
Aplicarea standardelor articolului 3 al 

CEDO în contextul specific al activității 
polițienești 

Garanțiile fundamentale împotriva relelor 

tratamente 

 

Eric Svanidze 



Necesitatea garanțiilor 

 Vulnerabilitatea – o noțiune de bază 

 Pentru rele tratamente este specific faptul că persoana nu 
poate să se plîngă deoarece este izolată de lumea 
exterioară, nu are acces la asistența medicală și apărător, nu 
poate lua legătură cu membrii familiei și persoanele 
apropiate, care ar putea să-i ofere susținere și asistență în 
vederea acumulării probelor. 

Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaidjanului, 2007 / 

CPT 

 Depunerea plîngerilor, demersurilor, informațiilor la 
organele competente 
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Punerea în aplicare a garanțiilor 

 Aspectul preventiv 
  Cel care intenționează să aplice rele tratamente trebuie să fie conștient de 

faptul că informația va ajunge la organele competente 

HRC GC 20, SPT – Abordare, CPT rapoartele anuale nr. 2, 6 și 12 

 Aspectul practic/procedural 

  Posibilitatea reală de a informa / aplica procedurile referitoare 
la investigarea relelor tratamente CPT – Suedia 

 Lipsa garanțiilor sau nerespectarea acestora poate constitui o 
încălcare a obligațiilor fundamentale / procedurale 
Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaidjanului, 2007  

© Eric Svanidze, 2013 



Tipuri de garanții 

Fundamentale / 

Procedurale 
- Notificarea despre reținere 

- Accesul la avocat 

- Accesul la medic 

- Explicarea drepturilor 

 (Din momentul reținerii)  

CPT + CtEDO 

Organizaționale 
-  Ținerea evidenței / 

înregistrarea 

- Rolul procurorilor / 
judecătorilor 

- Rolul sistemului 
penitenciar 

- Procedurile de contestare 
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 Particularitățile standardelor în 

jurisprudența Curții de la Strasbourg 

 Corelația cu alte drepturi / articole PIDCP – 9 
(libertate și securitate), 14 (proces echitabil) 

Orhan c. Turciei, 2002  

Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaidjanului, 2007  

Pishchalnikov c. Rusiei, 2009  

 Efectele probatorii 
Vergelskyy c. Ucrainei, 2009 

 Sunt aplicabile tuturor persoanelor private de libertate – 
interpretarea autonomă 
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Accesul la avocat 

 Avocatul ales de persoana reținută 

  Limitări – în baza unor motive specifice 

Pishchalnikov c. Rusiei,  Pavlenko c. Rusiei 

CPT – Un alt avocat 

 Confidențialitatea întîlnirii 

 Participarea la interogare 

 Asistența juridică, inclusiv în vederea reacționării la 
rele tratamente 

© Eric Svanidze, 2013 



Accesul la medic 

 Asistența medicală adecvată reprezintă un element al 
obligațiilor stipulate în articolele 2 și 3 ale CEDO 

 Prevenirea relelor tratamente – o semnificație dublă 

  - informarea 

  - fixarea probelor 

  Standardele CEDO = Jurisprudența Curții de la Strasbourg 

Mehmet Eren c. Turciei, 2008 

Vergelskyy c. Ucrainei, 2009 
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Accesul la medic 

 La alegerea deținutului (+ medicul din cadrul 

instituției) – posibilitatea de a limita 

 Interzicerea «filtrării»  

 La sosire (24 de ore) – La solicitare 

 În prezența doar a personalului medical: nefiind 

auzit sau văzut de alte persoane (cu excepția 

cerințelor medicului). 
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Accesul la medic 

 În mod individual 

 Documentarea exactă 

 Accesibilitatea documentelor medicale pentru 

deținut / avocat 

 Medic la cerere = expertul judiciar medico-legal 

(fără întîrziere)  
Rosca c. Moldovei, 2009 
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Notificarea despre 

reținere 

 Notificarea rudelor sau a unei persoane terțe - 
la discreția persoanei reținute 

 Limitările acceptabile (amînare): 

 - în formă scrisă 

 - pînă la 48 de ore 

 - în interesele anchetei (motivare) 

 - la decizia procurorului/judecătorului 

 - dreptul la contestație 
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Explicarea drepturilor 

 Are un caracter secundar, însă este la fel 

de importantă 

 Într-o limbă pe care persoana o înțelege 

 În formă scrisă, cu enumerare 

 Semnătura 

Pavlenko c. Rusiei 
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Garanțiile practice 

 Documentarea detaliată / ținerea evidenței 
Raportul CPT pentru 12 ani 

Meneșeva c. Rusiei, 2006  

CPP al Ucrainei 

 Supraveghere video 

 Chiar în lipsa unor plîngeri din partea deținuților, 
autoritățile judiciare vor putea lua măsuri prompte în 
cazul în care există alte semne care indică asupra unei 
posibile aplicări a relelor tratamente (de exemplu, leziuni 
vizibile; aspectul exterior general sau comportamentul 
persoanei).  

Raportul CPT pentru 14 ani 

 Ahmet Ozkan  c. Turciei, 2004 
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Garanțiile practice 

 Depunerea plîngerilor/demersurilor la organele competente 

 Garanțiile legate de dreptul la secretul corespondenței: 

  - confidențialitatea / lipsa cenzurii 

  - o listă specială – proporționalitatea 

  - fără întîrziere 

Niedbala c. Poloniei, 2000  

Popov c. Rusiei, 2006 

Schonenberger c. Elveției, 1988 
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