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Ap?r?torii drepturilor omului au lansat o declara?ie public?
c?tre autorit??i privind prevenirea ?i combaterea cazurilor de
tortur? ?i rele tratamente
Natalia ?eremet · Wednesday, June 26th, 2019

În contextul Zilei Interna?ionale pentru Sus?inerea Victimelor Torturii, marcat? la 26 iunie
2019, ONG-urile specializate în domeniul drepturilor omului au lansat o Declara?ie public?
c?tre Parlamentul ?i Guvernul Republicii Moldova ?i institu?iile interna?ionale acreditate în
Republica Moldova privind prevenirea ?i combaterea cazurilor de tortur? ?i oferirea unui
suport victimelor. Organiza?iile semnatare constat? c? foarte multe obliga?iuni asumate la
nivel interna?ional în domeniul torturii, trebuie executate de c?tre Republica Moldova.
Prin declara?ia public? lansat?, organiza?iile semnatare vin cu o serie de constat?ri cu privire la
implementarea Conven?iei ONU împotriva torturii în Republica Moldova ?i solicit? de la autorit??i
respectarea ?i implementarea necondi?ionat? a tuturor recomand?rilor ?i angajamentelor
interna?ionale asumate pentru a preveni tortura ?i a sus?ine victimele.
Inspectoratul General al Poli?iei, Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor, Armata Na?ional?,
Administra?ia Internatelor Psihoneurologice ?i Spitalelor de Psihiatrie trebuie s? se asigure c?
legisla?ia în domeniul prevenirii torturii este aplicat? eficient ?i actele de tortur? nu sunt tolerate în
institu?iile men?ionate. Multiplele cazuri de aplicare a torturii în regiunea transnistrean?
îngrijoreaz?. Acestea trebuie s? fie investigate eficient de Procuratura Republicii Moldova ?i nu
urmeaz? s? reprezinte obiect al negocierilor politice în procesul de reglementare a conflictului
transnistrean.
Potrivit Ludmilei Popovici, Directoare la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii
„Memoria”, este regretabil c? în Moldova supravie?uitorii actelor de tortur? sunt discrimina?i,
redu?i la t?cere, ignora?i de institu?iile statului, for?a?i s? plece din ?ar?, dac? nu pot rezista
presiunilor sau dac? nu pot face fa?? dificult??ilor ?i injusti?iei. Reabilitarea lor ar trebui s? vizeze
integrarea complet? ?i participarea activ? în societate. Iar pentru aceasta, victimele au nevoie de
sprijin ?i un cadru juridic coerent.
În opinia Directorului Ambasadei Drepturilor Omului, Lela Metreveli, „este necesar?
asigurarea unei anchete efective în fiecare caz de tortur?, tratament inuman sau degradant. Cu
regret în multe cazuri constat?m mimarea luptei contra torturii din partea oficialit??ilor statului, iar
tor?ionarii, în loc s? fie tra?i la r?spundere, scap? de pedeaps?, ba mai mult, sunt promova?i.
Asigurarea impunit??ii împiedic? sau exclude examinarea eficient? a cazurilor de tortur?, ?i
împiedic? combaterea ?i prevenirea comiterii cazurilor noi de tortur?, tratament inuman sau
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degradant.”
Reprezentantul Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), dl Ion Guzun, a men?ionat
c? existen?a condamn?rilor la CtEDO înseamn? c? tortura ?i relele tratamente r?mân o problem?
major?. Din cele 387 de hot?râri adoptate de CtEDO în privin?a Republicii Moldova în perioada
1997 – 2018, 147 se refer? la interzicerea torturii, tratamentului inuman ?i degradant ?i
investigarea ineficient? a acestora, iar 45 de hot?râri se refer? la condi?iile proaste de deten?ie. În
baza hot?rârilor CtEDO adoptate în anul 2018, Republica Moldova trebuie s? acorde circa EUR
105,000 compensa?ii pentru relele tratamente ?i condi?iile proaste din locurile de deten?ie.
Reprezentantul Amnesty International Moldova organiza?iei, Dl Igor Stoica a accentuat: „De?i
fenomenul torturii este ocazional abordat de institu?iile statului, iar existen?a acestuia este deseori
mu?amalizat? de cei care aplic? tortur?, prezen?a acestuia nu poate fi ignorat?. Organiza?ia noastr?
este în continuare sesizat? privitor la aplicarea torturii ?i tratamentului inuman ?i degradant în
locurile de deten?ie. Constat?m c? nici un Plan de Ac?iuni pentru Drepturile Omului elaborat de
c?tre Statul Republica Moldova nu ofer? remedii victimelor torturii, astfel ignorând valoarea ?i
demnitatea acestora ca cet??eni cu drepturi depline. Solicit?m guvernului s? aloce fonduri atât
pentru prevenirea acestui fenomen odios cât ?i pentru sus?inerea persoanelor care au fost supuse
torturii ?i necesit? ajutor pe termen lung din partea organiza?iilor specializate.”
Reprezentantul Promo-LEX dl Vadim Vieru men?ioneaz?, c? „Republica Moldova trebuie s?
implementeze în regim prioritar recomand?rile formulate de Comitetul ONU împotriva Torturii
formulate în ultimul s?u raport (CAT/C/MDA/CO/3). În special, Guvernul Republicii Moldova
trebuie s? avanseze în procesul de reform? a sistemului penitenciar, prin asigurarea unor condi?ii
de deten?ie acceptabile ?i conforme cu standardele interna?ionale ?i prin transferarea serviciului
medical din subordinea Ministerului Justi?iei în subordinea Ministerului S?n?t??ii, Muncii ?i
Protec?iei Sociale.
Textul integral al declara?iei este disponibil aici.

Semnatari:
Centrul de Reabilitare a victimelor torturii ”Memoria” (RCTV Memoria)
Ambasada Drepturilor Omului din Moldova
Amnesty International Moldova,
Asocia?ia Promo-LEX,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
Ini?iativa Pozitiv?
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