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În cadrul unui seminar, 40 de judec?tori, procurori ?i avoca?i din Republica Moldova sunt instrui?i
în domeniul jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele
moldovene?ti. Seminarul este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în
parteneriat cu Institutul Na?ional al Justi?iei, în perioada 21-22 septembrie 2017 în Chi?in?u.
În particular, instruirea con?ine informa?ii statistice despre Republica Moldova la CtEDO,
tendin?ele privind cererile moldovene?ti la CtEDO, chestiuni ce ?in de principiul
propor?ionalit??ii, precum ?i dreptul la judecarea cauzei în mod public, dreptul la publicarea
hot?rârii judec?tore?ti ?i accesul p?r?ilor, participan?ilor, ter?ilor la hot?rârile judec?tore?ti.
În cadrul seminarului a fost prezentat? o sintez? a tuturor viol?rilor constatate de CtEDO în
privin?a Republicii Moldova timp de 20 de ani de la ratificarea Conven?iei Europene pentru
Drepturile Omului (CEDO). Sinteza reflect? c? în perioada 12 septembrie 1997 – 15 septembrie
2017 CtEDO a constatat 499 de viol?ri a CEDO de c?tre Republica Moldova. Cele mai multe
viol?ri se refer? la aplicarea neregulamentar? a revizuirii (20 de cauze), lipsirea de libertate contrar
legisla?iei na?ionale (20 cauze), motivarea insuficient? a arest?rii (22 cauze), lipsa dreptului la
nivel na?ional de a cere compensa?ii pentru violarea CEDO (23 cauze), maltratarea (27 cauze),
lipsa dreptului la nivel na?ional de a se opune înc?lc?rii drepturilor CEDO (29 cauze), investigarea
defectuoas? a maltrat?rii (32 cauze), deten?ia în condi?ii proaste (37 cauze), neexecutarea
hot?rârilor judec?tore?ti (66 cauze). Pe lâng? acestea au fost identificate un ?ir de alte viol?ri ale
CEDO.
Formatori în cadrul seminarului sunt Radu PAN?ÎRU, jurist la Grefa Cur?ii Europene a Drepturilor
Omului, Tudor PAPUC, ?ef-adjunct al Secretariatului Cur?i Supreme de Justi?ie ?i Vladislav
GRIBINCEA, Pre?edintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea suprema?iei legii prin monitorizare
de c?tre societatea civil?”, implementat de CRJM cu suportul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare
Interna?ional? (USAID).
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