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Art. 8 • Domiciliu • Cercetarea de către poliție a curții unei case și a camerei 

frigorifice din curte • Noțiunea de „domiciliu” • Locuri cercetate care nu sunt 

incompatibile cu o utilizare rezidențială sau în scopuri personale și casă care 

nu este în mod evident distinctă și separată • Percheziție și confiscare fără 

acordul reclamanților și fără autorizarea prealabilă de către un judecător • 

Lege care permite recurgerea la aceste măsuri doar cu acordul unuia dintre 

rezidenții domiciliului • Autoritățile de investigație competente de unele 

singure să aprecieze necesitatea și amploarea perchezițiilor • Absența 

controlului judiciar efectiv a posteriori al măsurii contestate • Absența 

garanțiilor procedurale suficiente pentru prevenirea riscului de abuz de putere 

al autorităților • Ingerință „neprevăzută” de lege 
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 În cauza Bostan v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o 

Cameră compusă din: 

Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

Marko Bošnjak, 

Aleš Pejchal, 

Valeriu Grițco, 

Branko Lubarda, 

Carlo Ranzoni, 

Pauliine Koskelo, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 52507/09) versus Republica Moldova, prin care doi cetățeni 

moldoveni, dna Silvia Bostan și dl Veaceslav Bostan („reclamanții”) au 

sesizat Curtea în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la 15 

septembrie 2009, 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

capătul de cerere privind Articolul 8 din Convenție și de a declara restul 

cererii inadmisibil, 

observațiile părților, 

Deliberând la 17 noiembrie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

INTRODUCERE 

1. Cererea se referă la cercetarea de către organele de urmărire penală a 

curții casei reclamanților și a camerei frigorifice aflată în curte. Ea ridică o 

chestiune în baza Articolului 8 din Convenție, cu privire la calificarea drept 

„domiciliu” a locurilor cercetate și la respectarea cerințelor acestei dispoziții. 

 

ÎN FAPT 

2. Reclamanții sunt născuți în anii 1962 și, respectiv, 1960, și locuiesc în 

Chișinău. Ei au fost inițial reprezentați de către dl P. Guțan și, ulterior, de 

către dl G. Ionaș, avocați. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl L. Apostol. 

4. Reclamanții locuiesc într-o casă aflată în Chișinău, fiind unicii 

proprietari ai acesteia.  

5. La 6 noiembrie 2008 poliția l-a stopat pe M.C., ginerele reclamanților, 

aflat la volanul unei furgonete, în apropierea casei acestora din urmă. 

Vehiculul era încărcat cu carne de găină. Fiind întrebat despre originea cărnii, 

M.C. ar fi declarat că o cumpărase din regiunea transnistreană și că nu dispunea 

de certificate de origine. Potrivit poliției, M.C. a menționat că și mai multă 

carne se afla în camera frigorifică instalată în curtea casei. 

6. Conform unei autorizații scrise de mână, semnată de către M.C., el a 
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indicat că locuia la adresa respectivă și și-a dat acordul ca polițiștii să 

purceadă la cercetarea camerei frigorifice aflate în curte.  

7. După cercetarea efectuată în absența reclamanților, poliția a confiscat 

4924 kg de carne congelată. 

8. Reclamanții au susținut că, deși casa lor era înregistrată ca fiind locul 

de reședință al lui M.C., din anul 2005 el locuia la o altă adresă. 

9. Potrivit Guvernului, la momentul evenimentelor, M.C. locuia în casa 

reclamanților. 

10. Potrivit unei decizii din 20 noiembrie 2008, poliția a considerat că 

M.C. comisese contravenția administrativă de practicare ilegală a activității 

comerciale. Poliția i-a aplicat o amendă de 500 de lei moldovenești (38 de 

euro, conform ratei de schimb în vigoare la acel moment) și a confiscat carnea 

congelată. 

11. Între timp, la 17 noiembrie 2008 reclamanții au depus o plângere 

penală împotriva polițiștilor, argumentând că ei comiseseră infracțiunea de 

violare de domiciliu. Reclamanții au indicat că ei erau singurii proprietari și 

rezidenți ai imobilului care fusese cercetat și că M.C. locuia la o adresă 

diferită. Ei s-au plâns că cercetarea efectuată în absența lor, fără acordul lor 

și fără un mandat judiciar era contrară Articolului 8 din Convenție și 

articolelor 12 și 118 din Codul de procedură penală (paragraful 14 de mai 

jos). 

12. Printr-o ordonanță din 1 decembrie 2008, Procuratura Chișinău a 

respins plângerea lor. Ea a relevat că, potrivit informațiilor din buletinul de 

identitate al lui M.C., locul de reședință al acestuia era chiar adresa casei 

reclamanților. Ea a considerat că polițiștii acționaseră conform legii și că nu 

erau întrunite elementele infracțiunii de violare de domiciliu. 

Reclamanții au contestat această decizie. 

13. La 20 martie 2009 un judecător de instrucție de la Judecătoria Râșcani 

a examinat recursul în absența reclamanților și a reprezentantului lor, și l-a 

respins ca nefondat. El a notat că cercetarea casei reclamanților fusese 

efectuată cu acordul lui M.C., care locuia acolo, și că, astfel, nu existau 

motive să se creadă că această inspecție fusese contrară articolelor 12 și 118 

din Codul de procedură penală. 

 

CADRUL JURIDIC INTERN RELEVANT 

14. Dispozițiile Codului de procedură penală, relevante pentru prezenta 

cauză și în vigoare la momentul evenimentelor, prevedeau următoarele: 

 
„Articolul 12. Inviolabilitatea domiciliului 

1. Inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege. În cursul procesului penal, 

nimeni nu este în drept să pătrundă în domiciliu contrar voinței persoanelor care 

locuiesc (...) în ele, cu excepția cazurilor și modului prevăzute de prezentul cod.  

2. Perchezițiile [și] cercetările domiciliului (...) pot fi ordonate și efectuate în baza 

unui mandat judiciar, cu excepția cazurilor și modului prevăzute de prezentul cod. În 

cazul efectuării acțiunilor procesuale fără mandat judiciar, organul abilitat să efectueze 
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aceste acțiuni, imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea acțiunii, prezintă 

instanței de judecată materialele respective pentru controlul legalității acestor acțiuni. 

 

Articolul 118. Cercetarea la fața locului 

1. În scopul descoperirii urmelor infracțiunii [și] a mijloacelor materiale de probă 

(...), organul de urmărire penală efectuează cercetarea la fața locului a terenurilor, 

încăperilor, obiectelor, documentelor (...). 

2. Cercetarea la fața locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se limitează 

dreptul prevăzut în art. 12 se efectuează în baza ordonanței motivate a organului de 

urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucție. 

(...) 
 

Articolul 279. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală 

(...) 

3. Cercetarea, percheziția, ridicarea de obiecte și alte acțiuni procesuale la domiciliu 

pot fi efectuate doar cu consimțământul persoanei domiciliate la adresa respectivă sau 

cu autorizația respectivă. 

(...)” 

 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN 

CONVENȚIE 
 

15. Invocând Articolul 8 din Convenție, reclamanții susțin că, fără acordul 

lor și în lipsa unui mandat judecătoresc sau a unui control judiciar a 

posteriori, cercetarea domiciliului lor a fost ilegală. În plus, ei se plâng de 

absența unui recurs intern efectiv, în sensul Articolului 13 din Convenție, 

pentru a invoca plângerea lor în baza Articolului 8 din Convenție. 

Curtea amintește că ea poate decide în privința calificării juridice care 

trebuie acordată circumstanțelor unei plângeri, prin examinarea acesteia în 

baza altor articole sau dispoziții din Convenție, decât a celei invocate de către 

reclamant (Radomilja și alții v. Croația [MC], nr. 37685/10 și 22768/12, § 

126, CEDO 2018). În prezenta cauză, ea consideră că plângerile reclamanților 

trebuie examinate doar în baza Articolului 8 din Convenție (Heino v. 

Finlanda, nr. 56720/09, § 55, 15 februarie 2011, și DELTA PEKÁRNY a.s. v. 

Republica Cehă, nr. 97/11, § 103, 2 octombrie 2014). Această dispoziție 

stabilește următoarele: 

„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.” 
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A. Cu privire la admisibilitate 
 

16. Constatând că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din vreun alt motiv prevăzut la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea o declară admisibilă. 

 

B. Cu privire la fond 
 

17. Reclamanții susțin că cercetarea efectuată de către poliție în curtea 

casei lor constituie o ingerință evidentă în dreptul la respectarea domiciliului 

lor. Ei argumentează că baza legală care a fundamentat această ingerință avea 

lacune, id est lipsa de claritate, și nu oferea o protecție suficientă împotriva 

abuzurilor. De asemenea, ei afirmă că, în mod contrar celor stabilite de 

dispozițiile interne relevante pentru prezenta cauză, niciun control judiciar al 

legalității acțiunilor poliției nu a fost efectuat în această cauză. 

18. Guvernul admite că a avut loc o ingerință în drepturile reclamanților 

garantate de Articolul 8 din Convenție. El menționează că cercetarea curții 

casei reclamanților a fost efectuată cu acordul lui M.C., care locuia la această 

adresă, și că legea nu prevedea în mod expres că un astfel de acord să fie dat 

de către toți proprietarii sau de către toți locuitorii unui imobil. El susține că 

acordul lui M.C. făcea inutilă examinarea ulterioară de către un judecător de 

instrucție a legalității măsurii contestate. Astfel, Guvernul argumentează că 

ingerința era prevăzută de lege și că această lege era previzibilă. În final, el 

afirmă că ingerința era necesară într-o societate democratică pentru a preveni 

și a combate activitățile infracționale. 

19. Curtea notează din start că agenții de poliție nu au intrat în casa 

reclamanților, ci au pătruns în curtea casei și au cercetat camera frigorifică 

din această curte. Ea precizează că zonele cercetate nu erau deschise 

publicului. Ea amintește că a avut deja ocazia să constate că interpretarea 

extensivă a noțiunii de „domiciliu” în sensul Articolului 8 din Convenție 

trebuie să aibă niște limite și că această calificare nu putea să fie atribuită, de 

exemplu, fermelor pentru animale (Leveau și Fillon v. Franța (dec.), nr. 

63512/00 și 63513/00, 6 septembrie 2005) sau clădirilor și echipamentelor 

industriale, e.g., mori, brutării sau depozite utilizate în scopuri exclusiv 

profesionale (Khamidov v. Rusia, nr. 72118/01, § 131, 15 noiembrie 2007). 

Astfel, ea consideră că circumstanțele prezentei cauze se disting de cele din 

cauzele pre-citate. Cu toate acestea, din documentele de care dispune în 

prezenta cauză nu rezultă cu certitudine că respectiva curte a casei și camera 

frigorifică erau alocate unei utilizări pur profesionale, fiind într-un mod 

evident incompatibile cu orice utilizare locativă sau în scopuri personale de 

către reclamanți. În plus, nimic nu permite să se afirme că respectiva casă a 

acestora din urmă era în mod evident distinctă și separată de locurile cercetate 

de către poliție. Prin urmare, Curtea consideră că aceste locuri nu pot fi 

excluse de sub protecția oferită de Articolul 8 din Convenție și că pot fi 

considerate ca făcând parte din „domiciliul” reclamanților, în sensul acestei 

dispoziții (a se compara cu Ișıldak v. Turcia, nr. 12863/02, § 48, 30 
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septembrie 2008, și a se vedea, a contrario, Faruggia v. Malta (dec.), nr. 

67557/10, § 29, 6 martie 2012). 

20. În același timp, Curtea subliniază că părțile nu au contestat faptul că 

cercetarea curții casei și a camerei frigorifice la 6 noiembrie 2008 a constituit 

o ingerință în dreptul reclamanților la respectarea domiciliului lor. Ea nu vede 

niciun motiv pentru a deroga de la această concluzie (a se compara cu Varga 

v. România, nr. 73957/01, § 67, 1 aprilie 2008, și Gutsanovi v. Bulgaria, nr. 

34529/10, § 217, CEDO 2013 (extrase)). O asemenea ingerință încalcă 

Articolul 8 din Convenție, cu excepția cazului în care respectă condițiile 

paragrafului 2, id est dacă este „prevăzută de lege”, urmărește unul sau mai 

multe scopuri legitime și este „necesară”, „într-o societate democratică”, 

pentru realizarea acestui sau acestor scopuri. 

21. Curtea reiterează că în baza jurisprudenței sale constante, expresia 

„prevăzută de lege” implică faptul că o ingerință în drepturile garantate de 

Articolul 8 din Convenție trebuie să aibă o bază legală internă, că legislația 

respectivă trebuie să fie suficient de accesibilă și de previzibilă, și că aceasta 

trebuie să fie compatibilă cu principiul preeminenței dreptului (a se vedea, 

printre multe altele, Heino, pre-citată, § 36, Gutsanovi, pre-citată, § 218, și 

Halabi v. Franței, nr. 66554/14, § 57, 16 mai 2019). 

22. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea observă că 

părțile contestă faptul că legea era suficient de previzibilă în această cauză. 

Totuși, ea consideră că nu este necesar să se pronunțe în privința acestui 

aspect, deoarece, în orice caz și pentru toate motivele expuse de mai jos, 

condiția calitativă pe care trebuia să o respecte legislația internă, id est 

compatibilitatea cu principiul preeminenței dreptului, nu a fost respectată în 

această cauză. Din motive similare, Curtea consideră că, de asemenea, nu este 

necesar să decidă o altă chestiune contestată de către părți, id est dacă M.C. 

locuia de fapt sau nu în casa reclamanților. 

23. Curtea reiterează că, în contextul confiscărilor și al perchezițiilor, ea 

exige ca legislația internă să ofere garanții adecvate și suficiente împotriva 

arbitrarului. Fără a aduce atingere marjei de apreciere pe care ea o recunoaște 

Statelor contractante, Curtea trebuie să fie extrem de vigilentă atunci, când 

legislația națională împuternicește autoritățile să efectueze o percheziție fără 

un mandat judiciar: protecția indivizilor împotriva ingerințelor arbitrare ale 

autorităților publice în drepturile garantate de Articolul 8 din Convenție 

impune un cadru legal și cea mai strictă limitare a acestor competențe 

(Gutsanovi, pre-citată, § 220 și cauzele citate în aceasta, și Stoyanov și alții v. 

Bulgaria, nr. 55388/10, § 126, 31 martie 2016). 

24. În prezenta cauză, percheziția și confiscarea de la domiciliul 

reclamanților au fost efectuate fără autorizarea prealabilă din partea unui 

judecător. Într-adevăr, articolele 12 § 1, 118 § 2 și 279 § 3 din Codul de 

procedură penală (paragraful 14 supra) permiteau organelor de urmărire 

penală să recurgă la astfel de măsuri cu acordul persoanei care locuiește la 

adresa respectivă. Cu toate acestea, Curtea observă că, în situații similare cu 

prezenta cauză, în care o singură persoană dintre toți ceilalți rezidenți și-a dat 

consimțământul pentru percheziție, aceste dispoziții nu limitează în niciun fel 
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marja de manevră a organelor de urmărire penală, care erau singurele 

competente să aprecieze necesitatea și amploarea perchezițiilor. 

25. Curtea reiterează că, în asemenea situații, absența unui mandat de 

percheziție și de confiscare poate fi contrabalansată printr-un control judiciar 

a posteriori referitor la legalitatea și necesitatea acestor măsuri operative de 

investigații. În plus, acest control trebuie să fie eficient în circumstanțele 

specifice ale cauzei respective (Gutsanovi, pre-citată, § 222, DELTA 

PEKÁRNY a.s., pre-citată, § 87, și Modestou v. Grecia, nr. 51693/13, § 49, 16 

martie 2017). 

26. În prezenta cauză, Curtea notează mai întâi că Guvernul nu citează 

nicio bază legală sau jurisprudență națională pentru a-și susține argumentul 

potrivit căruia acordul dat de către M.C. făcea inutil controlul a posteriori din 

partea unui judecător de instrucție. În acest aspect, Curtea relevă că 

formularea articolului 12 § 2 din Codul de procedură penală (paragraful 14 

supra), care impune organele de urmărire penală să sesizeze un judecător în 

decurs de douăzeci și patru de ore de la efectuarea măsurilor de investigație 

într-un domiciliu fără mandat judiciar, poate sugera contrariul. 

27. În orice caz, ea menționează că, în absența unui control judiciar în 

baza articolului 12 § 2 din Codul de procedură penală, îi revine Curții să se 

pronunțe cu privire la amploarea controlului efectuat în urma plângerii penale 

a reclamanților în prezenta cauză. 

28. Curtea notează că procedura inițiată prin această plângere urmărea 

scopul principal de a stabili dacă polițiștii comiseseră sau nu o faptă penală, 

și că aceasta nu se referea în mod direct la conformitatea cercetării în sine. În 

plus, aparent, reclamanții nu dispuneau de niciun recurs pentru a contesta 

efectuarea percheziției. Curtea notează că, în decizia sa referitoare la 

plângerea penală (paragraful 13 supra), judecătorul de instrucție a luat în 

considerare chestiunea legalității acțiunilor polițiștilor, punând un accent 

deosebit pe acordul oferit de către M.C. și pe faptul că el locuia în casa 

reclamanților. Totuși, judecătorul respectiv nu a examinat exercitarea de către 

organele de urmărire penală a puterii lor de apreciere a oportunității, a duratei 

și a amplorii cercetării. Astfel, Curtea concluzionează că în prezenta cauză nu 

a avut loc o examinare eficientă a necesității măsurii contestate (a se compara 

cu Gutsanovi, pre-citată, §  223, DELTA PEKÁRNY a.s., pre-citată, § 91, și 

Stoyanov și alții, pre-citată, § 130). 

29. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că în lipsa unei autorizări 

prealabile din partea unui judecător și a unui control judiciar efectiv a 

posteriori a măsurii operative contestate, prevăzută de legea moldovenească, 

reclamanții nu au beneficiat de garanții procedurale suficiente pentru a 

preveni riscul de abuz de putere din partea organelor de urmărire penală. 

30. Având în vedere circumstanțele particulare ale prezentei cauze, Curtea 

consideră că ingerința în dreptul la respectarea domiciliului reclamanților nu 

a fost „prevăzută de lege” în sensul Articolului 8 § 2 din Convenție. 

Constatarea respectivă face inutilă examinarea respectării celorlalte cerințe 

prevăzute la această dispoziție. 

31. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 

32. În conformitate cu Articolul 41 din Convenție: 

„Dacă 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. Prejudiciul 
 

33. Reclamanții nu au formulat nicio pretenție pentru prejudiciul material 

sau moral. Prin urmare, Curtea nu le acordă nimic în acest sens. 

 

B. Costuri și cheltuieli 
 

34. Reclamanții pretind 1542,44 de euro (EUR) pentru costurile și 

cheltuielile suportate în cadrul procedurii din fața Curții. Potrivit lor, suma de 

1500 EUR corespunde onorariului reprezentantului lor pentru douăzeci și 

cinci de ore de lucru, la o rată de 60 EUR pe oră. Ei au prezentat o copie a 

contractului semnat cu reprezentantul lor, dar și un decont orar detaliat. 

Reclamanții au prezentat, inter alia, o copie a costurilor orare recomandate 

de către Uniunea Avocaților din Republica Moldova, care sunt cuprinse între 

40 și 150 EUR. 

În final, ei menționează că restul sumei cerute, id est 42,44 EUR, 

reprezintă cheltuieli poștale. Ei au prezentat o copie a facturii eliberate în 

acest sens de către poșta moldovenească. 

35. Guvernul susține că suma cerută este excesivă. 

36. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor sale, decât în măsura în care s-a stabilit că ele au fost 

suportate în mod efectiv și necesar, și se încadrează într-un cuantum rezonabil. În 

prezenta cauză, ținând cont de documentele aflate în posesia sa și criteriile 

menționate mai sus, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanților suma 

solicitată pentru procedura din fața ei, plus orice taxă care poate fi percepută la 

această sumă. 

 

C. Dobânda de întârziere 
 

37. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către Banca 

Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 

1. Declară cererea admisibilă; 

 

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

a) că Statul reclamat trebuie achite reclamanților, în termen de trei luni 

de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 

44 § 2 din Convenție, suma de 1542,44 EUR (una mie cinci sute 

patruzeci și doi de euro și patruzeci și patru cenți) pentru costuri și 

cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută reclamanților la 

această sumă, convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă 

la data transferului, 

b) că, la expirarea perioadei menționate și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumelor 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. 
 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 8 decembrie 2020, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

 

 
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

Grefier Președinte 


