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HOTĂRÂREA E.B. v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza E.B. v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un Comitet 

compus din: 

Egidijus Kūris, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Branko Lubarda, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea nr. 41542/13 versus Republica Moldova, depusă la Curte în conformitate 

cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) de către un cetățean moldovean, dna E.B. („reclamanta”), 

la 14 mai 2013; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) plângerea în 

baza Articolului 8 din Convenţie; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

INTRODUCERE 

 
1. Cererea se referă la divulgarea informației sensibile cu caracter medical despre 

reclamantă. 

 

CIRCUMSTANŢELE 
 

2. Reclamanta, căreia i s-a acordat asistență juridică, s-a născut în anul 1975 și a 

locuit în Bălți. După decesul ei în noiembrie 2015, fiul său, I. B., și-a exprimat dorința 

de a menţine cererea în locul ei. Reclamanta a fost reprezentată de către dl A. Lungu, 

avocat în Durleşti.  

3. Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl O. Rotari. 

4. Circumstanţele cauzei pot fi rezumate după cum urmează. 

5. La 8 iunie 2010 grupa mobilă a Secţiei asistență socială și protecție a familiei 

din Bălți (în continuare „Secția”), formată din reprezentanţii L.D. și R.C., au efectuat 

o vizită la domiciliul reclamantei. Ei au fost informaţi de către fratele reclamantei 

despre starea de sănătate gravă a unuia dintre copiii reclamantei, A.B. Fratele 

reclamantei locuia în aceeași casă și le-a permis reprezentanților să intre. La scurt 

timp după aceasta, reclamanta s-a întors acasă. Deoarece starea de sănătate a lui A.B. 

era gravă (greutate corporală foarte mică, febră mare), grupa mobilă a decis 

îndepărtarea sa urgentă de la familie și transportarea lui la spital, pentru a-i fi acordat 

tratament. Reclamanta s-a opus ferm acestei decizii, situaţia degenerând într-o ceartă 

între ea și L.D. Disputa a început în locuinţa reclamantei și a continuat afară, fiind 

asistată de către un vecin (A.). Fratele reclamantei și concubina acestuia, L.C., de 

asemenea, au asistat la aceasta. 

6. În timpul cerții de afară, L.D. a numit-o pe reclamantă „спидная” (un cuvânt 

peiorativ care se traduce „bolnav de virusul imuno-deficitar”). Reclamanta și copiii 

săi erau, într-adevăr, infectați cu HIV. 

7. La 8 noiembrie reclamanta a depus o cerere de chemare în judecată împotriva 

Secției, solicitând constatarea faptului că unul dintre reprezentanții săi divulgase 

informații cu caracter medical despre ea, cerând și despăgubiri.  

8. Potrivit declarațiilor fratelui reclamantei depuse în instanță, la un moment dat în 

timpul cerții L.D. i-a spus reclamantei: „Tu, „спидная”, ia-ți copilul și urcă în mașină. 
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Tu însăți ai nevoie de tratament”. Concubina lui a auzit, de asemenea, acest cuvânt și 

a adăugat că, înainte de incident, ea nu cunoscuse despre maladia reclamantei. 

9. Vecina A., care a asistat la cearta din afara casei, a declarat în faţa instanței că 

în timpul evenimentelor ea se apropiase de L.D. și întrebase despre băiat. Potrivit ei, 

L.D. i-a spus, inter alia, că A.B. suferea de HIV încă de la naștere. Ea a adăugat că 

auzise mai devreme aceste zvonuri, dar nu știa despre diagnosticul oficial. Potrivit 

procesului-verbal al ședinței, A. nu a fost întrebată dacă știuse despre maladia 

reclamantei înainte de evenimentele din 8 iunie 2011 și nu a relatat nimic în acest 

sens. 

10. La 20 octombrie 2011 Judecătoria Bălți a respins cererea reclamantei, ca fiind 

nefondată. Instanţa a constatat că, înainte de efectuarea vizitei la domiciliul 

reclamantei din 8 iunie 2011, L.D. nu avusese acces la dosarul medical al reclamantei 

și nu cunoscuse despre maladia de care suferea reclamanta. De asemenea, ea a 

constatat că martorii (fratele reclamantei și concubina lui, precum şi A.) aflaseră de la 

reclamantă despre maladia sa înainte de incident. De asemenea, instanţa a constatat că 

la 10 iunie 2011 Secția a solicitat unui spital, în lipsa participării părinților, deoarece 

ei nu dispuneau de mijloace suficiente, să ofere tratament copilului reclamantei, A.B., 

„care a fost internat de urgență în spital cu diagnosticul HIV”. La 10 iunie 2011 

spitalul a informat Secția despre starea de sănătate a lui A.B. și a notat că boala sa 

principală – una cronică, era codificată în conformitate cu normele legale. 

11. Hotărârea instanței de fond, menționată supra, a fost menținută de către Curtea 

de Apel Bălţi la 12 iunie 2012 şi de către Curtea Supremă de Justiţie la 14 noiembrie 

2012.  

 

CADRUL LEGAL RELEVANT 
 

12. În conformitate cu articolul 13 din Legea nr. 17-XVI privind protecția datelor 

cu caracter personal (în vigoare la data producerii evenimentelor), deținătorii de date 

cu caracter personal, precum și terții care au obținut acces la datele cu caracter 

personal, trebuiau să asigure confidențialitatea acestor date, cu excepția cazului în 

care persoana vizată de datele respective a solicitat accesul la acestea sau dacă datele 

erau accesibile publicului larg. Prevederi similare se regăsesc în articolul 12 din 

Legea nr. 263-XVI (în vigoare din 30 iunie 2006) cu privire la drepturile și 

responsabilitățile pacientului.  

 

ÎN DREPT 
 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

 

13. Reclamanta s-a plâns de divulgarea în mod public a informaţiilor sensibile 

despre boala sa, contrar cerinţelor Articolului 8 din Convenție, care stabilește 

următoarele: 

 
„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi 

a corespondenţei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în 

care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară 

pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi 

prevenirii faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi libertăţilor altora.” 

 

A. Admisibilitatea 
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1. Cu privire la locus standi al dlui I.B.   

14. După depunerea cererii la Curte, dna E.B. a decedat, iar fiul ei, I.B., și-a 

exprimat intenția de a menţine cererea. 

15. În jurisprudența sa, Curtea a făcut o distincție între cererile în care victima 

directă a decedat după depunerea cererii la Curte și cererile în care ea deja decedase 

înainte de depunerea cererii. În cazul în care reclamantul a decedat după introducerea 

cererii, Curtea a acceptat ca o rudă apropiată sau un moștenitor să poată, în principiu, 

continua procedura, cu condiția ca aceştia să aibă un interes suficient în cauza 

respectivă (a se vedea Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. 

România, nr. 47848/08, § 97, CEDO 2014, și Mifsud v. Malta, nr. 62257/15, § 39, 29 

ianuarie 2019). 

16. Având în vedere circumstanțele prezentei cauze, Curtea acceptă că I.B., fiul și 

moștenitorul victimei directe (care a depus cererea înainte de decesul său) are un 

interes legitim în continuarea cererii în locul reclamantei defuncte. Prin urmare, ea va 

continua să examineze cauza la cererea ei. Cu toate acestea, din motive practice, 

Curtea va continua să se refere la dna E.B. în calitate de reclamantă în prezenta 

hotărâre. 

 

2. Obiecţia Guvernului cu privire la epuizarea remediilor interne   

17. Guvernul a susținut, în esență, că reclamanta nu epuizase remediile interne 

disponibile. În particular, ea nu a depus o acțiune în instanță împotriva lui L.D. pentru 

defăimare sau o plângere la poliție pentru insultă. 

18. Curtea reiterează că, în cazul în care există o serie de căi de atac interne pe 

care o persoană le poate urma, ea are dreptul de a alege, în scopul îndeplinirii cerinței 

de epuizare a căilor de recurs interne, un remediu care să răspundă plângerii sale 

esențiale (a se vedea, de exemplu, Nicolae Virgiliu Tănase v. România [MC], nr. 

41720/13, § 177, 25 iunie 2019). Deoarece plângerea cu privire la divulgarea datelor 

sensibile cu caracter medical reprezenta unul dintre remediile care puteau fi utilizate, 

reclamanta nu era obligată să inițieze o acțiune alternativă în instanță. 

Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

19. Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din vreun alt motiv enumerat la Articolul 35 din Convenție. Prin urmare, 

ea trebuie declarată admisibilă.  

  

B. În fond 

1. Observaţiile părților 

20. Reclamanta a susținut că, prin divulgarea publică a maladiei sale, L.D. o 

expusese pe ea și pe familia ei la discriminare din partea anumitor persoane din 

vecinătatea lor. Drept urmare, copiii ei erau numiți „спидные”(„bolnavi de HIV”) și 

erau evitați, nu puteau merge la magazinul local și erau nevoiți să se transfere în alt 

loc, pentru a evita un astfel de tratament. 

21. Guvernul a condamnat alegerea cuvintelor de către L.D. și a recunoscut că ele 

erau insultătoare. Cu toate acestea, după cum au stabilit instanțele naționale, L.D. nu 

avusese acces la dosarul medical al reclamantei și, prin urmare, nu putea divulga 

conținutul său. În absenţa oricărei divulgări, nu putea exista o încălcare a Articolului 8 

din Convenție.  
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2. Aprecierea Curții  

(a) Principii generale 

22. Curtea reiterează că stocarea sistematică și altă utilizare de către autoritățile 

publice a informației referitoare la viața privată a unei persoane necesită implicații 

importante pentru interesele protejate de Articolul 8 din Convenție și, prin urmare, 

constituie o ingerință în drepturile relevante (a se vedea, în particular, Rotaru v. 

România [MC], nr. 28341/95, § 46, CEDO 2000-V; și S. și Marper v. Regatul Unit 

[MC], nr. 30562/04 și 30566/04, § 67, CEDO 2008). Acest lucru este cu atât mai 

adevărat, cu cât prelucrarea afectează categorii de informaţii extrem de intime și 

sensibile, în special informații cu privire la sănătatea fizică sau psihică a unei 

persoane identificabile (a se vedea, în particular, Z. v. Finlanda, 25 februarie 1997, § 

95, Rapoarte ale hotărârilor și deciziilor 1997-I; Y.Y. v. Rusia, nr. 40378/06, § 38, 23 

februarie 2016, Surikov v. Ucraina, nr. 42788/06, § 70, 26 ianuarie 2017 și P.T. v. 

Republica Moldova, nr. 1122/12, § 26, 26 mai 2020). 

23. În afară de a fi prevăzută de lege, ingerința în dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal trebuie să urmărească un scop legitim și să fie „necesară într-o 

societate democratică”. Pentru a stabili dacă măsurile contestate erau „necesare într-o 

societate democratică”, Curtea va examina dacă, în lumina circumstanţelor cauzei în 

ansamblu, motivele invocate pentru justificarea lor au fost relevante și suficiente, iar 

măsurile au fost proporționale cu scopurile legitime urmărite (a se vedea, de exemplu, 

Peck v. Regatul Unit, nr. 44647/98, § 76, CEDO 2003-I). Cu privire la cel din urmă 

aspect, Curtea a reţinut că, ţinând cont de importanța fundamentală a protecției datelor 

pentru exercitarea efectivă a dreptului unei persoane la respectarea vieții private, 

marja de apreciere acordată Statelor membre în stabilirea cadrului lor legal și 

administrativ în acest domeniu este destul de limitată (a se vedea, în particular, Peck, 

pre-citată, §§ 77-78; S. și Marper, pre-citată, §§ 102-103, CEDO 2008; Surikov, 

pre-citată, § 73, și P.T. v. Republica Moldova, pre-citată, § 27). 

24. Faptul că informațiile se află deja în spațiul public nu înlătură în mod necesar 

protecția Articolului 8 din Convenție, în special dacă persoana respectivă nu a 

dezvăluit informația și nici nu a consimțit la divulgarea acesteia (Hájovský v. Slovacia, 

nr. 7796/16, § 48, 1 iulie 2021). Într-adevăr, chiar și în cazul diseminării ulterioare a 

„informațiilor publice”, Curtea a stabilit că interesul publicării respectivelor 

informații trebuie să fie evaluat în raport cu măsurile de confidențialitate (a se vedea 

Von Hannover v. Germania, nr. 59320/00, §§ 74-75 și 77, CEDO 2004-VI). Acest 

lucru se întâmplă deoarece confidențialitatea se referă și la prevenirea ingerinţei. 

Astfel, în pofida faptului că informațiile respective erau deja cunoscute publicului, o 

diseminare ulterioară a unor astfel de „informații publice” trebuia, totuși, să fie 

evaluată în raport cu dreptul reclamantului la viața privată (N.Š. v. Croația, nr. 

36908/13, § 100, 10 septembrie 2020 și Hájovský, pre-citată, § 48). 

(b) Aplicarea principiilor de mai sus în prezenta cauză 

25. Curtea notează că stocarea și o altă utilizare a informației sensibile despre 

sănătatea unei persoane sunt acoperite în mod necesar de protecția acordată de 

Articolul 8 (a se vedea paragraful 22 supra). 

26. În prezenta cauză, Guvernul a susținut că nu existase nicio ingerință în 

drepturile reclamantei prevăzute de Articolul 8 din Convenţie, deoarece nu avusese 

loc o divulgare a informațiilor medicale: L. D. nu avusese acces la dosarul medical al 

reclamantei și, prin urmare, nu putea divulga ceva ce nu știa. Prin urmare, singura 

semnificaţie pe care L.D. o putea atribui cuvântului pe care ea îl folosise era să insulte 

reclamanta, fără nicio conotație medicală specifică. 
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27. Curtea notează că, pe lângă faptul că a numit-o „infectată cu HIV”, L.D. a 

adăugat, de asemenea, că reclamanta însăși avea nevoie de tratament (a se vedea 

paragraful 8 supra). Ea consideră că, având în vedere referirea specifică atât la boala 

reclamantei, cât și la necesitatea de a beneficia de un tratament, expresia utilizată nu 

putea fi considerată o simplă insultă. Orice persoană care nu cunoştea de maladia 

reclamantei ar fi înțeles, în mod rezonabil, la ce boală făcuse referire L.D. Faptul că, 

în timpul aceluiași eveniment, L.D. împărtășise cu o vecină informații suplimentare 

despre copilul reclamantei care era infectat de la naștere cu aceeași boală (a se vedea 

paragraful 9 supra) confirmă că ea deținea anumite informații medicale despre familia 

reclamantei și că era dispusă să le dezvăluie unor terțe persoane, aparent, fără niciun 

motiv. 

28. În plus, după cum a fost stabilit de către instanța de fond (a se vedea 

paragraful 10 supra), Secția în care L.D. activa cunoștea diagnosticul exact al 

copilului reclamantei după două zile de la eveniment, chiar dacă în aceeași zi spitalul 

în care se trata copilul a prezentat în mod codificat informații despre starea lui de 

sănătate și, prin urmare, fără un diagnostic specific. Instanțele naționale nu au 

verificat niciodată momentul în care Secția aflase despre diagnosticul exact al lui A.B. 

și în baza căror prevederi legale, și dacă accesarea unor astfel de informații despre 

reclamantă era, în mod similar, posibilă. 

29. În orice caz, Curtea consideră că este mai puţin important dacă L.D. avusese 

acces la dosarul medical al reclamantei sau dacă aflase astfel de informații din alte 

surse: chiar și informațiile care deja se află în domeniul public sunt protejate de 

Articolul 8 din Convenție (a se vedea paragraful 23 supra). Ea acordă o importanță 

deosebită faptului că informația despre starea de sănătate a reclamantei a fost 

divulgată într-un loc public, unde putea fi auzită de orice trecător sau vecin. Prin 

urmare, exista un risc real ca această informație să ajungă şi la alte persoane decât 

fratele reclamantei, în care ea avea încredere (lipsind dovezi că ea ar fi spus altcuiva 

despre maladia ei, deoarece atât A., cât și L.C. au declarat că nu știuseră despre boală 

înainte de incident, a se vedea paragrafele 8 și 9 supra) și, astfel, a fost divulgată 

într-o manieră pe care ea nu ar fi putut să o prevadă (Peck, pre-citată, § 60). În 

asemenea circumstanțe, Curtea constatată că L.D. a dezvăluit informații medicale 

sensibile despre starea de sănătate a reclamantei, indiferent de modul în care ea aflase 

aceste informații. 

30. Astfel, a existat o ingerință din partea unui reprezentant al unui serviciu public 

în dreptul reclamantei la protecția vieții sale private. Orice ingerință în drepturile unei 

persoane în baza Articolului 8 poate fi justificată în conformitate cu Articolul 8 § 2, 

doar dacă este în conformitate cu legea, urmărește unul sau mai multe scopuri 

legitime la care se referă acel paragraf și este necesară într-o societate democratică 

pentru a atinge un astfel de scop. 

31. Curtea reţine că Guvernul nu a făcut referire la nicio prevedere legală care să 

permită reprezentantului unui serviciu public (în prezenta cauză, secţia asistenţă 

socială) să divulge în mod public date sensibile cu caracter medical, în circumstanțe 

similare celor din prezenta cauză. Dimpotrivă, o astfel de divulgare se pare că ar 

încălca o obligație legală expresă (a se vedea paragraful 12 supra), dată fiind lipsa 

dovezilor că boala reclamantei era cunoscută publicului larg. Prin urmare, ingerința în 

drepturile reclamantei garantate de Articolul 8 din Convenţie nu a fost „prevăzută de 

lege”. 

32. Deşi concluzia din paragraful precedent este suficientă Curții pentru a constata 

o încălcare a Articolului 8 din Convenție, ea nu poate decât să menționeze că 

Guvernul nu a formulat nicio observaţie cu privire la care „scop legitim” putea fi 

urmărit prin divulgarea publică a informațiilor cu caracter medical despre reclamantă 
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(a se vedea P.T. v. Republica Moldova, nr. 1122/12, § 29, 26 mai 2020), nici motivul 

pentru care o astfel de divulgare era „necesară într-o societate democratică”. 

33. Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție.   

 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

34. Articolul 41 din Convenție prevede: 
 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă 

dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a 

consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o satisfacție 

echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul moral 

 

35. Succesorul reclamantei a pretins 12.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral. El a notat că persoanele seropozitive sunt printre cele mai discriminate grupuri 

din Republica Moldova și că familia lor a fost supusă discriminării în urma divulgării 

informației despre maladia lor.  

36. Guvernul a invocat că suma pretinsă era excesivă în lumina jurisprudenței în 

cauze similare. În plus, nicio despăgubire nu trebuia acordată, deoarece lipsea o 

încălcare a vreunui drept din Convenție. 

37. Pronunţându-se în echitate, Curtea acordă succesorului reclamantei 4.000 

EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care pot fi percepute reclamantei. 

38. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită conform 

ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către Banca Centrală 

Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.   

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

39. Succesorul reclamantei a pretins 2.300 EUR pentru costuri și cheltuieli. El s-a 

bazat pe o listă a orelor lucrate în această cauză (46 de ore la un tarif de 50 EUR per 

oră).  

40. Guvernul a invocat că nicio plată nu trebuie acordată, în absența unui contract 

între reclamantă și avocat. 

41. Curtea notează că, într-adevăr, reclamanta nu a prezentat nicio dovadă care să 

indice existența unui contract cu reprezentantul său. În plus, având în vedere că ea a 

beneficiat de asistență juridică din partea Consiliului Europei, Curtea nu acordă nicio 

sumă în acest sens. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară cererea admisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 

 

3. Hotărăște  

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei luni, 

4.000 EUR (patru mii de euro), sumă care trebuie convertită în moneda 

Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data transferului; 

(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adiţional sumei de mai sus, la 
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o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de 

către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi 

majorată cu trei puncte procentuale; 

 

4. Respinge restul pretenţiei reclamantei cu privire la satisfacţia echitabilă. 

 
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Egidijus Kūris 

  Președinte 

 


