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SUMAR

Autorul analizează posibilităţile de depăşire a unor 
inacţiuni ale autorităţilor statului în soluţionarea pro-
blemei sistemice („structurale”), care prezintă motivul 
pentru adresare la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în chestiuni similare. Se efectuează o analiză a 
mecanismul de identificare a „problemelor sistemice” 
şi se oferă o analiză a implementării practice a meto-
dologiei hotărârilor-pilot, care obligă statele membre 
să ia măsuri pentru rezolvarea acestor probleme. Sunt 
cercetate sarcinile CtEDO, folosind procedura de hotă-
râre-pilot, precum şi cadrul legal care defineşte meca-
nismul şi consecinţele adoptării hotărârilor-pilot. 

Cuvinte-cheie: inacțiunea autorităților statului, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, dreptul constituțional 
la apărare, dreptul la executarea hotărârilor judecăto-
reşti, Convenția pentru protecția drepturilor omului şi 
libertățile fundamentale, „hotărâri-pilot”, probleme sis-
temice, căi de atac efective.

Pe 4 noiembrie 1950, la Roma a fost semnată Con-
venţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertă-
ţilor Fundamentale (în continuare – Convenţia), care a 
intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953 (Republica Mol-
dova a ratificat Convenţia în 1998[2]). Cu toate acestea, 
unele state, în ciuda ratificării și forţei juridice prioritare 
a acesteia, arată inacţiune cu privire la punerea în apli-
care a normelor statuate. 

Pe 21 ianuarie 1959, Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului (denumită în continuare CtEDO) a organizat 
prima sa întâlnire la Strasbourg, căreia i s-a încredinţat 
misiunea de a examina plângerile individuale și inter-
statale de încălcarea drepturilor prevăzute de Conven-

ţie. Astfel, în esenţă, CtEDO, de la înfiinţare, a fost creată 
ca un mecanism de asigurare a eficacităţii Convenţiei la 
nivel internaţional.

Așadar, numărul de cazuri pendinte înaintate către 
CtEDOla situaţia din 31 octombrie 2019 este de 60,150 
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[18]. Majoritatea cazurilor (aproximativ 60%) sunt 
foarte similare și au la baza adresării inacţiunile auto-
rităţilor statului la rezolvarea unei probleme sistemice 
(„structurale”), care a servit drept temei pentru adresa-
re la Curte.

Adoptarea unei hotărâri în care se constată cel 
puţin o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului sau a unei decizii de radiere a cauzei de pe rol 
în baza unei reglementări amiabile implică, în temeiul 
art. 46 din Convenţie, iniţierea unei proceduri de supra-
veghere a executării hotărârilor și a deciziilor pronunţa-
te de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. 

La 6 februarie 2008, Comitetul de Miniștri a adop-
tat Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele 
eficiente care urmează a fi implementate la nivel na-
ţional în vederea executării rapide a hotărârilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, iar la 11 martie 2008, 
Comitetul de Miniștri a adoptat un Document de Infor-
mare cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu 
de satisfacţie echitabilă [17].

Potrivit prevederilor lit.b) din Recomandarea Co-
mitetului de Miniștri CM/Rec(2008)2, Guvernul are 
obligaţia de a adopta măsuri cu caracter individual de 
remediere a încălcărilor constatate de către CtEDO și 
să implementeze măsuri cu caracter general menite să 
prevină încălcări similare pe viitor.

Măsurile cu caracter individual pot fi:
• achitarea compensaţiilor și/sau 
• redeschiderea procedurilor la nivel naţional 

pentru a repara erorile judiciare;
• executarea unor măsuri și instrucţiuni speciale 

dispuse de către Curte în cazuri izolate (elibe-
rarea persoanelor deţinute ilegal, restituirea 
titlurilor de proprietate, reexaminarea cauzelor 
penale etc.). 

Constatăm că asemenea măsuri sunt necesare 
pentru soluţionarea definitivă a unui caz separat.

Potrivit prevederilor pct. 5 din Hotărârea Guver-
nului Nr. 889 din 20.07.2016 pentru aprobarea Re-
gulamentului cu privire la procedura de executarea 
hotărârilor și deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, măsurile cu caracter individual privind achi-
tarea sumelor bănești se execută de către Ministerul 
Finanţelor, indiferent de faptul dacă legea bugetului 
de stat pentru anul în curs prevede sau nu mijloace în 
acest scop [3].

Măsurile cu caracter general, la rândul lor, au drept 
scop de a preîntâmpina eventualele încălcări ulterioa-
re ale Convenţiei și de a înlătura anumite probleme 
sistemice identificate de către Curte în hotărârile sale, 
urmare a adoptării unei abordări defectuoase în soluţi-
onarea unei cauze specifice. 

În special, măsurile cu caracter general impun 
adoptarea sau modificarea anumitor acte normative, a 
documentelor de politici, instituirea sau schimbarea de 

practici, întreprinderea unor măsuri cu caracter institu-
ţional, elaborarea de studii și analize relevante, măsuri 
de instruire, precum și diseminarea cât mai largă a ju-
risprudenţei CtEDO.

Odată ce raportul juridic, se naște, în primul rând, 
între stat și individ, primul nivel la care trebuie să fie re-
alizată protecţia drepturilor omului – cel naţional. Ast-
fel, statul este obligat să elaboreze și să aplice normele 
interne privitoare la drepturile omului. 

Prin intermediul CtEDO, au fost create mecanisme 
care au scopul de a promova interpretarea și aplicarea 
uniformă a prevederilor acesteia cu scopul îndeplini-
rii angajamentelor asumate de către statele membre. 
Drept consecinţă, politicile interne și externe ale state-
lor în domeniul protecţiei dreptului omului se unifică: 
violarea drepturilor omului pe plan naţional implică 
violarea drepturilor omului în plan european. Nu există 
drept al omului decât atunci când un regim juridic este 
organizat astfel încât dreptul să fie protejat printr-o ac-
ţiune în justiţie. 

Curtea poate fi sesizată cu o cerere de oricare per-
soană fizică, oricare organizaţie neguvernamentală 
sau oricare grup de particulari care se pretind a fi vic-
timă a încălcării, de către unul din statele contractan-
te, a drepturilor recunoscute de Convenţie. De regulă, 
victima încălcării trebuie să probeze că a suferit un 
prejudiciu real. 

În martie 2011, Curtea a introdus art. 61 în Regula-
mentul Curţii. Articolul clarifică modul în care aceasta 
soluţionează potenţialele încălcări sistemice sau struc-
turale ale drepturilor omului. Noul articol reglementea-
ză „procedura hotărârii-pilot”, care are ca obiect cazu-
rile în care o disfuncţionalitate sistemică și structurală 
existentă în statul pârât a provocat sau poate provoca 
formularea unor cereri similare în faţa Curţii. Luând în 
considerare experienţa dobândită de Curte în aplica-
rea acestei proceduri în raport cu diverse state și în di-
verse situaţii, noul articol instituie un cadru normativ 
clar pentru hotărârile-pilot [22].

Cauzele aflate sub supravegherea Comitetului 
de Miniștri se clasifică în grupuri sau se examinează 
separat, ele fiind clasificate în două proceduri dis-
tincte de supraveghere, id est într-o procedură stan-
dard, pentru cauzele care nu prezintă o problemă 
stringentă în raport cu respectarea drepturilor omu-
lui, statele reclamate având o marjă largă de apre-
ciere cu privire la modul de implementare, și într-o 
procedură avansată, care se referă la anumite proble-
me sistemice și serioase, necesitând o atenţie spo-
rită din partea statelor și a Comitetului de Miniștri. 
Acesta din urmă adoptă rezoluţii finale de încetare a 
supravegherii, dacă este convins că statul reclamat 
și-a executat pe deplin obligaţiile care îi revin în baza 
Articolului 46 din Convenţie, sau adoptă decizii pre-
liminare cu recomandări pentru autorităţile statului 
reclamat, care, în viziunea sa, ar fi necesare și sufi-
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ciente pentru a considera că o anumită cauză a fost 
executată în modul corespunzător.

Pentru identificarea așa-numitor „probleme siste-
mice”, care stau la baza cazurilor repetate, o metodolo-
gie a hotărârilor-pilot a fost pusă în practică din 2004, 
ceea ce a obligat statele să ia măsuri pentru rezolva-
rea acestor probleme. Potrivit lui Erik Fribergh, secre-
tar-cancelar laCtEDO, „sintagma „problemă sistemică” 
a căpătat o semnificaţie specială atunci când se iau în 
considerare cazurile de plângeri ale încălcării Conven-
ţiei. Atunci când Curtea Europeană folosește această 
expresie într-o hotărâre, statul este conștient de faptul 
că Curtea nu se ocupă doar de subiectul unui dosar se-
parat” [623].

A.Kovler, judecător la CtEDO(1999–2012), citează 
ca exemplu problema privării tuturor drepturilor elec-
torale ale condamnaţilor închiși în Marea Britanie. „În 
urma unei hotărâri a Marii Camere în speţa Hirst îm-
potriva Regatului Unit (nr.2) [20], Parlamentul a refuzat 
să modifice legea. Ulterior, Curtea a primit 2.500 de 
plângeri similare și a fost nevoită să adopte o hotă-
râre-pilot Greens şi MT împotriva Marea Britanie[19]. 
Această hotărâre a rămas definitivă la 11 aprilie 2011, 
termenul acordat autorităţilor britanice pentru intro-
ducerea propunerilor legislative a expirat la 11 oc-
tombrie 2011. Acest termen a fost prelungit cu o pe-
rioadă ce expiră la 6 luni de la pronunţarea hotărârii 
Marii Camere în cauza Scoppola (nr. 3) împotriva Italiei 
[21], în care reclamantul s-a plâns de faptul că a fost 
decăzut definitiv din dreptul de vot în urma condam-
nării sale la pedeapsa detenţiei pe viaţă pentru omor. 
Soluţionarea cererilor îndreptate împotriva Marii Bri-
tanii a fost menţinută suspendată, cel puţin până la 
30 septembrie 2013, în așteptarea deciziei Comitetu-
lui Miniștrilor, care supraveghează adoptarea legii pri-
vind dreptul de vot al deţinuţilor (publicată de Marea 
Britanie pe 22 noiembrie 2012).

Astfel, „hotărârile-pilot” îndeamnă că, atunci când 
Curtea constată existenţa unei încălcări sistemice a 
Convenţiei, poate, într-o hotărâre-pilot, să solicite sta-
tului pârât despăgubirea daunelor cauzate tuturor so-
licitanţilor potenţiali prin luarea de măsuri generale, în 
loc de a emite decizii separate pentru fiecare caz spe-
cific. Dacă problema sistemică și măsurile simultane 
sunt menţionate doar pentru a ilustra poziţia juridică a 
Curţii, cu siguranţă, o astfel de decizie nu poate fi per-
cepută ca una pilot.

Considerăm că introducerea hotărârilor-pilot în 
practica CtEDO se datorează, în primul rând, resurselor 
și oportunităţilor limitate în faţa unui număr conside-
rabil de reclamaţi individuali, care sunt bazate pe pro-
blematici comune.

Spre deosebire de procedura obișnuită, misiunea 
Curţii, atunci când utilizează procedura de hotărâre-
pilot, nu se reduce doar la o încălcare a convenţiei, ci 
este una mai largă – identificarea problemei sistemice 

și oferirea instrucţiunilor și termenului strict întru elimi-
narea problemei identificate.

Prin urmare, „hotărârile-pilot”, prin natura lor juridi-
că, spre deosebire de hotărârile obișnuite ale Camerei 
sau ale Marii Camere, conţin dispoziţii directe către sta-
tul pârât pentru luarea măsurilor de caracter general 
întru eliminarea problemei structurale, care duce la în-
călcări repetate.

Un aspect important al adoptării hotărârilor-pilot 
este posibilitatea amânării examinării unor cazuri si-
milare pentru o anumită perioadă de timp. Însă Curtea 
oferă o astfel de amânare în cazul în care statul pârât se 
angajează să ia măsuri urgente la nivel naţional pentru 
punerea în aplicare a hotărârii-pilot. Cu toate acestea, 
în interesul justiţiei, Curtea are dreptul să reia examina-
rea cazurilor suspendate.

Hotărârea-pilot nu intră în vigoare imediat după 
adoptarea sa. Conform art. 43 și 44 din Convenţie, o 
hotărâre emisă de Camera Curţii poate fi atacată în ter-
men de trei luni de la data hotărârii unei Camere, orice 
parte în cauză poate, în cazuri excepţionale, să solicite 
retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere. Un colegiu din 
cinci judecători ai Marii Camere acceptă cererea atunci 
când cauza ridică o problemă gravă privind interpre-
tarea sau aplicarea Convenţiei ori a Protocoalelor sale, 
sau o altă problemă gravă cu caracter general. În cazul 
în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră se pro-
nunţă asupra cauzei printr-o hotărâre. După ce hotărâ-
rea-pilot devine definitivă, ea este trimisă Comitetului 
de Miniștri al Consiliului Europei, care supraveghează 
punerea în aplicare a acesteia. 

Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Mi-
niștri către statele membre privind îmbunătăţirea re-
cursurilor interne [7], conţine propuneri privind nece-
sitatea soluţionării problemelor sistemice de îmbună-
tăţirea căilor de atac interne. Paragraful 3 al prezentei 
Recomandări prevede că „îmbunătăţirea recursurilor 
interne disponibile va avea, cel mai probabil, efecte 
atât cantitative cât și calitative asupra volumului de 
muncă al Curii: 

• pe de o parte, volumul cererilor de examinat 
trebuie redus: mai puţini reclamanţi se vor sim-
ţi obligaţi să-și prezinte cauza la Curte, dacă 
examinarea plângerilor lor de către autorităţile 
interne este suficient de aprofundată;

• pe de alt parte, examinarea cererilor de către 
Curte va fi facilitată dacă examinarea fondului 
cauzelor este făcut anterior de o autoritate in-
ternă, mulţumită îmbunătățirii remediilor naţi-
onale.

Până în prezent, în privinţa Republicii Moldova a 
fost pronunţată o hotărâre-pilot – Olaru şi alţii împotri-
va Moldovei și o hotărâre quasi-pilot – Şişanov împotri-
va Republicii Moldova, care au generat implementarea 
unor remedii efective pe plan naţional.
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În speţa Olaru şi alţii împotriva Republicii Moldova 
a fost evidenţiată problemă structurală: legislaţia Re-
publicii Moldova în materia locuinţelor sociale acor-
da privilegii unei largi categorii de persoane. Cu toate 
acestea, din cauza subfinanţării cronice a autorităţilor 
locale, hotărârile definitive prin care se acorda dreptul 
la locuinţă socială erau rareori executate. În această 
cerere, șase resortisanţi se plângeau că hotărârile ju-
decătorești prin care li se acorda o locuinţă socială nu 
fuseseră executate.

Hotărând suspendarea tuturor cererilor similare, 
Curtea a solicitat Republicii Moldova să instituie, în ter-
men de șase luni de la data rămânerii definitive a hotă-
rârii, o cale de atac efectivă în cazurile de neexecutare 
sau executare cu întârziere a hotărârilor definitive pri-
vind locuinţele sociale și să acorde, în termen de un an 
de la data rămânerii definitive a hotărârii, despăgubiri 
tuturor persoanelor care au fost victime ale neexecu-
tării și care sesizaseră Curtea anterior acestei hotărâri.

În urma acestei hotărâri-pilot, guvernul Republicii 
Moldova a întreprins o reformă legislativă și a intro-
dus prin Legea privind repararea de către stat a preju-
diciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în 
termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea 
în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti [6], în luna 
iulie 2011, o cale nouă de atac referitoare la neexecu-
tarea hotărârilor definitive și durata excesivă a proce-
durilor de executare.

În speţa Şişanov împotriva Republicii Moldova [8] 
s-a constatat aparenţa de probleme sistemice și obli-
garea, astfel, la introducerea la nivel naţional a reme-
diilor preventive și compensatorii pentru relele con-
diţii de detenţie.

Potrivit materialelor speţei, reclamantul Valeriu Şi-
șanov, cetăţean al Federaţiei Ruse, născut în anul 1952, 
se află în prezent în detenţie în Federaţia Rusă. Cazul se 
referă la plângerile sale despre condiţiile inadecvate de 
detenţie și cenzurarea corespondenţei în penitenciar.
În 1992, reclamantului i-a fost amputat un picior, actu-
almente el purtând o proteză. În 1996, Valeriu Şișanov 
a fost reţinut de către autorităţile moldovenești și pla-
sat în detenţie. În mai 1997, a fost condamnat la 25 ani 
închisoare pentru evadarea din locurile de privaţiune 
de libertate, procurarea și păstrarea muniţiilor, a dispo-
zitivelor și a substanţelor explozive, sustragerea muni-
ţiilor și substanţelor explozive, șantaj cu ameninţări cu 
moartea și răpire, precum și tentativă de omor.

Valeriu Şișanov a fost deţinut în mai multe peni-
tenciare din Republica Moldova, în special – în Peni-
tenciarul nr. 6 din Soroca, Penitenciarul nr. 5 din Cahul 
și Penitenciarul nr. 1 din Taraclia. În octombrie 2010, 
fiind deţinut în Penitenciarul nr. 12 din Bender, a scris 
o cerere către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Scrisoarea i-a fost restituită după ce a fost expediată la 
o adresă greșită. În februarie 2014, reclamantul a fost 
transferat într-un penitenciar în Federaţia Rusă.

Invocând articolul 3 din Convenţie – „Interzice-
rea torturii și tratamentelor inumane și degradante”, 
reclamantul s-a plâns despre condiţiile inumane din 
penitenciarele din Republica Moldova. De asemenea, 
în temeiul articolului 8 din Convenţie, s-a plâns des-
pre cenzurarea corespondenţei sale în unele din pe-
nitenciare.

Curtea a menţionat că, anterior, de mai multe ori a 
examinat aspectul remediilor naţionale în ceea ce pri-
vește condiţiile rele de detenţie în Republica Moldova 
și de fiecare dată a constatat că remediile sugerate de 
Guvern nu sunt eficiente în ceea ce privește persoanele 
deţinute, întrucât acestea nu oferă o posibilitate de a 
pune capăt condiţiilor de detenţie inumane și degra-
dante.

Drept consecinţă, Curtea Europeană s-a referit asu-
pra fiecărui capăt de plângere invocat de către recla-
mant cu privire la deţinerea sa în condiţii inumane în 
diferite locuri de detenţie, concluzionând că suferinţa 
și dificultăţile cu care s-a confruntat reclamantul au 
depășit nivelul de suferinţă inerent detenţiei și a con-
statat încălcarea articolului 3 din Convenţie. În ceea ce 
privește articolul 8 din Convenţie, Curtea a conchis că 
autorităţile naţionale nu au întreprins măsuri adecvate 
în situaţia reclamantului pentru a asigura respectarea 
cerinţelor legale în vigoare privind corespondenţa de-
ţinuţilor cu autorităţile internaţionale.

Elementul-cheie al hotărârii în cauza lui Valeriu 
Şișanov constituie consideraţiunile Curţii Europene 
cu privire la aplicarea articolului 46 din Convenţie. 
Curtea a subliniat că problemele constatate în pre-
zenta cauză sunt frecvente în sistemul penitenciar 
din Republica Moldova (supraaglomerare, igienă ne-
corespunzătoare şi lipsa asistenţei adecvate) și, pentru 
ameliorarea situaţiei, autorităţile statale urmează să 
ia măsuri în vederea instituirii la nivel naţional a unor 
remedii preventive și compensatorii adecvate pentru 
a elimina relele condiţii de detenţie. Curtea a notat 
că este la discreţia Statului să instituie acele remedii 
pe care le consideră adecvate pentru sistemul său de 
drept, dar a reiterat că un asemenea remediu este ne-
cesar și trebuie să întrunească minimum de criterii de 
eficacitate.

Pe 29 noiembrie 2018, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat Legea Nr. 163 din 20.07.2017 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative [4] 
prin care, în art.II pct. 2, a statuat că Codul de procedu-
ră penală al Republicii Moldova nr. 122/2003[1] (repu-
blicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr. 248-251, art. 699), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum ur-
mează: la articolul 385 – alineatul (4) va avea următorul 
cuprins:

„(4) Dacă, în cursul urmăririi penale sau judecă-
rii cauzei, s-au constatat încălcări care au afectat grav 
drepturile inculpatului ce derivă din calitatea procesu-
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ală a inculpatului, instanţa examinează posibilitatea re-
ducerii pedepsei inculpatului drept compensare pen-
tru aceste încălcări”.

Totodată, prezentul articol a fost completat cu ali-
neatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul constatării încălcării drepturilor privind 
condiţiile de detenţie, garantate de art. 3 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fun-
damentale, conform jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se va calcula 
în felul următor: două zile de închisoare pentru o zi de 
arest preventiv.

(6) În cazul în care condamnatul s-a aflat în arest 
preventiv, în condiţiile specificate la alin. (5), nu mai 
puţin de 3 luni până la numirea cauzei spre judeca-
re, la stabilirea, în calitate de pedeapsă principală, a 
muncii neremunerate în folosul comunităţii, a amen-
zii sau a privării de dreptul de a ocupa anumite func-
ţii sau de a exercita o anumită activitate, acesta este 
liberat de executarea pedepsei de către instanţa de 
judecată”.

În situaţia dată, începând cu 20 decembrie 2017, 
statul a asigurat tuturor persoanelor din Republica 
Moldova un remediul efectiv.

Ulterior, la 29 noiembrie 2018, Parlamentul Repu-
blicii Moldova a adoptat Legea nr. 272 pentru modifi-
carea unor acte legislative [5], prin care, în art. I pct.3, 
a stabilit că Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova [1], cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: Codul se completează cu artico-
lele 4732–4734:

• Articolul 4732 – Plângerea împotriva admi-
nistraţiei instituţiei penitenciare referitoare la 
condiţiile de detenţie care afectează grav drep-
turile condamnatului sau ale prevenitului.

• Articolul 4733 – Examinarea plângerii referi-
toare la condiţiile de detenţie care afectează 
grav drepturile condamnatului sau ale preve-
nitului și sarcina probaţiunii.

• Articolul 4734 –Soluţia instanţei de judecată.
Astfel, din 1 ianuarie 2019, au intrat în vigoare mo-

dificări ale Codului de procedură penală care prevăd 
introducerea unui nou remediu preventiv și compen-
satoriu pentru a se plânge de condiţiile de detenţie. În 
prezent, deţinuţii pot să apeleze la soluţia oferită de 
Codul de procedură penală.

La 28 martie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a pronunţat decizii în cauzele:

• Baban şi alţii împotriva Republica Moldova [11];
• Bulgacov şi alţii împotriva Republica Moldova [12];
• Cobâlceanu şi alţii împotriva Republica Moldova [9];
• Filat şi alţii împotriva Republica Moldova [16];
• Codreanu şi alţii împotriva Republica Moldova [14];
• Grigoraş şi alţii împotriva Republic Moldova [10];
• Talambuţa şi alţii împotriva Republica Moldova [15].

Reclamanţii citaţi supra, s-au plâns în faţa Curţii în 
baza Articolului 3 din Convenţia pentru apărarea Drep-
turilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale, invocând 
condiţiile materiale inadecvate de detenţie și, în une-
le cereri, lipsa asistenţei medicale corespunzătoare, 
precum și lipsa unui remediu efectiv pentru realizarea 
drepturilor lor.

Făcând referire la decizia în cauza Iurie Draniceru 
împotriva Republica Moldova [13] și având în vedere 
noul remediu preventiv și compensatoriu pentru con-
diţiile inadecvate de detenţie, instituit în Republica 
Moldova în baza Legii nr. 163 și a Legii nr. 272 pentru 
modificarea Codului de procedură penală, Curtea a 
considerat că, în principiu, acesta ar putea remedia în 
mod adecvat încălcările Convenţiei provocate de anu-
mite condiţii precare de detenţie. Cu toate acestea, 
Curtea subliniază că această concluzie nu va prejudi-
cia în niciun fel o eventuală reexaminare, după caz, a 
chestiunii cu privire la eficienţa remediului respectiv în 
funcţie de deciziile pronunţate de către instanţele na-
ţionale și a executării lor efective. Totodată, s-a păstrat 
competenţa de ultim control cu referire la plângerile 
formulate de către eventualii reclamanţi care vor epui-
za căile de recurs interne disponibile.

De asemenea, Curtea a considerat că noul reme-
diu, instituit prin Legile nr. 163 și nr. 272, este adoptat în 
conformitate cu criteriile enunţate în hotărârea Şișanov 
împotriva Republicii Moldova și că ar putea fi considerat 
a priori efectiv pentru contestarea condiţiilor inadecva-
te de detenţie în Republica Moldova. În rezultat, Curtea 
a declarat cererile reclamanţilor inadmisibile din cauza 
neepuizării remediului naţional în acest sens.

Astfel, în lumina celor expuse supra, reţinem un 
rol de influenţă majoră a Curţii în promovarea și apli-
carea mecanismelor de protecţie împotriva inacţiu-
nilor autorităţilor publice, în special – în identificarea 
celor mai grave probleme sistemice din Republica 
Moldova în domeniul executării hotărârilor judiciare 
care au intrat în vigoare și în domeniul condiţiilor inu-
mane de detenţie.
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