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RezoluțiaCM/ResDH(2016)146
Executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului.
Două hotărîri contra Republicii Moldova
Cerere nr.
29089/06
41088/05

Cauza
COLIBABA
BOICENCO

Data hotărârii
23/10/2007
11/07/2006
10/06/2008

Definitivă din
23/01/2008
11/10/2006
10/09/2008

(adoptată de către Comitetul de Miniștri la data de 8 iunie 2016, în cadrul celei de-a 1259-a reuniune)
Comitetul de Miniștri, în virtutea Articolului 46, paragraful 2 al Convenției cu privire la protecția
drepturilor omului și libertăților fundamentale, care prevede sarcina Comitetului de supraveghere a
executării hotărîrilor definitive a Curții Europene a Drepturilor Omului.
Avînd în vedere hotărîrile definitive în aceste cauze transmise de către Curte Comitetului precum
și încălcările constatate;
Reamintind obligația statului pîrît, în virtutea Articolului 46, paragraful 1 al Convenției de a se
conforma hotărîrilor definitive în litigiile în care este parte și că această obligație include, alături de
achitarea satisfacției echitabile acordate de către Curte și adoptarea de către autoritățile statului pîrît, în
cazul în care este necesar a:
-

măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor constatate și de a înlătura consecințele,
în măsura posibilităților prin restitutio in integrum ;
măsurilor generale permanente de prevenire a încălcărilor similare ;

Invitînd Guvernul statului pîrît de a informa Comitetul cu privire la măsurile realizate pentru a
se conforma obligațiilor susmenționate;
Notînd că în prezentele hotărîri, Curtea a constatat încălcarea Articolului 34 în ceea ce privește
ingerința autorităților în drepturile de recurs individual al reclamanților, precum și alte încălcări ale
Articolelor 3 și 5 ;
Examinînd raportul de acțiuni prezentat de către Guvern privind măsurile adoptate de către
autorități în scopul executării hotărîrilor, inclusiv și a informațiilor furnizate în privința achitării
satisfacțiilor echitabile acordate de către Curte (a se vedea documentul DH-DD(2016)459) ;
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Luînd act de măsurile generale întreprinse ca urmare a încălcărilor Articolului 34, care implică și
adoptarea unui cadru legal nou, precum și măsurile individuale necesare a fi întreprinse ca urmare a
tuturor încălcărilor constatate în aceste cauze;
Reamintind că măsurile generale au fost examinate în cadrul grupului de cauze Corsacov (rele
tratamente din partea poliției și absența unei investigații eficiente a cauzei), în cadrul grupului de cauze
Paladi (omisiunea asigurării deținuților asistență medicală corespunzătoare) și a grupului de cauze
Șarban (ilegalitatea arestului preventiv);
Asigurîndu-se că toate măsurile prevăzute de Articolul 46, paragraful 1, au fost adoptate ;
DECLARĂ că și-a onorat obligațiile sale în virtutea Articolului 46, paragraful 2 al Convenției în
aceste cauze și
DECIDE încetarea examinării cauzelor menționate.

