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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 22144/15 

Nicolae ȚIPOVICI 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 

5 noiembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Liv Tigerstedt, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 30 aprilie 2015, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Nicolae Țipovici, a fost născut în anul 1978. 

Plângerea reclamantului în baza Articolului 3 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, referitoare la descalificarea partidului politic pe lista căruia acesta 

candida, a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), 

care a prezentat observațiile cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. 

La 19 noiembrie 2019 Grefa a expediat o scrisoare reclamantului, 

solicitându-i să prezinte observațiile scrise privind admisibilitatea și fondul 



DECIZIA ȚIPOVICI v. REPUBLICA MOLDOVA 

cauzei, precum și pretențiile sale cu privire la satisfacția echitabilă. Niciun 

răspuns la această scrisoare nu a fost recepționat. 

Printr-o scrisoare din 20 ianuarie 2020, expediată prin poștă recomandată, 

reclamantul a fost informat că termenul de depunere a observaților sale  

expirase la 10 ianuarie 2020 și că nicio prelungire a termenului nu fusese 

solicitată. Reclamantul a fost atenționat că în baza Articolului 37 § 1 (a) din 

Convenție, Curtea poate decide radierea de pe rol a unei cereri atunci când 

circumstanțele permit să se conchidă că reclamantul nu dorește să mai 

mențină cererea. Reclamantul nu a solicitat scrisoarea de la oficiul poștal. 

ÎN DREPT 

În lumina celor expuse mai sus și în lipsa circumstanțelor speciale cu 

privire la respectarea drepturilor garantate prin Convenție și prin Protocoalele 

sale, Curtea, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, constată 

că nu mai este justificată continuarea examinării cererii.  

Prin urmare, cererea trebuie radiată de pe rol. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Decide radierea cererii de pe rol. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 26 noiembrie 2020. 

 Liv Tigerstedt Branko Lubarda 

 Grefier adjunct interimar Președinte 
 


