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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 31667/10 

Svetlana SAJIN 

versus Republica Moldova 

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

octombrie 2022 în cadrul unui Comitet compus din: 

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Gilberto Felici, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 13 aprilie 2010, 

După deliberare, decide următoarele: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, dna Svetlana Sajin, s-a născut în anul 1959 și a fost 

reprezentată de către dl S. Șteliman, avocat în Orhei. 

Plângerea reclamantei în baza Articolului 6 din Convenție, privind 

neexaminarea recursului său, a fost comunicată Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”). 

Guvernul a informat Curtea că la 27 noiembrie 2019 Curtea Supremă de 

Justiție a examinat recursul reclamantei și l-a admis, pronunțând o hotărâre 

prin care a admis parțial pretențiile sale. Guvernul a solicitat ca cererea să fie 

respinsă ca inadmisibilă din cauza neepuizării căilor de atac interne în baza 

Legii nr. 87 (a se vedea Balan v. Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 

2012 și Manascurta v. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012). În 

special, Guvernul a susținut că prezenta cauză nu se mai referea la  

neexaminarea recursului reclamantului, ci mai degrabă la durata excesivă a 

procesului judiciar. 
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Reclamanta nu a făcut niciun comentariu. 

 

ÎN DREPT 

 
Curtea observă că recursul reclamantei a fost, într-adevăr, examinat în 

fond de către Curtea Supremă de Justiție la 27 noiembrie 2019, deși după mai 

mult de zece ani de la depunerea lui și că, în rezultat, a fost pronunțată o 

hotărâre parțial favorabilă reclamantei. Într-adevăr, reclamanta avea 

posibilitatea de a face uz de remediul instituit în baza Legii nr. 87 pentru a 

solicita compensații pentru durata excesivă a procesului civil și de a depune 

o nouă cerere la Curte, în cazul în care nu ar fi fost mulțumită de compensația 

acordată. 

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

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

drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale nu o 

obligă să continue examinarea cererii în baza Articolului 37 § 1 in fine. 

Prin urmare, 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 10 noiembrie 2022. 

 Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct interimar Președinte 


