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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 40015/18 

Z.E.  

versus Republica Moldova 

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

24 noiembrie 2022 în cadrul unui Comitet compus din: 

 Frédéric Krenc, Președinte, 

 Diana Sârcu, 

 Davor Derenčinović, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 13 august 2018, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

FAPTELE ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, dna Z.E., este o cetățeană moldoveană, care s-a născut în anul 

1990 și locuiește în Medeleni. Președintele a aprobat cererea reclamantei de 

a nu-i fi dezvăluită public identitatea (Articolul 47 § 4 din Regulament). Ea a 

fost reprezentată în fața Curții de către dna N. Moloșag, avocat în Chișinău. 

Plângerea reclamantei în baza Articolului 8 din Convenție, cu privire la 

dreptul la respectarea vieții sale private, a fost comunicată Guvernului 

Republicii Moldova („Guvernul”). 

Ulterior, Guvernul a informat Curtea că, în urma redeschiderii cu succes a 

procedurilor naționale, la 18 februarie 2020 Curtea de Apel Chișinău a 

examinat apelul reclamantei și a menținut concluziile instanței de fond, care 

a constatat că drepturile reclamantei prevăzute la Articolul 8 din Convenție 

fuseseră încălcate. De asemenea, instanța de apel a majorat cuantumul 

despăgubirilor la 150.000 de lei moldovenești (echivalentul a 7.775 de euro). 



DECIZIA Z.E. v. REPUBLICA MOLDOVA 

Decizia nu a fost contestată. Având în vedere cuantumul adecvat al 

compensației și recunoașterea încălcării drepturilor reclamantei în baza 

Articolului 8 din Convenție în cadrul procesului național, Guvernul a solicitat 

Curții ca cererea să fie radiată de pe rol, deoarece litigiul fusese soluționat, 

iar reclamanta își pierduse statutul său de victimă. 

Reclamanta nu a comentat. 

ÎN DREPT 

Curtea notează că apelul reclamantei a fost, într-adevăr, reexaminat de 

către Curtea de Apel Chișinău la 18 februarie 2020 și că, în rezultat, a fost 

pronunțată o hotărâre favorabilă reclamantei. Instanțele naționale au 

recunoscut încălcarea drepturilor reclamantei în baza Articolului 8 din 

Convenție și i-au acordat despăgubiri în conformitate cu jurisprudența Curții 

(a se vedea Avram și alții v. Moldova, nr. 41588/05, 5 iulie 2011). 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că litigiul a fost 

soluționat, în sensul Articolului 37 § 1 (b) din Convenție, și că respectarea 

drepturilor omului, în modul garantat prin Convenție și prin Protocoalele sale, 

nu o obligă să continue examinarea cererii în conformitate cu Articolul 37 § 

1 in fine. 

În consecință, cererea trebuie radiată de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide să radieze cererea de pe rol. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 decembrie 2022.  

 Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc 

 Grefier interimar adjunct Președinte 


