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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 23541/14 

Igor LÎSENCO și Alexandru CRUCIC 

versus Republica Moldova 

(a se vedea tabelul anexat) 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 10 

noiembrie 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 11 martie 2014, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie:  

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Lista reclamanților se anexează.  

Ei au fost reprezentați în fața Curții de către dl V. Nagacevschi, avocat în 

Chișinău. 

Plângerile depuse de către reclamanți în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, referitoare la neexecutarea 

unei hotărâri judecătorești definitive au fost comunicate Guvernului 

Republicii Moldova („Guvernul”). 

La 5 iulie 2021 reclamanții au informat Grefa despre faptul că ei nu mai 

doreau să-și mențină cererea la Curte.  
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ÎN DREPT 

În lumina celor menționate supra și în lipsa circumstanțelor speciale 

privind respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin 

Protocoalele sale, Curtea consideră că nu este justificată continuarea 

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

Astfel, cererea trebuie radiată 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 2 decembrie 2021.  

 

  {signature_p_2} 

  Viktoriya Maradudina Branko Lubarda 

Grefier adjunct interimar Președinte 
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ANEXĂ 

 

Nr.  Numele Prenumele Anul nașterii Domiciliul 

1. LÎSENCO Igor 1982 Ucraina 

2. CRUCIC Alexandru 1974 Republica Moldova 


