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Moldova – în topul ??rilor cu cele mai multe cereri ?i
condamn?ri la CtEDO
Gribincea Vladislav · Friday, January 31st, 2020

În anul 2019, Republica Moldova a fost pe locul 5 în topul ??rilor împotriva c?rora Curtea
European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at cele mai multe hot?râri. De asemenea, în
2019 moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3.4 ori mai des decât media european?. Aceast?
constatare au f?cut-o exper?ii Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în urma analizei
Raportului de activitate al CtEDO pentru anul precedent.
În anul 2019, CtEDO a pronun?at 54 de hot?râri în cauze moldovene?ti, Moldova plasându-se pe
locul cinci din cele 47 de ??ri membre ale Consiliului Europei. La acest capitol, Moldova
devanseaz? cu mult Germania, Spania sau Olanda, ??ri care au aderat la Conven?ia European?
pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei ?i au o popula?ie cu mult mai
mare decât cea a Moldovei. În total împotriva Republicii Moldova au fost pronun?ate 441 de
hot?râri. Cel mai frecvent Moldova a fost condamnat? de CtEDO pentru felul în care judec?torii
sau procurorii au aplicat legea.
16 din 54 de hot?râri pronun?ate de CtEDO împotriva Moldovei (aproximativ 30%), au fost cu
privire la violarea drepturilor omului în regiunea transnistrean?. În 2 din cele 16 hot?râri pe lâng?
Federa?ia Rusa a fost condamnat? ?i Republica Moldova. Cele 16 hot?râri se refer? la 34 de cauze
depuse la CtEDO.
Astfel în cauza Filin împotriva Moldovei ?i Rusiei, statul nostru a fost condamnat pentru
neonorarea obliga?iei pozitive de a preveni re?inerea reclamantului de c?tre reprezentan?ii mili?iei
transnistrene, iar în cauza Negru?? pentru favorizarea ?i contribu?ia la re?inerea ?i transmiterea
reclamantului c?tre mili?ia transnistrean?.
La 31 decembrie 2019, 1,056 de cereri moldovene?ti înc? a?teptau s? fie examinate, dintre care
peste 95% au ?anse mari de succes. Acest num?r dep??e?te num?rul total de cereri în baza c?rora
Moldova a fost condamnat? în cei 22 de ani de când persoanele se pot plânge la CtEDO împotriva
Moldovei.
Conform raportului CtEDO pentru anul 2019, pe parcursul anului trecut Curtea a primit cel mai
mic num?r de cereri îndreptate împotriva Moldovei din ultimii 12 ani. Raportat la popula?ia ??rii,
acesta este foarte mare, Moldova plasându-se pe locul 6 din 47 de ??ri.
În baza tuturor hot?rârilor ?i deciziilor pronun?ate pân? la 31 decembrie 2019, Republica Moldova
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a fost obligat? s? pl?teasc? peste EUR 17.1 milioane (EUR 537,000 doar în 2019).
Nota analitic? privind situa?ia dosarelor moldovene?ti la CtEDO poate fi desc?rcat? aici. Notele
analitice pentru anii preceden?i (2010-2018) pot fi g?site pe pagina web a CRJM.
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Nota analitic? a fost elaborat? în cadrul proiectului „Promovarea suprema?iei legii prin
monitorizare de c?tre societatea civil?”, implementat de CRJM cu suportul Agen?iei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID).
Prive?te mai jos transmisiunea video a conferin?ei de pres? organizat? de CRJM ?i Promo-LEX cu
tema „Statistica privind situa?ia Republicii Moldova la CtEDO în anul 2019)

This entry was posted on Friday, January 31st, 2020 at 12:12 pm and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-2/2-

01.10.2022

