Grupul Corsacov (cererea nr. 18944/02) și Levința (cererea nr. 17332/03)
c. Republicii Moldova
Monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene
H/Exec(2016)8, CPT/Inf(2016)16, DH-DD(2016)1200, DH-DD(2016)1110, DHDD(2014)1245, DH-DD(2014)1244, DH-DD(2014)836, DH-DD(2014)316, DH-DD(2014)230,
CM/Del/OJ/DH(2014)1208/12

Decizii
Deputații
în ce privește măsurile individuale
1. au notat că nu sunt necesare alte măsuri individuale ulterioare în cauza Buzilo, în care
colaboratorii de poliție responsabili pentru aplicarea relelor tratamente au fost condamnați de către
instanțele naționale, și în cauzele Gavriliță și Morgoci, în care instanțele naționale au constatat
încălcarea Articolului 3;
2. au notat, cu regret, că nu sunt posibile alte măsuri individuale ulterioare în cauza Ipate, în
care termenul limită de solicitare a redeschiderii procesului penal în circumstanțele specifice a
expirat;
3. în continuare, au notat că, în pofida tuturor măsurilor rezonabile întreprinse de autoritățile
competente, nu sunt posibile alte măsuri individuale ulterioare în cauzele în care s-a stabilit
imposibilitatea remedierii neajunsurilor identificate de către Curte sau identificării autorilor relelor
tratamente, în urma unor noi investigații;
4. au îndemnat autoritățile să finiseze cu promptitudine investigațiile în cauzele Eduard Popa,
Gurgurov, Bisir și Tulus și le-a invitat să prezinte, până la 30 iunie 2017, informații referitoare la
progresele realizate în aceste cauze, precum și măsurile adoptate în cauzele Tcaci, Bulgaru și
Ciorap (nr.5), și informația restantă în cauzele Breabin, Pruneanu, Struc, Ghimp și alții și Pascari;
5. au invitat autoritățile să prezinte toate hotărârile relevante ale instanțelor naționale adoptate
în cadrul rejudecării cauzei penale împotriva reclamanților în cauza Levința;
în ce privește măsurile generale
6. au notat cu satisfacție progresul realizat de autorități în ultimii ani în ce privește prevenirea
și combaterea aplicării relelor tratamente de către poliție și le-a încurajat insistent să continue
eforturile sale, inspirându-se din recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii
și din ghidurile Comitetului de Miniștri privind combaterea impunității;
7. au invitat autoritățile să ofere informații sau alte modificări ale sistemului
unității/procurorilor specializați, împuterniciți cu investigarea acuzațiilor de rele tratamente în
urma reformei recente a serviciului de urmărire penală;
8. în continuare, a invitat autoritățile să ofere informații referitoare la probleme excepționale,
în special în ce privește confidențialitatea examinării medicale și accesul la asistență medicală în
centrele de detenție, practica de oferire a compensațiilor bănești de către instanțele naționale,
precum și măsurile întreprinse pentru remedierea încălcării Articolului 5 § 1 în cauzele Gavriliță
și Morgoci, și a Articolului 8 în cauza Bisir și Tulus.

