierea refuzurilor de admitere a cererilor apărării în acest sens denotă 
că pentru includerea în programul respectiv, organele de urmărire penală so-
licită prezenţa/existenţa unui pericol sau a unei ameninţări reale, iar depozi-
ţiile părţii vătămate precum că a fost persecutată/ameninţată şi nu se simte în 
siguranţă sunt ignorate. De asemenea, deşi există o lege specială de protecţie a 
participanţilor la procesul penal, ea nu este aplicabilă din lipsa mecanismului 
de implementare şi a resurselor financiare nealocate în acest scop.

Totodată, conform art. 5 din Legea cu privire la protecţia martorilor şi 
altor participanţi la procesul penal, „Organul abilitat cu protecţia martorilor 
şi altor participanţi la procesul penal funcţionează ca subdiviziune a Ministe-
rului Afacerilor Interne”. 

Această prevedere legală determină uneori partea vătămată să renunţe la 
aplicarea în privinţa ei a oricăror măsuri de protecţie, deoarece organul abili-
tat cu protecţia martorilor, adică Ministerului Afacerilor Interne, nu-i inspiră 
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nici un minim de încredere. Dacă partea vătămată a fost torturată sau supusă 
tratamentului inuman sau degradant în locurile de detenţie, în incinta comi-
sariatelor de poliţie, iar torţionarii erau angajaţi ai organelor de drept, atunci 
partea vătămată asociază orice angajat al MAI cu un potenţial torţionar. Prin 
urmare, din start, norma legală de punere în sarcina MAI a obligaţiilor legate 
de asigurarea protecţiei părţii vătămate este ineficientă, fiindcă atât presupuşii 
torţionari, cât şi protectorii sunt angajaţii aceluiaşi minister.

2.4.3. Suspendarea din funcţie a torţionarilor

Conform art.200 CPP RM: „Suspendarea provizorie din funcţie constă în 
interzicerea provizorie motivată învinuitului, inculpatului de a exercita atribu-
ţiile de serviciu sau de a realiza activităţi cu care acesta se ocupă sau le efectuea-
ză în interesul serviciului public”. 

Aşadar, suspendarea provizorie din funcţie, ca măsură procesuală de con-
strângere poate fi dispusă în primul rând în cazul în care partea vătămată a 
recunoscut şi a indicat o anumită persoană drept subiect care a aplicat tortura 
sau tratamentul inuman sau degradant în privinţa acesteia.

Necesitatea suspendării din funcţie a torţionarilor se impune pentru a ser-
vi:
	Ca şi garanţie a unei anchete eficiente a alegaţiilor de tortură, deoarece, 

dacă torţionarul/torţionarii au aplicat tortura în timpul exercitării atri-
buţiilor de serviciu, menţinerea lor în funcţie ar putea perturba buna 
desfăşurare a urmăririi penale.
Menţinerea acestor persoane în funcţiile pe care le deţin poate favori-
za utilizarea de către acestea a situaţiei de serviciu pentru ascunderea 
urmelor infracţiunii, distrugerea probelor, influenţarea martorilor etc.

	Ca măsură de prevenire a comiterii noilor acte de tortură. În cazul în 
care torţionarul nu este suspendat temporar din funcţie deşi asupra lui 
planează o acuzaţie de comitere a torturii, se menţine riscul că aceeaşi 
persoană va continua aplicarea torturii în privinţa altor persoane.

	Nesuspendarea din funcţie implică şi o intimidare continuă a părţii vă-
tămate prin faptul că, deşi torţionarul a fost recunoscut şi se bănuieşte 
de comiterea unei infracţiuni prevăzute de art. 1661 CP RM, acesta nu 
resimte nici o consecinţă a acuzaţiilor, ci continuă să activeze ocupând 
acelaşi post sau funcţie.
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Deşi CPP RM prevede o astfel de măsură procesuală de constrângere, apli-
carea în practică a acesteia întâmpină dificultăţi, în special sub aspectul garan-
tării principiului egalităţii armelor în procesul penal. Astfel, această măsură 
procesuală nu poate fi aplicată bănuiţilor, ci doar învinuiţilor sau inculpaţilor, 
iar dreptul de a solicita suspendarea din funcţie aparţine doar procurorului 
care gestionează cazul. Prin urmare, avocatul trebuie să înainteze o cerere scri-
să pe adresa procurorului care gestionează cazul cu solicitarea înaintării unui 
demers de suspendare temporară din funcţie a torţionarului/lor.

O altă problemă vizează competenţa în admiterea unei astfel de cereri. 
Conform prevederilor legale, suspendarea provizorie din funcţie o decide ad-
ministraţia instituţiei în care activează bănuitul, învinuitul. 

Demersurile organului de urmărire penală privind suspendarea din func-
ţie practic nu se admit, deoarece administraţia instituţiei în care au avut loc 
actele de tortură califică suspendarea din funcţie a unui angajat ca o recu-
noaştere indirectă a faptului că în cadrul instituţiei pe care o conduce au avut 
loc acte de tortură. Administraţia unei instituţii, de exemplu, şeful unui co-
misariat de poliţie nu va recunoaşte niciodată admiterea torturii în comisa-
riatul din subordine, deoarece, în acest caz, şi el va purta răspundere pentru 
angajarea unor persoane incompetente, pentru nesupravegherea locurilor de 
detenţie etc.

Dacă administraţia instituţiei în care activează torţionarul refuză suspen-
darea din funcţie a acestuia, organul de urmărire penală nu mai dispune de 
nici un remediu legal pentru a asigura suspendarea din funcţie, or, decizia 
administraţiei nu poate fi contestată.

În altă ordine de idei, dacă totuşi demersul procurorului cu privire la sus-
pendarea provizorie din funcţie se admite de către administraţia instituţiei 
în care activează, torţionarul are dreptul să conteste decizia la judecătorul de 
instrucţie.

Experienţa investigaţiilor legate de aplicarea torturii ca urmare a eveni-
mentelor din aprilie 2009 denotă faptul că deşi avocaţii şi procurorii au so-
licitat suspendarea din funcţie a torţionarilor pe perioada urmăririi penale, 
marea majoritate a demersurilor au fost respinse. În puţinele cazuri când de-
mersurile au fost admise, torţionarii au atacat decizia la judecătorul de in-
strucţie şi s-au admis plângerile lor, fiind restabiliţi la serviciu. În motivarea 
contestaţiei privind suspendarea din funcţie, torţionarii invocă principiul pre-
zumţiei nevinovăţiei, lipsa probelor care ar demonstra vinovăţia lor, precum 
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şi faptul că pe perioada suspendării din funcţie ei nu sunt remuneraţi, pierd 
salariul şi nu-şi pot întreţine familiile etc.

Prin urmare, suspendarea din funcţie a persoanelor învinuite de comiterea 
actelor de tortură sau rele tratamente urmează a fi privită prin prisma propor-
ţionalităţii limitării drepturilor, deoarece, pe de o parte, aparent, se încalcă 
dreptul torţionarului la muncă, iar pe de altă parte, partea vătămată se plânge 
că i-au fost aduse atingeri integrităţii corporale şi psihice, iar nesuspendarea 
ar putea crea impedimente în efectuarea unei anchete eficiente în acest caz. 

Suspendarea din funcţie este o limitare provizorie în exercitarea dreptului 
la muncă, presupusul torţionar nu are dreptul să exercite doar activitatea în 
legătură cu care au fost aplicate actele de tortură, deci pe perioada anchetei el 
se poate angaja în oricare altă parte pentru a se întreţine financiar.

2.4.4. Rolul avocatului în contestarea acţiunilor procesuale ilegale 
şi neîntemeiate (Ordonanţele de suspendare, de încetare a 
urmăririi penale: art. 285, 286, 287 CPP)

Urmărirea penală în cazurile alegaţiilor de tortură sau tratament inuman 
sau degradant nu întotdeauna se finalizează cu trimiterea cauzei penale în  
instanţa de judecată. De foarte multe ori, pe marginea plângerii părţii vătă-
mate, după colectarea şi examinarea tuturor probelor, se dispune încetarea 
urmăririi penale, cu clasarea cauzei penale, sau se dispune suspendarea urmă-
ririi penale.

Pentru asigurarea dreptului la o apărare eficientă a intereselor şi drepturi-
lor părţii vătămate, avocatul nu trebuie să se conformeze cu decizia de încetare 
sau suspendare a urmăririi penale, ci trebuie să verifice dacă urmărirea penală 
a fost completă, obiectivă şi imparţială. 

În acest scop, avocatul va solicita organului care a efectuat urmărirea pe-
nală să-i fie prezentate materialele cauzei penale, pentru a studia probele care 
au stat la baza emiterii unei ordonanţe de încetare sau suspendare a urmăririi 
penale.

După studierea materialelor cauzei penale, avocatul, în temeiul prevederi-
lor art. 299/1 CPP RM, are dreptul să depună plângere împotriva acţiunilor, 
inacţiunilor şi actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmă-
rirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală.

Plângerea avocatului se adresează procurorului ierarhic superior (art. 
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299/1 alin.3 CPP) care prevede că: „Plângerea se adresează, în termen de 15 
zile din momentul efectuării acţiunii, inacţiunii sau de când s-a luat cunoştinţă 
de act, procurorului ierarhic superior şi se depune fie direct la acesta, fie la pro-
curorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală” şi urmează să 
conţină toate motivele de fapt şi de drept ce vizează dezacordul cu decizia de 
încetare sau suspendare a urmăririi penale.

În plângere se indică adresa şi denumirea organului căruia îi este adresată 
plângerea, datele de identitate şi adresa/sediul părţii vătămate şi ale avocatu-
lui, articolul în temeiul căruia se depune plângerea, actul procesual contestat, 
ce acţiuni procesuale au fost efectuate şi care sunt ilegalităţile comise, ce acţi-
uni procesuale nu s-au dispus, dar trebuia să fie dispuse, de exemplu, martorii 
care nu au fost audiaţi, persoanele care nu au fost supuse confruntărilor, docu-
mentele/actele care nu au fost anexate la materialele cauzei, actele care nu au 
fost ridicate, circumstanţele care nu au fost stabilite, cauzele din care conclu-
ziile rapoartelor de expertiză medico-legală sunt neîntemeiate etc. După ex-
punerea şi motivarea plângerii se solicită să se dispună anularea ordonanţei de 
scoatere a persoanei de sub urmărire penală şi/sau încetarea sau suspendarea 
urmăririi penale, să se dispună investigarea minuţioasă, detaliată, completă, 
obiectivă şi sub toate aspectele a faptelor elucidate în plângere şi să fie infor-
mat avocatul în termene legale despre rezultatele investigaţiilor.

Totodată, avocatul urmează să explice părţii vătămate că examinarea plân-
gerii de către procurorul ierarhic superior în ordinea prevederilor art. 299/1 
CPP RM este deseori o cale de atac inutilă, deoarece toate ordonanţele de în-
cetare/suspendare a urmăririi penale sunt aprobate/contrasemnate de către 
acesta, astfel încât ne confruntăm cu situaţia în care ultimul, printr-o nouă 
ordonanţă, confirmă un rezultat stabilit dinainte.

Plângerea se examinează de către procurorul ierarhic superior în termen 
de 15 zile de la primire, în acest termen procurorul urmează să comunice 
decizia pe marginea cazului persoanei care a depus plângerea. În cazurile în 
care plângerea este admisă, procurorul ierarhic superior este în drept fie să 
schimbe temeiul de drept al actului procesual contestat, fie să anuleze sau să 
modifice actul procesual contestat ori unele elemente de fapt în baza cărora 
s-a dispus actul contestat.

În cazul în care procurorul ierarhic superior nu a emis o decizie în termen 
de 15 zile pe marginea plângerii adresate sau, examinând plângerea avocatului 
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depusă în temeiul prevederilor art. 299/1, o respinge ca nefondată menţinând 
integral ordonanţa de încetare/suspendare a urmăririi penale contestate, or-
donanţa acestuia se contestă în temeiul prevederilor art. 313 CPP RM la jude-
cătorul de instrucţie.

Conform prevederilor art. 313 CPP RM: „Plângerile împotriva acţiunilor 
şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită 
activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de 
către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces 
sau de către alte persoane, drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost în-
călcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul 
examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea 
sa de la procuror în termenul prevăzut de lege”.

Prin urmare, în termen de zece zile, avocatul urmează se depună, la ju-
decătorul de instrucţie de la locul aflării organului care a respins plângerea 
iniţială, o nouă plângere.

Plângerea adresată judecătorului de instrucţie poate avea acelaşi conţinut ca 
şi cea adresată procurorului ierarhic superior, în ea se invocă circumstanţele de 
fapt şi de drept care nu au fost elucidate pe deplin şi obiectiv de către organul de 
urmărire penală, şi care în ansamblu au condus la o violare a drepturilor părţii 
vătămate. După examinarea plângerii avocatului în temeiul prevederilor art. 
313 CPP RM, judecătorul de instrucţie emite o încheiere prin care:

– pronunţă o încheiere despre respingerea plângerii înaintate dacă con-
stată că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate cu 
legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu 
au fost încălcate;

– admite plângerea cu dispunerea reluării urmăririi penale şi efectuării 
tuturor acţiunilor în scopul aflării adevărului şi restabilirii părţii vătă-
mate în drepturile încălcate.

Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă, deci nu mai poate 
fi supusă altor căi de atac naţionale. Astfel, dacă la nivel naţional investigaţia 
alegaţiilor de tortură nu a fost eficientă sub aspect material sau procedural, 
avocatul urmează să explice părţii vătămate dreptul de a depune o plângere la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului invocând violarea prevederilor art. 3 
„Interzicerea torturii” din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Fundamentale.
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În practică, în special în dosarele privind investigaţiile alegaţiilor de tortu-
ră ca urmare a evenimentelor din 7 aprilie 2009, sunt frecvent întâlnite cazuri 
când organul de urmărire penală a dispus de două sau de trei ori încetarea 
urmăririi penale şi, ca rezultat al plângerilor avocatului, prin încheierile ire-
vocabile ale judecătorului de instrucţie, s-a dispus reluarea urmăririi penale 
şi pornirea unor noi investigaţii pe marginea cazului. Această situaţie denotă 
incapacitatea organului de urmărire penală de a investiga operativ şi eficient 
alegaţiile de tortură sau rele tratamente, astfel, în aşa cazuri, chiar dacă se dis-
pune reluarea urmăririi penale la nivel naţional, oricum avocatul poate depu-
ne la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o plângere în interesele părţii 
vătămate, invocând violarea prevederilor art. 3 „Interzicerea torturii” şi art. 13 
„Dreptul la un recurs efectiv” ca rezultat al unei investigaţii incomplete şi ale 
unor remedii neefective de atac.
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3. ROLUL ŞI PARTICULARITĂŢILE APĂRĂRII VICTIMELOR  
RELELOR TRATAMENTE LA ETAPA JUDICIARĂ

Din momentul înregistrării dosarului penal în judecată şi al repartizării 
în ordinea stabilită, în aspect procedural, după şedinţa preliminară, urmează 
judecata în prima instanţă. Şedinţa de judecată cuprinde partea pregătitoare, 
cercetarea judecătorească, dezbaterile judiciare şi ultimul cuvânt al inculpa-
tului.

La etapa examinării cauzei în instanţa de judecată, la fel ca şi în cadrul 
fazelor preliminare şi în cea a urmăririi penale, rolul şi importanţa avocatului 
părţilor vătămate urmează a fi unul activ. 

Conform art.80 CPP: „reprezentantul persoanei vătămate exercită în cursul 
desfăşurării procesului penal drepturile acestora, cu excepţia drepturilor indiso-
lubile de persoana acestora”.

Fiind avocatul unor participanţi procesuali cu o calitate distinctă, spectrul 
larg al acţiunilor procesual-penale efectuate la etapa urmăririi penale şi admi-
nistrate de către acuzare vor oferi apărătorului o posibilitate indiscutabilă de 
dovedire a oricărei împrejurări de fapt în rezolvarea cauzei penale în favoarea 
clientului apărat, deoarece acesta va fi poziţionat ca parte a învinuirii.

În temeiul art. 347 CPP, avocatul are obligaţia să prezinte în şedinţa preli-
minară lista probelor care urmează a fi cercetate în cadrul judecării cauzei. 
Aceasta oferă posibilitatea de a prezenta în faţa instanţei de judecată şi acele 
probe care nu au fost cercetate pe parcursul urmăririi penale sau s-a refuzat 
administrarea acestora din partea procurorului.

Pe parcursul examinării cauzei în instanţa de judecată, avocatul nu este 
lipsit de dreptul de a solicita repetat prezentarea probelor recunoscute imper-
tinente de către procuror sau instanţă la şedinţa preliminară.

Până la începerea examinării cauzei în fond, avocatul trebuie să se asigure 
că desfăşurarea procesului va avea loc în condiţii optime. În acest sens, acesta 
va insista ca procesul judiciar să se desfăşoare nu în biroul personal al judecă-
torului, dar în sala de judecată special amenajată pentru desfăşurarea procesu-
lui. Totodată, avocatul va acorda atenţie localizării în spaţiu a participanţilor. 
Astfel, se recomandă ca partea vătămată să se afle lângă avocatul care-i apără 
interesele sau în imediata apropiere a acestuia pentru asigurarea consultării 
acestuia pe tot parcursul procesului.



70

Nu se recomandă aflarea părţii vătămate lângă inculpat, acest fapt va stresa 
şi va inhiba psihologic partea vătămată.

Un alt aspect ţine de publicitatea şedinţelor de judecată. Conform prevede-
rilor art. 18 CPP RM toate şedinţele sunt publice, cu excpeţia cazurilor prevă-
zute de articol (în interesul respectării moralităţii, ordinii publice sau securi-
tăţii naţionale, când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor 
în proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de către instanţă 
când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze 
interesele justiţiei). 

În cazul în care partea vătămată, în virtutea anumitor circumstanţe intime 
sau personale, nu doreşte ca şedinţa de judecată să fie publică, avocatul va 
solicita prin cerere scrisă examinarea cauzei în şedinţă închisă.

Totodată, în unele situaţii, însăşi partea vătămată doreşte ca şedinţele de 
judecată să fie monitorizate de reprezentanţii societăţii civile sau de către 
mass-media. Mediatizarea cauzei penale unde se examinează alegaţiile de tor-
tură uneori este binevenită, asigură o transparenţă mai mare procesului şi în 
acelaşi timp sensibilizează opinia publică în raport cu urmările aplicării tortu-
rii sau tratamentului inuman sau degradant.

Cu toate că la judecarea cauzei, atât în prima instanţă, cât şi în instanţa de 
apel, desfăşurarea şedinţelor se consemnează într-un proces-verbal întocmit 
de grefier, totuşi deseori în procesul-verbal nu se consemnează cu exactita-
te toate acţiunile, declaraţiile din timpul examinării cauzei. Astfel, este foarte 
important pentru a asigura plenitudinea conţinutului procesului-verbal, întru 
consemnarea acţiunilor instanţei în ordinea în care se desfăşoară ele, pentru 
consemnarea tuturor cererilor şi demersurilor formulate de părţi (verbal), 
pentru verificarea comportamentului părţilor, să se înregistreze audio şi /sau 
video mersul şedinţei de judecată.

Instanţele de judecată, atât judecătoriile de sector, cât şi Curţile de Apel 
şi Curtea Supremă de Justiţie au fost dotate recent cu aparataj modern care 
permite efectuarea înregistrărilor audio şi video. Conform Legii privind orga-
nizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06.07.1995, în art. 14 se stipulează că: 
“Şedinţele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video 
sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările şi stenogramele se 
transcriu de îndată. Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate 
afirmaţiile, întrebările şi susţinerile participanţilor la proces şi ale altor persoa-
ne care participă la judecarea cauzei, precum şi ale judecătorilor. Înregistrarea 
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audio şi video, fotografierea, precum şi utilizarea altor mijloace tehnice, de către 
participanţii la proces şi de către alte persoane, se admit numai în condiţiile legii 
procesuale”. 

Prin urmare, în cadrul şedinţei preliminare, se va solicita printr-o cerere 
iniţial verbală (după necesitate, în formă scrisă) judecătorului care examinea-
ză cauza sau preşedintelui completului de judecată să asigure înregistrarea 
audio şi video a tuturor şedinţelor de judecată în cazul părţii vătămate, ale 
cărei interese sunt apărate. În cazul în care cererea este refuzată, se va solicita 
emiterea unei încheieri de refuz de admitere a cererii înaintate, care ulterior va 
putea fi contestată. Dacă instanţa de judecată respinge cererea de înregistrare 
audio şi video a şedinţelor pe motiv că nu dispune de tehnica necesară pentru 
efectuarea înregistrărilor sau pe motiv că utilajul existent este defectat, avoca-
tul va solicita acordul instanţei de a înregistra mersul şedinţelor personal, prin 
utilizarea mijloacelor audio şi video personale. Dacă instanţa de judecată va 
refuza prin încheiere judecătorească şi această cerere, avocatul va fi în drept 
să pună la îndoială independenţa şi imparţialitatea judecătorului ce urmează 
să examineze cauza, deoarece refuzul satisfacerii unei astfel de cereri vorbeşte 
despre lipsa de transparenţă în examinarea cauzei.

Audierea părţii vătămate în cadrul şedinţei de judecată din nou va presu-
pune momente de revictimizare a acesteia, partea vătămată, ca şi la etapa audi-
erii în faţa organului de urmărire penală, va relata circumstanţele în care s-au 
produs actele de aplicare a torturii sau a tratamentului inuman/sau degradant. 
Acest fapt implică stres, emoţii negative, uneori incoerenţă în declaraţii etc. În 
scopul de a evita provocarea unui nou şoc emoţional părţii vătămate sau cel 
puţin a minimalizării efectelor stresului, avocatul va cere instanţei de judecată 
participarea în cadrul examinării cauzei a unui specialist (de exemplu, a unui 
medic psihoterapeut sau psiholog). Prezenţa unui specialist în cadrul exami-
nării cauzei va permite şi va asigura monitorizarea stării psihologice a părţii 
vătămate, acordarea ajutorului necesar în asemenea cazuri, formularea unor 
concluzii etc. Ulterior, avocatul urmează să solicite instanţei de judecată să 
aprecieze concluzia specialistului care a asistat şi consultat partea vătămată pe 
parcursul procesului drept probă concludentă şi pertinentă în dosar.

Un rol important la etapa judiciară îi revine avocatului în timpul audierii 
părţii vătămate. De regulă, se aplică aceleaşi reguli şi procedee tactice ca şi în 
timpul audierii la etapa urmăririi penale. Prin urmare, audierea va demara 
cu expunerea sau relatarea liberă a circumstanţelor importante, iar ulterior 
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se va trece la formularea întrebărilor pentru partea vătămată. Dacă în cadrul 
expunerii libere instanţa solicită ca partea vătămată să se limiteze la anumite 
aspecte esenţiale sau se atrage atenţia asupra faptului că aspectele pe care le 
relatează nu sunt pertinente cauzei, se va obiecta asupra faptului că declara-
ţiile obţinute în asemenea condiţii, în cel mai bun caz, nu vor acoperi toate 
aspectele şi nu vor fi complete.

Pentru avocatul părţii vătămate este importantă obţinerea unei audieri 
complete şi precise, de aceea întrebările vor fi formulate mai mult în scop de 
completare, precizare şi reamintire.

La finalizarea audierii, avocatul va verifica plenitudinea şi precizia declara-
ţiilor inserate în procesul-verbal şi pentru aceasta se permite inclusiv asistarea 
clientului la citirea declaraţilor şi semnarea acestora.

Important: declaraţiile relatate liber trebuie să fie înscrise complet, redate 
în modalitatea în care au fost relatate, înscrise întrebările şi răspunsurile, citite 
amănunţit şi de partea vătămată, şi de avocat, şi numai după aceasta semnate.

În cazul în care partea vătămată îşi mai aduce aminte unele detalii şi îm-
prejurări, avocatul exprimă prin cerere necesitatea audierii şi solicită audierea 
suplimentară a părţii vătămate.

În cazul în care în conţinutul declaraţiilor înscrise vor fi identificate erori, 
date eronate sau lipsă, avocatul poate obiecta şi solicita să fie excluse erorile şi 
datele eronate, completate lipsurile.

Un alt moment nu mai puţin important în eficacitatea apărării părţii vătă-
mate la etapa judiciară, este cel de formulare a întrebărilor faţă de inculpatul 
în cauză. 

Sfaturi utile: 
	Întrebările urmează a fi pregătite în prealabil deoarece materialul cauzei 

penale va fi cunoscut;
	Se va folosi procedeul de numire a probelor administrate deja şi îndată 

se va formula întrebarea; 
	Se vor adresa mai mult întrebări de control – deoarece anume acestea 

oferă posibilitatea verificări sub aspectul realităţii veridicităţii şi coro-
borării;

	Se va acorda posibilitate părţii vătămate să adreseze întrebări proprii.
La etapa cercetării documentelor şi proceselor-verbale ale acţiunilor 

procesuale, avocatul trebuie să pună accent şi să solicite să fie citite integral 
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acele acte care stabilesc circumstanţe şi fapte importante în confirmarea vino-
văţiei inculpatului în comiterea infracţiunii.

Dacă în timpul examinării cauzei în instanţa de judecată inculpatul solicită 
administrarea de noi probe sau audierea martorilor noi, avocatul poate solici-
ta timp pentru a pregăti apărarea părţii vătămate prin verificarea pertinenţei 
acestor noi probe.

Etapa dezbaterilor judiciare: Această etapă constă în luările de cuvânt ale 
părţilor din proces. Aceste cuvântări mai sunt denumite susţineri orale, iar în 
cazul avocaţilor – pledoarii.

Pentru a sintetiza informaţiile colectate, faptele stabilite pe parcursul pro-
cesului, avocatul urmează neapărat să solicite timp pentru pregătirea în scris a 
pledoariei, conţinutul căreia trebuie întocmit clar şi bine structurat. În timpul 
redactării pledoariei, avocatul va ţine cont neapărat de poziţia părţii vătămate 
pe marginea pedepsei echitabile ce urmează a fi propusă în privinţa inculpa-
tului. În pledoarie se recomandă să fie excluse orice presupuneri, fiind utilizate 
în cadrul întocmirii în favoarea clientului toate mijloacele legale şi procedeele 
probatorii deţinute în virtutea calităţii de avocat a persoanei vătămate. 

În timpul expunerii pledoariei, este relevantă prevederea art. 378 CPP, po-
trivit căreia „instanţa nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, 
însă preşedintele şedinţei de judecată are dreptul să întrerupă cuvântările par-
ticipanţilor la dezbateri dacă aceştia, în susţinerile lor, depăşesc limitele cauzei 
ce se judecă”. 

Avocatului i se recomandă să utilizeze dreptul la replică pentru a elucida 
anumite circumstanţe sau a combate poziţia oponentului. De asemenea, deşi 
pledoaria nu are caracter obligatoriu pentru instanţă, este necesar să se asigure 
că aceasta va fi anexată la materialul cauzei penale.

După pronunţarea de către instanţa de judecată a sentinţei pe marginea ca-
uzei penale, în funcţie de soluţia instanţei, avocatul urmează să explice părţii 
vătămate conţinutul acesteia, precum şi modalitatea, condiţiile şi termenele 
de atac ale sentinţei.

Sentinţele instanţei de fond pot fi atacate la Curtea de Apel Chişinău prin 
întocmirea şi depunerea unei cereri de apel în conformitate cu prevederile art. 
400-419 CPP RM, iar ulterior, deja în funcţie de decizia pronunţată de Curtea 
de Apel, avocatul poate ataca decizia Curţii de Apel prin depunerea unei cereri 
de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în ordinea prevederilor art. 420-436 
CPP RM.
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4. REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN TORTURĂ,  
TRATAMENT INUMAN ORI DEGRADANT

a. Condiţiile pentru repararea prejudiciului
Tortura şi tratamentul inuman sau degradant este interzis atât de art. 3 al 

Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (în continuare „CEDO”) cât 
şi de art. 24 alin. 2 al Constituţiei Republicii Moldova. Această interdicţie nu 
admite excepţii. Cel mai frecvent, pentru încălcarea acestei interdicţii persoa-
na lezată pretinde compensaţii monetare.

Având în vedere că tortura este interzisă prin lege, compensaţiile pretinse 
pentru încălcarea interdicţiei de a fi supus torturii urmează a fi solicitate con-
form regulilor cu privire la răspunderea delictuală. Conform art. 1398 alin. 1 
Cod civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obli-
gat să repare prejudiciul ... cauzat prin acţiune sau omisiune. Această normă 
stabileşte că în Republica Moldova repararea prejudiciului cauzat prin delict 
nu are scopul de a sancţiona vinovatul, ci doar de a repara prejudiciul cauzat 
prin delict. Din acest motiv, cel care solicită repararea prejudiciului trebuie 
să dovedească fapta ilicită, întinderea prejudiciului şi legătura cauzală dintre 
fapta ilicită şi prejudiciul pretins. 

Caracterul ilegal al tratamentului se confirmă, în mod obişnuit, prin sen-
tinţa judecătorească. Totuşi, acesta poate rezulta şi din probele materiale 
existente. Art. 10 alin. 31 CPP inversează sarcina probaţiunii în cazul cauzării 
de leziuni corporale în detenţie. În caz de apariţie a leziunilor în detenţie, 
sarcina probaţiunii revine autorităţii în a cărei custodie se afla persoana. În 
orice caz, stabilirea faptului dacă leziunile s-au datorat maltratării urmează 
a fi investigate. Dacă din ordonanţa procurorului, menţinută prin încheierea 
judecătorului de instrucţie, nu a fost constatat faptul maltratării, persoana 
nu poate solicita compensaţii în cadrul procedurilor civile, deoarece lipsa 
maltratării a fost deja constatată prin încheierea judecătorului de instrucţie, 
care este irevocabilă. În cadrul procedurilor civile nu pot fi puse în discuţie 
constatările din sentinţele penale. Totuşi, dacă, în cadrul urmăririi penale, se 
stabileşte faptul maltratării de către reprezentanţii statului, însă urmărirea 
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penală este suspendată pe motiv că nu pot fi identificaţi făptuitorii, persoana 
maltratată poate pretinde compensaţii.42

În mod obişnuit, tortura este aplicată de către reprezentanţii statului. Art. 
1398 alin. 1 Cod civil prevede că răspunderea se angajează doar dacă s-a acţi-
onat cu vinovăţie. O excepţie de la această regulă este prevăzută de art. 1405 
alin. 1 Cod civil, care prevede că, pentru acţiunile descrise în art. 1405, preju-
diciul este reparat indiferent de vinovăţie. Art. 1405 nu se referă la maltratare. 
Totuşi, în p. 19 al Hotărârii Plenului nr. 8, CSJ a explicat că, în cazul violării 
art. 3 CEDO, prejudiciul se repară indiferent de vinovăţia organelor de stat.

Caracterul redus al prejudiciului reparat, mai ales al prejudiciului moral, 
este cea mai stringentă problemă în Republica Moldova. Codul civil preve-
de, ca regulă generală, repararea integrală a prejudiciului material. În cazul 
prejudiciului moral, conform art. 1423 Cod civil, mărimea compensaţiei se 
determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea 
suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vino-
văţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, 
şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei 
vătămate. Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază 
instanţa de judecată, luând în considerare circumstanţele în care a fost cauzat 
prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate. În practică, mă-
rimea prejudiciului moral acordat în cazuri comparabile variază foarte mult, 
fapt care sugerează că judecătorii moldoveni consideră chestiunea privind 
stabilirea mărimii prejudiciului moral drept ceva ce ţine de discreţia lor şi nu 
de legalitatea hotărârii pronunţate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CtEDO) cere ca compensaţiile pecuniare pentru prejudiciul moral acordate 
la nivel naţional să fie comparabile cu cele acordate de ea în cazuri compara-
bile (a se vedea Burdov nr.2 c. Rusiei, 15 ianuarie 2009, § 99). P. 7 al Hotărârii 
Plenului nr. 8 prevede în acest sens următoarele:

„Examinînd acţiunea privind violarea art.3 ... din Convenţie, ... se vor acor-
da compensaţiile justificate în raport cu circumstanţele individuale în speţă .... 

42 Hotărârii Plenului CSJ, nr.8, din 24 decembrie 2012, cu privire la examinarea litigiilor 
privind repararea prejudiciului moral şi material cauzat persoanelor deţinute prin violarea 
art.3, 5, 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale (în continuare “Hotărârea Plenului nr. 8”), p. 13.
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O compensaţie justificată ar însemna “una echitabilă”, să nu fie vădit dispropor-
ţionată în raport cu gravitatea violărilor constatate şi să se apropie în cuantum 
la valoarea pe care ar fi acordat-o Curtea Europeană în cazul în care cauza ar 
fi fost examinată în faţa Instanţei de la Strasbourg. La examinarea cauzelor în 
care se invocă violarea prevederilor Convenţiei, se va ţine cont de jurisprudenţa 
Curţii Europene atât în cauzele examinate împotriva Republicii Moldova, cât şi 
în alte cauze adresate împotriva altor state.”

Judecătorii moldoveni acordau compensaţii morale mult mai mici decât 
compensaţiile acordate de CtEDO în cauzele moldoveneşti. Acordarea unor 
compensaţii insuficiente la nivel naţional nu lipseşte persoana de dreptul de a 
se adresa la CtEDO. Până în anul 2012, Republica Moldova a fost condamnată 
în cinci hotărâri pentru acordarea compensaţiilor morale insuficiente pen-
tru violarea CEDO (Ciorap nr. 2, din 20 iulie 2010; Ganea, din 17 mai 2011; 
Avram şi alţii, din 5 iulie 2011; Cristina Boicenco, din 27 septembrie 2011; şi 
G.B. şi R.B., din 18 decembrie 2012). 

Suferinţele fizice şi psihice pot fi compensate atât prin acordarea compen-
saţiilor monetare, cât şi prin alte forme de redresare, cum ar fi, spre exemplu, 
aplicarea unei pedepse mai blânde. Art.385 alin.4 CPP prevede că dacă în cur-
sul urmăririi penale sau judecării cauzei s-au constatat încălcări ale drepturi-
lor inculpatului, instanţa poate reduce pedeapsa aplicată. În p.18 al Hotărârii 
Plenului nr. 8, CSJ a explicat că, în cazul în care într-un proces penal s-a sta-
bilit maltratarea inculpatului, detenţia acestuia în condiţii proaste sau lipsa de 
asistenţă medicală, şi a fost redusă pedeapsa, urmează a fi examinat în fiecare 
caz în parte, având în vedere jurisprudenţa CtEDO, în ce măsură aceasta a 
reprezentat o satisfacţie suficientă pentru violarea art. 3 CEDO. În funcţie de 
nivelul de reducere a pedepsei aplicate şi jurisprudenţa CtEDO, aceasta poate 
duce la diminuarea semnificativă a prejudiciului moral acordat sau chiar la 
respingerea pretenţiei privind compensarea prejudiciului moral. 

b. Procedura de obţinere a prejudiciului la nivel naţional
O persoană acuzată poate obţine compensaţii pentru încălcarea dreptului 

de a nu fi supus torturii doar prin hotărâre judecătorească emisă potrivit re-
gulilor procedurii civile. Acţiunea urmează a fi înaintată conform procedurii 
contencioase (p. 16 al Hotărârii Plenului nr. 8). În calitate de pârât este statul, 
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care de obicei poate fi reprezentat, fie alternativ fie cumulativ, de Procuratură, 
Ministerul Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul Instituţii-
lor Penitenciare, Ministerul Finanţelor. Pot fi invitate în calitate de pârât şi alte 
instituţii sau autorităţi publice în sarcina cărora se impun obligaţiile pozitive 
de a preveni violările art. 3 CEDO (p. 23 al Hotărârii Plenului nr. 8). Având în 
vedere că statul poate intenta acţiune de regres împotriva persoanelor vinova-
te de cauzarea prejudiciului, instanţele judecătoreşti superioare deseori casau 
hotărârile judecătoreşti şi remiteau cauzele la rejudecare, sugerând atragerea 
acestora în proces. 

La soluţionarea acestei categorii de pricini, persoanele care au depus ce-
rerea de chemare în judecată sunt scutite de achitarea taxei de stat, indiferent 
dacă se pretinde compensarea prejudiciului material sau moral (p. 24 al Hotă-
rârii Plenului nr. 8). Din acest motiv, nu va fi plătită taxa de stat la depunerea 
apelului sau recursului. Având în vedere faptul că scutirea este automată şi nu 
depinde de discreţia judecătorului, nu este nevoie de depunerea unei cereri 
speciale pentru scutire de plata taxei de stat.

Art. 267 alin. 1 Cod civil prevede termenul general de prescripţie extincti-
vă de 3 ani. Maltratarea atentează la drepturile personal nepatrimoniale. Art. 
267 alin. 2 Cod civil prevede că acţiunile privind apărarea drepturilor perso-
nale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege. 
Codul civil prevede termene de prescripţie extinctivă speciale pentru repa-
rarea prejudiciului cauzat prin delict. Art. 1424 alin. 1 Cod civil prevede că 
aceste acţiuni se prescriu în termen de 3 ani. Prin urmare, chiar dacă tortura 
atentează la drepturile personal nepatrimoniale, acţiunea privind repararea 
prejudiciului cauzat prin maltratare urmează a fi intentată în termen de 3 ani. 
Totuşi, legea prevede că acest termen începe să curgă din momentul în care 
putea fi cunoscută existenţa prejudiciului şi persoana care trebuie să-l repare 
şi nu din momentul în care persoana a cunoscut sau trebuia să cunoască des-
pre încălcarea dreptului.

Până în anul 2012, judecătorii acordau compensaţii pentru maltratare doar 
în cazul în care reclamanţii erau anterior achitaţi integral sau urmărirea pe-
nală împotriva lor era încetată din motive de reabilitare. Judecătorii acordau 
compensaţii în temeiul Legii 1545-XIII. În celelalte cazuri, judecătorii, de 
obicei, refuzau în compensarea prejudiciului moral, pe motiv că nu exista o 
lege specială în acest sens. Aceştia nu considerau că art. 1422 Cod civil, care 
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prevedea că persoana poate pretinde prejudicii morale pentru încălcare drep-
turilor personal nepatrimoniale, era suficient. La 21 noiembrie 2007, Curtea 
Supremă de Justiţie a admis o cerere privind compensarea prejudiciului moral 
pentru neacordarea asistenţei medicale şi detenţia în condiţii proaste. Instanţa 
a menţionat că, deoarece în legislaţia naţională nu existau prevederi privind 
acordarea compensaţiilor date, CEDO trebuie să fie aplicată direct, deoarece, 
potrivit art. 4 al Constituţiei, aceasta face parte din sistemul juridic naţional şi 
are prioritate faţă de legislaţia naţională (a se vedea pentru mai multe detalii, 
p. 13 al hotărârii Ciorap nr. 2 c. Moldovei). În paragraful 23 al hotărârii Ciorap 
nr. 2, CtEDO a salutat această abordare. În Hotărârea Plenului nr. 8, CSJ a 
explicat următoarele în această privinţă:

„7. În conformitate cu art.5 din Codul de procedură civilă, nici unei persoane 
nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă, imperfecţiune, 
coliziune sau obscuritate a legislaţiei. Art.12 alin.(3) din Codul de procedură ci-
vilă prevede că, în cazul inexistenţei unei normei de drept care ar reglementa un 
raport litigios, instanţa judecătorească aplică norma de drept care reglementea-
ză raporturi similare (analogia legii), iar în lipsa unei astfel de norme, instanţa 
se conduce de principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare (analogia 
dreptului). În acest sens şi având în vedere art.13 din Convenţie, în cazul în care 
acţiunea privind compensarea prejudiciilor pentru violarea art.3, 5 şi 8 din Con-
venţie nu cade sub incidenţa nici a Legii 1545-XIII şi nici a art.313 din Codul de 
procedură penală, judecătorii vor soluţiona pricina aplicând direct prevederile 
Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii Europene.”

În cazul acordării compensaţiilor, acestea vor fi încasate din bugetul de stat, 
prin intermediul Ministerului Finanţelor (p. 23 al Hotărârii Plenului nr. 8).

Acţiunea privind obţinerea compensaţiilor este un recurs compensatoriu. 
CtEDO a stabilit criterii pentru verificarea eficienţei unui recurs compensa-
toriu. Recursurile ineficiente nu urmează a fi epuizate. Ea va verifica eficienţa 
recursului în baza următoarelor criterii:

a) o acţiune privind compensarea trebuie examinată într-un termen re-
zonabil (a se vedea Scordino c Italiei (nr. 1) [MC], nr. 36813/97, § 195 
in fine);

b) compensaţiile trebuie plătite prompt şi, în general, nu mai târziu de 6 
luni de la data la care hotărârea privind acordarea compensaţiei devine 
executorie (ibid., § 198);
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c) regulile de procedură cu privire la acţiunea privind compensarea trebu-
ie să fie conforme principiului echităţii garantat de articolul 6 al Con-
venţiei (ibid., § 200); 

d) regulile cu privire la costurile judiciare nu trebuie să pună o sarcină 
excesivă asupra reclamanţilor atunci când acţiunile lor sunt justificate 
(ibid., § 201);

e) nivelul compensaţiilor nu trebuie să fie nerezonabil în comparaţie cu 
sumele acordate de Curte în cauze similare (ibid., §§ 202-206 şi 213).

c. Prejudiciul acordat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CtEDO acordă prejudicii în temeiul art. 41 CEDO, care prevede următoa-

rele:
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoa-

lelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât 
o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii 
lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.” 

Din art. 41 CEDO rezultă că satisfacţia echitabilă va fi acordată doar dacă 
CtEDO va considera că este cazul, adică nu este vorba de acordarea automa-
tă a compensaţiilor ci de discreţia CtEDO. CtEDO poate acorda compensaţii 
pentru prejudiciul material, prejudiciul moral şi costuri şi cheltuieli. În ceea 
ce priveşte mărimea compensaţiilor acordate, CtEDO a indicat că în privinţa 
prejudiciului material instanţele judecătoreşti naţionale sunt în mod clar în-
tr-o poziţie mai bună să determine existenţa şi cuantumul. Totuşi, situaţia este 
diferită în privinţa prejudiciului moral (Burdov nr. 2, citată mai sus, § 100).

CtEDO va compensa doar prejudiciul cauzat ca urmare a evenimentelor 
contrare CEDO (ex. hot. Eduard Popa c. Moldovei, 12 februarie 2013, § 60). 
Nu va fi acordat vreun prejudiciu pentru pretenţiile care au fost declarate de 
către CtEDO inadmisibile sau nefondate. Reclamantul trebuie să demonstre-
ze legătura cauzală dintre violarea CEDO şi prejudiciul pretins (Instrucţiu-
nea CtEDO cu privire la satisfacţia echitabilă, 2007, p. 7 şi 8). Astfel, în cauza 
Boicenco c. Moldovei (hot. 10 iunie 2008, satisfacţia echitabilă) CtEDO nu a 
compensat nimic pentru cheltuielile de tratament a reclamantului, pe motiv 
că reclamantul nu a putut dovedi legătura cauzală dintre maltratarea la care a 
fost supus şi starea lui fizică precară.
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Prejudiciul este compensat doar la cerere şi doar în limita pretenţiilor for-
mulate. Astfel, deşi în cauza Gurgurov c. Moldovei (hot. 16 iunie 2009) CtEDO 
ar fi putut acorda compensaţii pentru prejudiciul material cauzat reclaman-
tului ca urmare a faptului că el a devenit invalid în urma maltratării, CtEDO 
nu a acordat nimic cu acest titlu, deoarece reclamantul nu a solicitat astfel de 
prejudicii. În cauza Corsacov c. Moldovei (hot. 4 aprilie 2006), CtEDO ar fi pu-
tut acorda, probabil, compensaţii pentru prejudiciul moral mai mari de EUR 
20,000, însă a acordat doar EUR 20,000 deoarece aceasta a fost suma pretinsă 
de reclamant.

Pretenţiile cu privire la satisfacţia echitabilă urmează a fi depuse în terme-
nul indicat de CtEDO (odată cu observaţiile cu privire la fondul cererii, art. 
60 alin. 2 al Regulamentului CtEDO), sub sancţiunea reducerii sau respingerii 
acestor pretenţii. În cauza Ciorap nr. 3 c. Moldovei (hot. 4 decembrie 2012), 
CtEDO a respins pretenţiile reclamantului privind satisfacţia echitabilă, pe 
motiv că au fost prezentate cu omiterea termenului.

Atunci când va decide asupra satisfacţiei echitabile, CtEDO va lua în cal-
cul standardele naţionale ale statului pârât. Totuşi, acestea nu sunt obligato-
rii pentru CtEDO (Instrucţiunea CtEDO cu privire la satisfacţia echitabilă, 
2007, p. 3).

i. prejudiciul material
De obicei, CtEDO calculează prejudiciul material conform prevederilor 

legislaţiei naţionale. CtEDO a compensat cu titlu de prejudiciu material ca ur-
mare a violării art. 3 CEDO costul tratamentului şi îngrijirilor medicale şi ve-
nitul ratat neobţinut în urma faptului că reclamantul a devenit invalid în urma 
torturii (a se vedea hot. Mikheyev c. Rusiei, 26 ianuarie 2006). Prin hotărârea 
Ghimp ş.a. c. Moldovei, din 30 octombrie 2012, care viza decesul soţului în 
urma maltratării de către poliţie, CtEDO a acordat cu titlu de prejudiciu mate-
rial EUR 50,000, reprezentând salariul defunctului până la pensionare, ajustat 
conform ratei inflaţiei. Urmează, totuşi, de notat că compensaţiile acordate 
de CtEDO cu titlu de prejudiciu material sunt relativ mici. Din acest motiv, 
pretenţiile cu privire la prejudiciul material trebuie să fie convingătoare şi nu 
speculative, cu riscul aplicării celei mai puţin convenabile metode de calcul 
pentru reclamant (a se vedea hot. Popov nr. 1 c. Moldovei, satisfacţia echitabilă, 
2006, § 12).
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ii. prejudiciul moral
CtEDO acordă compensaţii morale pentru durerea, trauma şi suferinţele 

cauzate, stări de nelinişte şi frustrare, simţul de izolare şi neputinţă, etc. Se pare 
că CtEDO prezumă că violarea CEDO cauzează inevitabil anumite suferinţe 
psihice (a se vedea hot. Guja c. Moldovei, 2008, § 101), iar părţile pot convin-
ge CtEDO să acorde alte compensaţii. Pentru stabilirea mărimii prejudiciului 
moral, CtEDO foloseşte un tabel cu sume maxime şi minime recomandabile, 
care încă nu este făcut public. Acest tabel ia în calcul nivelul de trai (venitul 
populaţiei) din statul vizat. Mărimea prejudiciului moral acordat depinde de 
seriozitatea violării CEDO şi efectul acestei violări asupra reclamantului, dar 
şi de alte circumstanţe (ex. vârsta şi sănătatea reclamantului, etc.). În cazul 
violărilor continue, CtEDO ia în calcul şi durata situaţiei contrare CEDO (ex. 
durata procedurilor judiciare excesiv de lungi).

CtEDO poate considera că constatarea violării reprezintă prin sine o sa-
tisfacţie echitabilă suficientă. Totuşi, aceasta este o excepție (hot. Burdov nr. 2, 
citată mai sus, § 154), care se aplică doar în cazul abaterilor cu repercusiuni 
minore asupra reclamantului (ex. Hirst nr. 2 c. Regatului Unit, 6 octombrie 
2005), sau când recunoaşterea violării aduce prin sine beneficii reclamantului 
(Amihalachioaie c. Moldovei, 20 aprilie 2004). Practica de până acum a CtE-
DO confirmă că această abordare nu este aplicată în cazul violării art. 2 sau 3 
CEDO.

În funcţie de faptele cauzei, compensaţiile pentru prejudiciul moral acor-
date de CtEDO pentru violări similare în cazuri îndreptate împotriva aceluiaşi 
stat, în general, nu variază cu mai mult de 30%. În aceiaşi hotărâre, CtEDO 
poate constata mai multe violări ale CEDO. În acest caz, de obicei, CtEDO 
acordă o singură sumă care este mai mică decât suma compensaţiilor care ar 
fi fost acordate pentru fiecare violare separat, însă mai mare decât suma care 
putea fi acordată pentru cea mai gravă violare. În cauzele moldoveneşti, CtE-
DO acordă extrem de rar compensaţii cu titlu de prejudiciul moral mai mari 
de EUR 40,000.

În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii despre compensaţiile pen-
tru prejudiciul moral acordate de CtEDO pentru violarea art. 2 şi 3 CEDO în 
cauzele moldoveneşti până în februarie 2013:
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Tipul violării Hotărârea CtEDO / Prejudiciul 
moral EUR 

Decesul datorită maltratării de către 
poliţie şi examinarea inadecvată a cauzei 
cu privire la omor de către judecători 

Ghimp ş.a. (60,000) 

Maltratarea şi investigarea inadecvată a 
maltratării (uneori, cu violarea art. 13) 

Pruneanu (8,000), Struc (8,000), 
Parnov (9,000), Gasanov (12,000), 
Pascari (15,000), Taraburca (15,000), 
Corsacov (cel puţin 20,000), 
Gurgurov (45,000) 

Sancţionarea inadecvată pentru 
maltratare şi investigarea inadecvată a 
maltratării 

Valeriu şi Nicolae Roşca (15,000), 
Padureţ (cel puţin 20,000) 

Aplicarea excesivă a forţei la reţinere şi 
investigarea inadecvată a incidentului 

Victor Savitchi (6,000), Sochichiu 
(15,000) 

Investigarea inadecvată a maltratării Mătăsaru şi Saviţchi (8,000), Buzilo 
(10,000), Bisir şi Tulus (15,000); 
Eduard Popa (20,000) 

Investigarea inadecvată a deceselor Anuşca (8,000) , Iorga (12,000) 

Investigarea inadecvată a plângerii de 
viol 

I.G. (10,000) 

Detenţia în condiţii proaste Hadji (13 luni – 3,000), Haritonov 
(aproape 8 luni - 4,000), Culev 
(peste 20 de luni - 4,500), Plotnicova 
(aproape 6 ani - 4,500), Arseniev  
(9 ani - 15,000) 

Neacordarea asistenţei medicale 
deţinuţilor 

Oprea (3,000) 

iii. Costuri şi cheltuieli
CtEDO va compensa cu titlu de costuri şi cheltuieli atât costul asistenţei 

judiciare, cât şi cheltuieli de transport, poştale sau de traducere. Pentru ca 
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aceste costuri să fie compensate, CtEDO va aplica aceleaşi standarde ca şi cele 
prevăzute de art. 96 Cod de procedură civilă. Ea va verifica dacă sumele soli-
citate sunt:

a) realmente angajate 
b) necesare 
c) rezonabile ca mărime 

Mai jos, vor fi analizate doar costurilor de asistenţă judiciară.
Atunci când examinează dacă costurile sunt realmente angajate, CtEDO 

va verifica dacă sumele au fost cheltuite sau trebuie să fie cheltuite. Rambur-
sarea onorariilor nu este limitată doar la acele sume care au fost deja plătite 
avocatului. Rambursarea doar a sumelor plătite ar descuraja mulţi avocaţi să 
reprezinte în faţa CtEDO reclamanţi mai puţin înstăriţi. CtEDO întotdeauna 
a acordat costuri şi cheltuieli în situaţii când onorariile nu au fost plătite de 
reclamanţi avocaţilor lor înainte de hotărârea Curţii (mutatis mutandis hot. 
Flux nr.2 c. Moldovei, 3 iulie 2007, § 60). Până în anul 2012, judecătorii naţi-
onali rambursau doar onorariul care a fost deja plătit avocatului. În p. 21 al 
Hotărârii Plenului nr. 8, CSJ a recomandat încasarea şi a onorariului datorat 
însă neplătit avocatului la ziua hotărârii judecătoreşti.

Examinând dacă costurile sunt necesare, CtEDO va verifica dacă timpul 
petrecut de avocat asupra dosarului a fost rezonabil. Poate fi compensat atât 
timpul cheltuit pentru reprezentarea la CtEDO, cât şi la nivel naţional. Ea va 
cere o dare de seamă cu privire la lucrul efectuat de avocat. În cazul în care o 
dare de seamă nu va fi prezentată, CtEDO poate respinge integral sau în cea 
mai mare parte aceste pretenţii. 

 În final, CtEDO va verifica dacă onorariul perceput de reprezentant pe 
oră nu este excesiv. Onorariul perceput de avocaţi din diferite ţări este diferit. 
În cazul avocaţilor moldoveni, ea va face acest lucru luând în consideraţie 
recomandările Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Aparent, CtEDO 
consideră că este rezonabil pentru avocaţii din Republica Moldova să percea-
pă onorarii de EUR 50-60 pentru reprezentare în procedurile ei în cauze de 
complexitate medie. Totuşi, în cauze complexe, CtEDO a compensat pentru 
lucrul avocaţilor moldoveni şi EUR 100 pe oră (a se vedea Oferta Plus SRL 
c. Moldovei, 12 februarie 2008, sau Ivanţoc s.a. c. Moldovei şi Rusiei, 15 noiem-
brie 2011).
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