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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 6431/14 

Alexandra MIHAILIUC 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 22 

aprilie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vederea cererea de mai sus depusă la 17 decembrie 2013, 

Având în vedere declarațiile oficiale de acceptare a soluționării pe cale 

amiabilă a cauzei, 

Deliberând, decide următoarele: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, dna Alexandra Mihailiuc, este o cetățeană moldoveană care 

s-a născut în anul 1955 și locuiește în Codru. Permisiunea de reprezentare a 

reclamantei în fața Curții i-a fost acordată fiicei sale, dna I. Pavlova. 

Plângerile reclamantei în baza Articolului 6 § 1 din Convenție cu privire 

la admiterea unui apel tardiv au fost comunicate Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”). 

La 29 martie 2021 Curtea a recepționat un acord de soluționare amiabilă 

semnat de către părți, în baza căruia reclamanta a fost de acord să renunțe la 

orice pretenții ulterioare împotriva Republicii Moldova cu privire la faptele 

care au dat naștere acestei cereri, sub rezerva angajamentului Guvernului să-

i acorde ex gratia 8820 de lei moldovenești (MDL). Această sumă va fi 
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achitată în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curții și va 

acoperi orice prejudiciu material și moral, precum și costuri și cheltuieli. În 

cazul neachitării acestei sume în decursul perioadei de trei luni menționate 

mai sus, Guvernul se angajează să achite, la expirarea celor trei luni 

menționate supra și până la executarea deciziei, o dobândă adițională sumei 

de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale. Potrivit condițiilor 

aceluiași acord încheiat de către părți, Guvernul și-a declinat răspunderea în 

privința oricăror alte eventuale litigii dintre reclamantă și alți terți, care ar 

putea avea o legătură cu prezenta cauză. Părțile au mai stipulat că, în cazul 

în care clauzele prezentului acord ar avea legătură cu un litigiu între terți și 

reclamantă, Guvernul va avea opțiunea de a interveni în cadrul procesului, 

la solicitarea reclamantei, pentru a pleda în favoarea prezentului acord. La 

solicitarea autorităților, Guvernul va interpreta clauzele prezentului acord și 

va explica modul de executare a acestuia. În final, același acord menționa 

că, odată acceptat de către Curte, acordul va avea forța unui titlu executoriu, 

iar sumele prevăzute în acesta vor fi achitate în mod necondiționat de către 

Ministerul Finanțelor, la solicitarea Agentului guvernamental, la contul 

bancar prezentat de către reclamantă. Plata va constitui soluționarea 

definitivă a cauzei. 

ÎN DREPT 

Curtea ia act de acordul încheiat între părți și constată că prezenta cauză 

trebuie tratată ca o soluționare amiabilă între ele. Curtea este convinsă că 

soluționarea se bazează pe respectarea drepturilor omului, în modul garantat 

prin Convenție și prin Protocoalele sale, și nu vede niciun motiv care ar 

justifica o continuare a examinării cererii.  

Având în vedere cele de mai sus, este judicioasă radierea cererii de pe 

rol. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide să radieze cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 39 din 

Convenție. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 20 mai 2021. 

 

 Viktoriya Maradudina Branko Lubarda 

Grefier adjunct interimar Președinte 


