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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cerere nr. 76240/12 

Valentina COLESNIC 

versus Republicii Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secția a doua), întrunită la 20 februarie 2018 într-un 

Comitet format din: 

Paul Lemmens, Președinte, 

Valeriu Griţco, 

Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier Adjunct al Secției, 

Examinând cererea sus-menționată, depusă la 15 noiembrie 2012, 

Deliberând, decide următoarele: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURĂ  

Reclamanta, dna Valentina Colesnic, este cetățeană a Republicii Moldova, născută în 1944 și 

domiciliată în Bălți. Ea a fost reprezentată în fața Curții de către dl V. Tarnovschi, avocat care își 

desfășoară activitatea în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul său ad interim 

la acel moment, dna R. Revencu. 

Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, 

reclamanta s-a plâns de anularea abuzivă a hotărârii judecătorești definitive în favoarea sa, din 9 

august 2010. 

La 2 decembrie 2015, cererea a fost comunicată Guvernului. 

Prin scrisoarea din 30 mai 2017, avocatul reclamantei a informat Grefa că nu mai dorește 

menținerea cererii sale în fața Curții. El a motivat această decizie prin adoptarea unei noi hotărâri 

judecătorești definitive de către Curtea Supremă de Justiție, din 17 mai 2017, care înlătură efectele 

anulării anterioare și acordă despăgubiri. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["76240/12"]}


ÎN DREPT 

În baza celor expuse și în lipsa unor circumstanțe speciale în ceea ce privește respectarea 

drepturilor omului, garantate de Convenție și Protocoalele sale, Curtea, în conformitate cu 

Articolul 37 § 1 a) din Convenție, consideră inoportună examinarea în continuare a cererii. 

Prin urmare, este necesară radierea cauzei de pe rol.  

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,  

Decide să radieze cererea de pe rol.  

  

Redactată în limba franceză și notificată în scris, la 22 martie 2018.  

Hasan Bakırcı                                                                                    Paul Lemmens 

Grefier Adjunct al Secției                                                                        Președinte 

 


