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Republica Moldova la CtEDO în 2016 – regres sau evolu?ie
pozitiv??
paik · Friday, January 27th, 2017

În scopul sporirii nivelului de informare al societ??ii despre activitatea Cur?ii Europene a
Drepturilor Omului (CtEDO), Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat activitatea
CtEDO pentru anul 2016. Analiza a fost efectuat? în baza Raportului de activitate al CtEDO pentru
anul 2016 ?i a studierii jurispruden?ei CtEDO în cauzele moldovene?ti.
Principalele constat?ri ale anului sunt urm?toarele:
în anul 2016, CtEDO a înregistrat 839 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, cu 17% mai
pu?in decât în anul 2015. Se pare c? sc?derea este determinat?, în principal, de descre?terea
popularit??ii CtEDO, dup? ce în anii 2011-2016 CtEDO a respins f?r? o motivare explicit? circa
8,500 de cereri moldovene?ti. Aceasta a avut un efect descurajant asupra avoca?ilor;
în pofida reducerii în 2016, num?rul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei, raportat la
popula?ia ??rii, este foarte mare. La acest capitol, în 2016, Moldova se afla pe locul 7 din cele 47
de ??ri membre ale Consiliului Europei. În 2016, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 4 ori mai
des decât media european?;
la 31 decembrie 2016, 1,283 de cereri moldovene?ti înc? a?teptau s? fie examinate. 93.4% dintre
acestea au ?anse mari de succes. Acest num?r este mai mare decât num?rul total de cereri în baz?
c?rora Moldova a fost condamnat? în ultimii 20 de ani;
Pân? la 31 decembrie 2016, CtEDO a pronun?at 339 de hot?râri în cauzele moldovene?ti, dintre
care 23 în anul 2016. 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;
doar în 1.9% din hot?râri, CtEDO a constatat c? Republica Moldova nu a violat CEDO;
cele mai frecvente tipuri de viol?ri constatate de CtEDO în cauzele moldovene?ti sunt
neexecutarea hot?rârilor judec?tore?ti (hot?râri mai vechi); anchetarea inadecvat? a maltrat?rilor
?i deceselor; deten?ia în condi?ii proaste; casarea neregulamentar? a hot?rârilor judec?tore?ti
irevocabile; precum ?i maltratarea sau recurgerea la for?a excesiv? de c?tre exponen?ii statului;
în baza tuturor hot?rârilor ?i deciziilor pronun?ate pân? la 31 decembrie 2016, Republica
Moldova a fost obligat? s? pl?teasc? peste EUR 16,200,000 (EUR 236,807 în 2016). Aceasta este
mai mult decât întregul buget al instan?elor judec?tore?ti pentru anul 2015.

Anterior, CRJM a efectuat analize similare ?i pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ?i 2015, iar
sinteza datelor privind activitatea Cur?ii Europene a Drepturilor Omului în anul 2016 poate fi
vizualizat? aici.
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Datele statistice ?i concluziile anului au fost prezentate în cadrul unei conferin?e de pres?, de c?tre
Vladislav GRIBINCEA, pre?edintele CRJM ?i Alexandru POSTICA, director de programe PromoLEX.

This entry was posted on Friday, January 27th, 2017 at 10:26 am 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-

11.08.2022

