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În cauza Lisovaia v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită într-un 

comitet compus din: 

 Ledi Bianku, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier Adjunct, 

Deliberând în secret la 19 decembrie 2017, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  Cauza a fost inițiată printr-o cerere (nr. 16908/09 ) depusă la Curte 

împotriva Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Articolului 34 

din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale (,,Convenția”) de o cetățeană a Republicii Moldova, dna Alla 

Lisovaia („reclamanta”), la 11 martie 2009. 

2.  Reclamanta a fost reprezentată de V. Curmeli, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 

său, R. Revencu. 

3.  La 8 iunie 2016 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4.  Reclamanta s-a născut în 1984 și locuiește în Chișinău. 

5.  La momentul desfășurării evenimentelor, reclamanta era studentă și 

desfășura un stagiu neplătit în cadrul unui birou de avocați. 

6.  La 23 octombrie 2008 a fost inițiată urmărirea penală împotriva lui T., 

un avocat la care lucra reclamanta, în baza acuzațiilor de trafic de influență. 

În particular, T. a fost acuzat de primirea a 10,500 euro (EUR) de la D. 

pentru a-i transmite judecătorilor care examinau o cauză penală împotriva 

unei rude de a lui D. întru obținerea achitării acestuia sau a unei pedepse 

mai blânde. Reclamanta nu a avut nici o calitate procesuală în această cauză.  

7.  La 30 octombrie 2008, procurorul a depus un demers judecătorului de 

instrucție privind autorizarea efectuării percheziției în apartamentul 

reclamantei. Demersul a fost autorizat și încheierea de emitere a autorizației 

avea următorul cuprins: 

“Urmărirea penală împotriva lui T. a fost inițiată la 23 octombrie 2008 ... În cursul 

investigației s-a stabilit că din martie până în septembrie 2008, T. a estorcat și a primit 

de la D. în mai multe tranșe suma de 10,500 euro, [pentru a fi transmisă] judecătorilor 

care au examinat cazul rudei lui D., pentru a obține achitarea sau o pedeapsă mai 

blândă. 



  

 

 

  

La 24 octombrie 2008, T. a fost prins in flagrante, primind 3,800 de dolari SUA de 

la D., care după cum se pretinde ar fi influențat procurorul să nu atace hotărârea 

[ulterioară] [achitând inculpatul]. 

Probele din dosar și materialele obținute prin investigația operativă admit bănuiala 

rezonabilă că la domiciliul [reclamantei] situat la [adresa] putea fi găsiți 10,500 euro, 

primite de la D. și documente relevante, 

Decide 

Să autorizeze percheziția la domiciliului [reclamantei], situată la [adresa], în scopul 

de a găsi și confisca 10,500 euro primiți de la D. și documente referitoare la cauza 

penală.” 

8.  În aceeași zi, procurorul a înaintat un demers la Judecătoria Buiucani 

privind eliberarea unui mandat de autorizare a percheziției în apartamentul 

reclamantei. Demersul său a luat forma unei copii a demersului 

procurorului. De asemenea, în aceeași zi, judecătorul de instrucție a 

Judecătoriei Buiucani a emis o încheiere de autorizare a percheziției. 

Încheierea are următorul cuprins: 

„Procesul penal în cauză a fost inițiat la 23 octombrie 2008 ... împotriva lui T. 

În urma audierii procurorului și a examinării materialului și luând în considerare 

faptul că materialul a fost obținut în conformitate cu legea, instanța constată că 

demersul de autorizare a percheziției este fondat și trebuie să fie admis. 

În temeiul articolelor 41, 125, 301, 305 și 306 a Codului de Procedură Penală, 

instanța : 

... 

1.  Admite demersul procurorului. 

2.  Autorizează percheziția domiciliului [reclamantei], situată la [adresa]. 

3. [Declară că] decizia este definitivă.” 

9.  La 10 decembrie 2008, poliția a efectuat percheziția în apartamentul 

reclamantei, în prezența mamei sale în vârstă [dar în lipsa reclamantei]. 

Poliția nu a găsit nimic. 

10.  La 21 august 2009, reclamanta a depus o cerere de acces la probele 

care au fost prezentate judecătorului în vederea justificării percheziției. La 3 

septembrie 2009, judecătorul de instrucție al Judecătoriei Buiucani a 

răspuns că dosarul se afla la [sediul] organului de urmărire penală și că 

accesul putea fi permis numai în temeiul legii.  

11.  Din materialele din dosar rezultă că procesul penal împotriva lui T. 

s-a încheiat cu achitarea acestuia. 

II.  DREPTUL INTERN RELEVANT  

12.  Prevederile relevante din Codul de Procedură Penală („CPP”) au 

următorul conținut: 
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“Articolul 125. Temeiurile pentru efectuarea percheziției. 

(1)  Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziție dacă din 

probele acumulate sau din materialele activității speciale de investigații rezultă o 

presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită 

persoană se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite sau au servit 

ca mijloace la săvârșirea infracțiunii, obiecte și valori dobândite de pe urma 

infracțiunii, precum și alte obiecte sau documente care ar putea avea importanță 

pentru cauza penală. 

... 

(3)  Percheziția se efectuează în baza ordonanței motivate a organului de urmărire 

penală și numai cu autorizația judecătorului de instrucție....” 

“Articolul 301. Acțiunile de urmările penală efectuate cu autorizarea judecătorului de 

instrucție. 

(1)   Cu autorizarea judecătorului de instrucție se efectuează acțiunile de urmărire 

penală legate de limitarea inviolabilității … domiciliului ...” 

“Articolul 305. Modul de examinare a demersurilor 

referitoare la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de 

investigații sau la aplicarea măsurilor  procesuale de constrângere. 

1.  Demersul referitor la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale 

de investigații sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere se examinează de 

către judecătorul de instrucție în ședință închisă, cu participarea procurorului și, după 

caz, a reprezentantului organului care exercită activitatea specială de investigații. 

8.  „Încheierea judecătorul de instrucție adoptată în conformitate cu prevederile 

prezentului articol este definitivă, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod.” 

La 27 octombrie 2012 aliniatul 8 a articolului 305 a fost modificat în 

modul următor: 

“8. Încheierea judecătorului de instrucție adoptată în condițiile prezentului articol 

poate fi contestată cu recurs la curtea de apel.” 

“Articolul 306. Încheierile judecătorești privind efectuarea acțiunilor de urmărire 

penală, măsurilor speciale de investigații sau privind aplicarea măsurilor procesuale 

de constrângere. 

[În încheierea judecătorească] privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală, 

măsurilor speciale de investigații sau privind aplicarea măsurilor procesuale de 

constrângere se va indica: organul care efectuează acțiuni de urmărire penală, 

măsurilor speciale de investigații sau aplică măsurile procesuale de constrângere, cu 

indicarea scopului efectuării acestor acțiuni sau măsuri și a persoanei la care se referă 

ele, precum și mențiunea despre autorizarea acțiunii sau respingerea ei, termenul 

pentru care este autorizată acțiunea, [și] persoana cu funcție de răspundere sau organul 

abilitat de a executa încheierea...” 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE  

13. Reclamanta s-a plâns în temeiul Articolului 8 din Convenție în 

legătură cu efectuarea percheziției apartamentului ei, încălcându-i-se dreptul 

la respectarea domiciliului. Articolul 8 are următorul cuprins: 



  

 

 

  

“1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului 

său și a corespondenței sale.  

2.  Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate 

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.” 

A.  Admisibilitatea 

14. Guvernul a susținut că cererea era inadmisibilă în temeiul Articolului 

35 § 3 (b) din Convenție, deoarece reclamanta nu ar fi suferit un prejudiciu 

semnificativ. 

15. Curtea reiterează faptul că noul criteriu al unui prejudiciu 

nesemnificativ se sprijină pe ideea că o încălcare a unui drept, oricât de 

reală din punct de vedere juridic, ar trebui să atingă un nivel minim de 

severitate care să justifice examinarea de către o instanță internațională. 

Aprecierea acestui nivel minim este, prin natura lucrurilor, relativă și 

depinde de toate circumstanțele cauzei. Gravitatea unei încălcări trebuie 

evaluată, ținând cont atât de percepțiile subiective ale reclamantei, cât și de 

miza obiectivă într-un anumit caz (a se vedea Korolev v. Federația Rusă 

(dec.), nr. 25551/05, CEDO 2010). Astfel, absența oricărui astfel de 

dezavantaj se poate baza pe criterii precum impactul financiar al problemei 

în litigiului sau importanța cauzei pentru reclamantă (a se vedea Adrian 

Mihai Ionescu v. România (dec.) nr. 36659/04, § 34, 1 iunie 2010; Rinck v. 

Franța (dec.), nr. 18774/09, 19 octombrie 2010; și Kiousi v. Grecia (dec.), 

nr. 52036/09, 20 septembrie 2011). Mai mult, o încălcare a Convenției poate 

să se refere la întrebări importante de principiu și, astfel, să cauzeze un 

dezavantaj semnificativ fără a afecta interesele pecuniare (a se vedea 

Korolev (dec.), citată mai sus). 

16.  Revenind la faptele din prezenta cauză, Curtea nu este de acord că, 

în aceste circumstanțele, problemele legate de dreptul la respectarea 

domiciliului ar putea constitui un dezavantaj „nesemnificativ“. Prin urmare, 

obiecția Guvernului este respinsă. 

17.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că 

cererea nu este inadmisibilă pe nici un alt motiv. Prin urmare, ea trebuie 

declarată admisibilă. 

B.  Fondul 

18.  Reclamanta a susținut că percheziția apartamentului ei a fost 

arbitrară și abuzivă, deoarece nu a existat nici un motiv pentru a crede că 
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banii pe care organul de urmărire penală îi căuta erau ascunși în acel loc. De 

asemenea, reclamanta a susținut că încheierea judecătorului de instrucție 

prin care a fost autorizată efectuarea percheziției nu conținea nici o referire 

cu privire la termenul pentru care era autorizată acțiunea, așa cum prevede 

articolul 306 din Codul de Procedură Penală. 

19.  Guvernul a recunoscut că a existat o ingerință în dreptul reclamantei 

la respectarea domiciliului. Totuși, această ingerință a fost în conformitate 

cu legea, a urmărit un scop legitim și a fost necesară într-o societate 

democratică. 

20.  Curtea este de acord cu părțile că a existat o ingerință în dreptul 

reclamantei la respectarea domiciliului său. Mai mult decât atât, Curtea 

notează că ingerința respectivă era în conformitate cu legea și că această 

lege corespunde cerințelor enumerate la Articolul 8 (a se vedea Mancevschi 

v. Moldova, nr. 33066/04, § 42, 7 octombrie 2008). Ingerința pare să fi 

urmărit scopul legitim al prevenirii dezordinii sau criminalității. 

21.  Prin urmare, Curtea trebuie să examineze dacă ingerința a fost 

„necesară într-o societate democrată”. În acest sens, Curtea reiterează faptul 

că autorizația de percheziție ar trebui să se bazeze pe o bănuială rezonabilă 

și să fie redactată cu suficientă precizie și detalii. Compatibilitatea unei 

autorizații de percheziție cu aceste cerințe a fost întotdeauna o problemă de 

interes pentru Curte (a se vedea, printre multe alte autorități, Niemietz v. 

Germania, 16 decembrie 1992, § 37, Seria A nr. 251-B; Van Rossem v. 

Belgia, nr. 41872/98, § 45, 9 decembrie 2004; Smirnov v. Federația Rusă, 

nr. 71362/01, § 47, 7 iunie 2007; și Iliya Stefanov v. Bulgaria, nr. 65755/01, 

§§ 40 și 41, 22 mai 2008). 

Curtea notează că de fapt conținutul autorizației de percheziție emisă de 

judecătorul de instrucție în cazul de față repetă aproape în întregime ordinea 

raportului poliției și că nu conținea nici o informație despre motivele pentru 

care se credea că percheziționarea apartamentului reclamantei ar permite 

obținerea de probe (a se vedea Mancevschi, citată mai sus, § 48, și Golovan 

v. Ukraina, nr. 41716/06, § 61, 5 iulie 2012). În aceste circumstanțe, Curtea 

constată că autoritățile naționale nu și-au îndeplinit obligația de a oferi 

motive „relevante și suficiente” pentru emiterea autorizației de percheziție. 

În consecință, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE  

22.  În plus, reclamanta s-a plâns, în temeiul Articolului 13, că nu ar fi 

dispus de o cale de atac eficientă pentru a se plânge de încălcarea dreptului 

său la respectarea domiciliului. Articolul 13 din Convenție are următorul 

cuprins: 

“ Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de [prezenta] Convenție 

au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și 

atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea 

atribuțiilor lor oficiale.” 



  

 

 

  

A.  Admisibilitatea 

23.  Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit nefondată, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În plus, aceasta constată că nu 

ea este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă. 

B.  Fondul 

24.  Reclamanta a susținut că nu a avut la dispoziție vreun remediu  

național pentru a se plânge de încălcarea dreptului său la respectarea 

domiciliului. 

25.  Guvernul a contestat acest argument și a indicat articolul 305 § 8 din 

Codul de Procedură Penală, potrivit căruia reclamantei avea posibilitatea să 

conteste autorizația de percheziție din 30 octombrie 2008 în fața Curții de 

Apel Chișinău. 

26.  Curtea notează că în cauza Mancevschi (citată mai sus §§ 32-34) ea a 

respins o obiecție formulată de Guvern cu privire la faptul că nu s-au 

epuizat căile de atac interne, după ce a ajuns la concluzia că măsurile 

indicate de acesta nu erau eficiente. În speță, Guvernul a indicat o nouă cale 

de atac – și anume articolul 305 § 8 din Codul de Procedură Penală – și a 

susținut că reclamanta ar fi putut să se bazeze pe acesta ca mijloc de a 

contesta autorizația de percheziție. Cu toate acestea, Curtea notează că 

această dispoziție nu era în vigoare în momentul evenimentelor în cauză și 

că a fost introdusă abia patru ani mai târziu, i.e. la 27 octombrie 2012 (a se 

vedea paragraful 12 de mai sus). 

27.  În aceste circumstanțe și ținând cont de concluziile Curții în cauza 

Mancevschi, Curtea consideră că nu s-a demonstrat existența unor căi de 

atac eficiente în ceea ce privește plângerea reclamantei în temeiul 

Articolului 8. Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 13 din 

Convenție. 

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

28.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

“Atunci când Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a 

Protocoalelor sale și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât 

o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, 

dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A.  Prejudiciu 

29.  Reclamanta a pretins 5000 EUR pentru prejudiciul moral suferit. 
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30.  Guvernul a susținut că această pretenție era excesivă.  

31.  Având în vedere încălcarea constatată mai sus, Curtea consideră că 

în acest caz este justificată acordarea unei despăgubiri în ceea ce privește 

prejudiciul moral. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă întreaga sumă 

solicitată. 

B.  Costuri și cheltuieli 

32.  Reclamanta a solicitat de asemenea 500 EUR cu titlu de costuri și 

cheltuieli în fața Curții. 

33.  Guvernul a considerat suma solicitată era excesivă. 

34.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor numai în măsura în care s-a 

demonstrat că acestea au fost efectiv și în mod necesar suportate și că sunt 

rezonabile în ceea ce privește cuantumul. În cazul de față, ținând seama de 

documentele pe care le deține și de criteriile de mai sus, Curtea consideră 

rezonabilă atribuirea întregii sume solicitate pentru costuri și cheltuieli. 

C.   Dobânda de întârziere 

35.  Curtea consideră rezonabil că dobânda de întârziere urmează să fie 

calculată în dependență de rata minimă a dobânzii la creditele acordate de 

Banca Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei puncte procentuale. 

  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, UNANIM, 

1.  Declară cererea admisibilă; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 

 

3.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție; 

 

4.  Hotărăște 

(a)  că Statul reclamat va achita reclamantei, în decurs de trei luni, 

următoarele sume, care urmează a fi convertite în valuta națională a 

statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data executării: 

(i)  5,000 EUR, plus orice taxă care poate fi percepută, cu titlu de 

prejudiciu moral; 

(ii) 500 EUR, plus orice taxă care poate fi percepută, cu titlu de 

costuri și cheltuieli; 

(b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la 

executarea hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai 

sus egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei puncte 

procentuale;   

 



  

 

 

  

5.  Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă.  

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 16 ianuarie 2018, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

 Hasan Bakırcı Ledi Bianku 

 Grefier Adjunct Președinte 


