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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE  

Cererea nr. 55922/13 

Eugen DOGA  

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 9 

decembrie 2021 într-un Comitet compus din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 12 august 2013, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

FAPTELE ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Eugen Doga, s-a născut în anul 1937. El a fost reprezentat 

în fața Curții de către dna V. Grecu, avocată în Chișinău.  

Plângerile invocate de către reclamant în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție (pretinsa lipsă a motivării și a practicii uniforme a Curții Supreme 

de Justiție) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (presupusa 

folosire ilegală a operelor sale muzicale) au fost comunicate Guvernului 

Republicii Moldova („Guvernul”).  

La 3 noiembrie 2021 reclamantul a informat Grefa că nu mai dorea să își 

mențină cererea în fața Curții, deoarece el fusese restabilit în drepturi la nivel 

național. El a precizat că, în urma comunicării cererii, Curtea Supremă de 

Justiție a acceptat, la 7 iulie 2021, cererea de revizuire depusă de către 

Agentul guvernamental, a recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și i-a acordat 

4.200 de euro pentru prejudiciul moral și pentru costuri și cheltuieli. În final, 
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el a susținut că, printr-o decizie definitivă din 22 septembrie 2021, Curtea 

Supremă de Justiție s-a pronunțat cu privire la fondul cauzei și i-a acordat 

câștig de cauză în cadrul litigiului intern care a stat la baza cererii sale la 

Curte.  

ÎN DREPT 

Având în vedere cele menționate mai sus și în lipsa unor circumstanțe 

specifice privind respectarea drepturilor garantate prin Convenție și prin 

Protocoalele sale, Curtea consideră că nu este justificată continuarea 

examinării cererii, în sensul Articolului 37 § 1 a) din Convenție.  

Prin urmare, ea trebuie radiată de pe rol. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Decide să radieze cererea de pe rol. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 13 ianuarie 2022. 

   

 Viktoriya Maradudina Branko Lubarda 

 Grefier adjunct interimar Președinte 


