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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 14815/16 

Ion HARAM  

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 20 

ianuarie 2022 într-un Comitet alcătuit din:  

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Gilberto Felici, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 9 martie 2016, 

După deliberare, decide următoarele:  

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Ion Haram, s-a născut în anul 1993. El a fost reprezentat 

în fața Curții de către dna T. Guțu, avocat în Chișinău. 

Plângerile reclamantului în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, referitoare la casarea pretins 

abuzivă a unei hotărâri definitive în rezultatul admiterii unui apel tardiv, au 

fost comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

La 6 ianuarie 2022 reclamantul a informat Grefa despre intenția sa de a-și 

retrage cererea din fața Curții, deoarece Curtea Supremă de Justiție își 

revăzuse decizia care îi încălcase drepturile sale. În plus, în urma 

redeschiderii procedurilor, el a obținut o nouă hotărâre definitivă în favoarea 

sa. 
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ÎN DREPT 

În lumina celor de mai sus, Curtea concluzionează că se poate considera 

că reclamantul nu dorește să își mai mențină cererea (Articolul 37 § 1 (a) din 

Convenție). În continuare, în conformitate cu Articolul 37 § 1 in fine, Curtea 

nu constată circumstanțe speciale referitoare la respectarea drepturilor omului 

garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, care ar impune continuarea 

examinării cererii.  

Prin urmare, cauza 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 10 februarie 2022.  

 

  

 Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct interimar Președinte 

 


