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Întrunirea nr.1259t– 7-8 Iunie 2016 

Item H46-20 

 

Grupul Taraburca c. Republicii  Moldova (Cererea Nr. 18919/10) 

Supravegherea executării hotărîrilor Curţii. 

Decizie  

Delegaţii : 

1. reamintesc că încălcările în aceste cauze se referă la relele tratamente asupra reclamanţilor 

de către poliţie în timpul manifestaţiilor violente care s-au desfășurat la Chişinău în aprilie 2009 

ca urmare a alegerilor parlamentare, precum şi absenţa unei investigații efective în această privinţă;   

În privinţa măsurilor individuale  

2. notează noile măsuri de investigații întreprinse de către organul de urmărire penală, după 

pronunțarea hotărîrilor Curţii, în scopul remedierii omisiunilor identificate în investigațiile iniţiale 

cu privire la maltratarea reclamanţilor; 

3. notează în plus, că pentru a participa la acţiuni de anchetă suplimentare ce necesită 

implicarea lui, este necesar ca reclamantul în cauza Taraburca  să răspundă la apelurile repetate 

ale serviciului de urmărire penală, şi notează angajamentul autorităţilor de a continua identificarea 

altor soluţii, pentru a asigura participarea activă a acestuia; 

4. notează, în privinţa cauzei Iurcu şi Buhaniuc, angajamentul autorităţilor de a reîncepe 

urmărirea penală fiind posibilă elucidarea unor noi informaţii pertinente; 

5. avînd în vedere evoluțiile care au avut loc după pronunțarea hotărîrilor Curții, nu mai este 

necesară întreprinderea altor măsuri individuale; 

În privinţa măsurilor generale 

6.  notează reglementările adoptate de către autorităţile moldoveneşti cu privire la tacticile 

de intervenție a poliţiei în caz de tulburări/altercaţii în public şi invită autoritățile să indice 

Comitetului motivele şi condiţiile care permit recurgerea la forţă în timpul întrunirilor publice, 

dacă înaintea intervenţiei poliţiei a fost efectuată o evaluare cu privire la proporţionalitatea 

utilizării forţei şi dacă poliţiştii au fost informaţi cu privire la aplicarea forţei; 

7. invită autorităţile moldoveneşti să indice Comitetului dacă au fost adoptate măsuri 

specifice ca răspuns la constatările Curţii în cauza Taraburca în ceea ce priveşte avocaţii numiţi 

din oficiu, judecătorii şi procurorii.     

 


