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Articolul 3 al CEDO
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici
pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante.
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Elementele interzicerii torturii,
pedepselor sau tratamentelor
inumane ori degradante
•

Tortura

•

«Inuman»

•

«Degradant»

•

Tratramentul

•

Pedeapsa
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Definiția “torturii”
• orice act prin care se cauzează intenţionat unei persoane o
durere sau suferinţă acută, fie ea fizică sau mintală, cu scopul:
 de a obţine de la ea sau de la un terţ o informaţie sau o
mărturisire,
 de a o pedepsi pe ea sau pe un terţ pentru o acţiune pe care
a comis-o sau pe care este suspectată că a comis-o,
 de a o intimida sau de a o constrânge pe ea sau pe un terţ
 sau datorită unui motiv bazat pe discriminare de orice
natură
• atunci când această durere sau suferinţă este cauzată de un
agent al statului sau de o persoană care acţionează în baza unui
mandat public sau la instigarea sau cu consimţământul expres
sau tacit al unor asemenea persoane
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Elementele tehnicilor calificate drept
tortură:
victima a fost dezbrăcată complet și suspendată de mâinile
legate la spate, Aksoy c. Turciei (1996);
violul, bătaia, legarea la ochi, dezbrăcarea, stropirea cu apă sub
presiune, Aydin c. Turciei (1997);
aplicarea loviturilor puternice pe tot corpul, tragerea de
păr, urinarea pe victimă, amenințarea cu arzător cu gaz
etc. Selmouni c. Franței (1999);
aplicarea electroșocului și alternanța apei calde cu apa
rece, loviturile în regiunea capului și amenințările în adresa
membrilor familiei, Akkoç c. Turciei (2000);
“falanga” sau “falaka” – aplicarea loviturilor pe tălpi Salman c.
Turciei (2000).
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Factori importanți pentru calificare
Intensitatea suferințelor poate depinde de:
•
metoda și modalitatea de aplicare
•
durata
•
impactul fizic și psihic
•
sexul, vîrsta, starea sănătății victimei, alți
factori secundari
Menesheva c. Rusiei =
Maslova și Nalbandov c. Rusiei, 2008
Fedotov c. Rusiei - 22 de ore într-o “celulă pentru
persoanele reținute administrativ” fără mîncare și
apă, fără acces liber la veceu
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Definiția termenilor «inuman» și
«degradant»
• «inuman» - poate fi definit ca provocarea unor leziuni
sau suferinţe fizice sau psihice/morale foarte
puternice
• «degradant» - un tratament care umilește persoana
în ochii altora sau care o determină să acționeze
împotriva voinței sau conștiinței sale, și care este de
natură să creeze persoanei în cauză sentimente de
frică, angoasă şi de inferioritate care pot să conducă
la umilirea sa şi să îi afecteze rezistenţa fizică sau
morală
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Elemente constitutive ale normei
Limita maximă a suferințelor – acestea nu
trebuie să atingă «pragul» unei intensități
specifice, care, în ansamblu cu un scop bine
determinat, este caracteristică torturii
Limita minimă a suferințelor – inconveniențele și
chiar unele suferințe caracteristice sancțiunilor
legitime sau unor tratamente justificate
(privarea de libertate, aplicarea dispozitivelor
speciale), însă care nu depășesc un «nivel

minim de cruzime»
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Sfera de aplicabilitate a
interzicerii relelor tratamente

Obiective +/- Relative
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Rele tratamente în contextul
activității poliției
Aplicarea forței sau cauzarea unor
suferințe psihice interzise care nu
sunt justificate de o necesitate strictă
ce reiese din comportamentul
persoanei
Neasigurarea condițiilor și regimului
corespunzător al detenției
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Aplicarea forței
• Lista exhaustivă:
- Acțiuni violente (pericol real)
- Rezistența (pericol real)
- Evadarea (pericol real)
Raninen c. Finlandei, 1998
• În combinație cu un pericol iminent pentru:
- sănătate/integritate fizică
- alte interese și drepturi comparabile ale ofițerilor
de poliție sau altor persoane
Nachova c. Bulgariei, 2005
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Se admite oare aplicarea forței?
• Caracterul iminent = extrema necesitate
(absolută)
• Factorii atenuanți
- Asistența medicală
- Notificarea rudelor
- Investigarea

• Aplicarea metodelor psihologice
Gafgen c. Germaniei, 2010
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Privarea de libertate
• În mod intenționat Ilașcu și alții c.
Moldovei și Rusiei

• Neintenționat
O simplă privare de libertate
• Condiții + Regim + Respectarea altor
drepturi Trepashkin c. Rusiei
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Interzicerea absolută a torturii, pedepselor
sau tratamentelor inumane ori degradante
• Toate elementele acestei interdicții sunt inacceptabile
și interzise în mod absolut. În acest sens, diferențele
dintre aceste elemente nu au nici o importanță.
• Această interdicție reprezintă o «normă imperativă» a
dreptului internațional - jus cogens .
• Nici o circumstanță excepțională, cum ar fi starea de
război sau un pericol public care amenință existența
națiunii, destabilizare politică sau de altă natură, nu
pot justifica devieri de la această normă.
• Raționamente pragmatice

Mikheev c. Rusiei, 2006
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