
Republica Moldova 
la Curtea Europeană 

pentru Drepturile Omului

Moldova se află în mod constant în topul țărilor cu cele mai 
multe cereri înregistrate în raport cu numărul populației. 
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Pentru a scăpa de restanța mare de cereri 
moldovenești în vara anului 2012 Republica 
Moldova a angajat 3 juriști suplimentari 
care să activeze în cadrul CtEDO. Acești 
juriști s-au focusat pe procesarea cererilor 
moldovenești care erau vădit inadmisibile. 
Această măsură a dus la o creștere a 
numărului de cereri declarate inadmisibile 
în perioada 2012-2015. 

Numărul mare de cereri inadmisibile nu 
reflectă neapărat o creștere în ultimii 
ani a numărului de cereri neîntemeiate 
sau o îmbunătățire a actului de justiție. 
Pur şi simplu în această perioadă CtEDO 
s-a focusat pe cererile necalitative care 
s-au strâns pe rolul CtEDO timp de mai 
mulţi ani.

În 2015 Moldova sE afla pE lOcul 11 din CElE 47 țări 
MEMbrE alE CoE după nuMărul dE CErEri pEndintE

deși procesarea unui număr mare de cereri inadmisibile din ultimii ani 
a dus la o scădere a numărului de cereri care așteaptă să fie examinate 

de la 4,261 de cereri în 2011 la 1,223 de cereri în 2015, 

nuMărul aCEstora Continuă a fi dEstul dE marE În raport Cu altE țări. 

La sfârșitul anului 2015, 94.4% din cererile pendinte, adică 1,142 cereri, erau 
repartizate pentru a fi examinate de complete din 7 sau 3 judecători, adică au 
șanse mari de succes. Numărul acestor cereri este mai mare decât numărul tuturor 
cererilor care au dus la condamnarea Republicii Moldova din 1997 până în prezent!
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CondamnărilE rEpubliCii Moldova la 
CurtEa EuropEană pEntru drEpturilE oMului

316 
hotărâri în cauzele moldovenești

Până la 31 decembrie 2015, CtEDO a pronunțat

După numărul de hotărâri, Moldova devansează Germania, Spania, Olanda sau 
Portugalia, care au devenit parte la CEDO până la Moldova şi au o populaţie mult 
mai mare decât a Moldovei! Doar în 5 din cele 316 hotărâri, CtEDO a constatat că 

Republica Moldova nu a violat CEDO. 

ViolărilE ConstatatE dE CtEdo 
În CauzElE MoldovEnEşti (1997-2015)

În republica Moldova cel mai des sunt încălcate dreptul la un proces echitabil (art. 6 
CEDO) și dreptul de a nu fi supus unui tratament inuman, degradant sau torturii (art. 3 
CEDO). Majoritatea violărilor se datorează comportamentului judecătorilor şi procurorilor.
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anual CtEdo ÎnrEGistrEază pEstE O Mie De ceReRi 
ÎndrEptatE ÎMpotriva rEpubliCii Moldova.
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Numărul mare de cereri depuse la CtEDO vorbeşte, în primul rând, 
despre încrederea scăzută în sistemul de drept din ţară.

Anual Republica Moldova este obligată să achite în temeiul hotărârilor CtEDO milioane de lei. 
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plăți efectuate de Moldova 
în baza hotărârilor şi 

deciziilor CtEdo (1997-2015)

bugetul instanţelor 
judecătoreşti 

pentru anul 2015.

Acest infografic a fost elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Foundation 
Open Society Institute în cooperare cu Human Rights Initiative al Open Society Foundations, în cadrul proiectului 
Promovarea executării efective a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova.


