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În cauza X v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 43529/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 27 

iunie 2013 de către X, un cetățean moldovean („reclamantul”), în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”); 

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

plângerea cu privire la pretinsa încălcare a dreptului la protecția vieții private 

și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cererea se referă la pretinsa încălcare a dreptului reclamantului la 

respectarea vieții sale private, protejat de Articolul 8 din Convenție, ca 

urmare a includerii în certificatul de cazier judiciar a unor informații despre 

condamnările sale anterioare. 

CIRCUMSTANȚELE 

2. Reclamantul s-a născut în anul 1979 și locuiește în Chișinău. 

Reclamantul, căruia i s-a acordat asistență juridică, a fost reprezentat de către 

dl V. Țurcan, care, înainte de decesul său în anul 2021, era avocat în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

4. Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează. 

5. În anul 1996 reclamantul a fost condamnat la doi ani de închisoare 

pentru furt, cu suspendarea executării pedepsei timp de un an. Conform 

legislației în vigoare (a se vedea paragraful 17 infra), antecedente sale penale 

s-au stins la sfârșitul perioadei de probațiune de un an. 

6. La 11 august 2010 reclamantul a obținut de la Ministerul Afacerilor 

Interne („MAI”) un cazier judiciar, potrivit căruia el „nu are antecedente 

penale și nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova”. Acest 

certificat a expirat peste trei luni. 

7. La 25 ianuarie 2011 reclamantul a solicitat să-i fie eliberat un nou 

certificat. Cu toate acestea, în urma modificărilor aprobate prin Ordinul MAI 
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nr. 372 (a se vedea paragraful 19 infra), noul certificat indica faptul că 

reclamantul „a fost tras la răspundere penală și nu are antecedente penale. El 

nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.” 

8. La 2 februarie 2011 reclamantul a solicitat de la MAI eliberarea unui alt 

certificat, care să nu conțină mențiunea că el fusese tras la răspundere penală. 

El a susținut că nu avea nicio posibilitate de a obține răspunsuri pozitive, în 

cazul prezentării unui certificat care menționa tragerea sa anterioară la 

răspundere penală, de la astfel de instituții precum consulate (pentru a se muta 

într-o altă țară sau pentru a obține un loc de muncă acolo), instituții financiare 

(pentru a obține un credit) sau potențiali angajatori.  

9. La 8 februarie 2011 MAI a respins cererea reclamantului, făcând referire 

la Ordinul nr. 372. 

10. La 15 martie 2011 reclamantul a depus o acțiune în contencios 

administrativ împotriva MAI, care a fost lăsată fără examinare, din cauza 

unor deficiențe procedurale.  

11. La 9 noiembrie 2011 el a solicitat repetat de la MAI eliberarea unui 

certificat modificat, reiterând argumentele formulate în cererea sa din 2 

februarie 2011. El a mai cerut anularea Ordinul MAI nr. 372 în partea care se 

referea la sintagma „a fost supus răspunderii penale”, ca fiind ilegal. Această 

solicitare a fost respinsă la 25 noiembrie 2011, fiind prezentată o explicație 

similară celei eliberate anterior. 

12. La 12 decembrie 2011 reclamantul a adresat o cerere de chemare în 

judecată în instanța de contencios administrativ împotriva MAI, solicitând o 

hotărâre judecătorească prin care MAI să fie obligat să îi elibereze un 

certificat rectificat, care să excludă sintagma „a fost supus răspunderii 

penale”, precum și anularea mențiunii respective din Ordinul nr. 372. 

3. La 15 martie 2012 Curtea de Apel Chișinău a respins pretențiile 

reclamantului ca nefondate, constatând că Ordinul nr. 372 fusese adoptat în 

conformitate cu prevederile legale. De asemenea, ea a concluzionat că 

certificatul doar confirma realitățile obiective care nu puteau fi șterse din 

existență; el nu producea efecte juridice, iar MAI nu i-a încălcat prezumția sa 

de nevinovăție. La 23 mai 2012 această hotărâre a fost casată de către Curtea 

Supremă de Justiție din motive procedurale, iar cauza a fost trimisă spre 

reexaminare la instanța inferioară.  

14. La 25 septembrie 2012 Curtea de Apel Chișinău a respins pretențiile 

reclamantului, reiterând, în esență, raționamentul expus în hotărârea din 15 

martie 2012. În recursul său, reclamantul a reiterat, în esență, argumentele 

sale anterioare.  

15. La 16 ianuarie 2013 Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea 

instanței inferioare, reiterând, în esență, raționamentul acesteia. Respectiva 

hotărâre era definitivă. 
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CADRUL LEGAL RELEVANT 

4.  Recomandarea nr. R (84) 10 a Comitetului de Miniștri privind cazierul 

judiciar și reabilitarea persoanelor condamnate (adoptată la 21 iunie 1984) 

notează în preambulul său că orice utilizare a datelor cazierului judiciar în 

afara contextului procesului penal poate pune în pericol șansele persoanei 

condamnate la reintegrare socială și, prin urmare, ar trebui limitată „la 

maximum”. Ea invita Statele membre să-și revizuiască legislația în vederea 

introducerii unei serii de măsuri, după necesitate, inclusiv a unor dispoziții 

care să limiteze comunicarea informațiilor privind antecedentele penale, 

precum și a prevederilor referitoare la reabilitarea infractorilor, ceea ce ar 

implica interzicerea oricărei referințe la condamnările unei persoane 

reabilitate, cu excepția motivelor imperioase prevăzute de legislația națională. 

17. În baza art. 111 alin. (1) lit. d) din Codul penal, se consideră că o 

persoană nu are antecedente penale atunci când pedeapsa îi este suspendată 

condiționat și, în timpul perioadei de probațiune, suspendarea condiționată a 

executării pedepsei nu este anulată. 

18. În baza art. 9 din Legea nr. 216-XV cu privire la sistemul informațional 

integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a 

persoanelor care au săvârșit infecțiuni (în vigoare din 8 august 2003), 

Ministerul Afacerilor Interne întocmește formularele-tip ale actelor de 

evidență primară, precum și modul de completare și emitere a acestora, care 

se aprobă de către Procurorul General. 

19. În conformitate cu pct. 29 din Anexa la Ordinul nr. 372 al Ministerului 

Afacerilor Interne (în vigoare din 19 noiembrie 2010), „persoanei, care a fost 

trasă la răspundere penală și care a fost condamnată și a ispășit pedeapsa, și 

despre care, conform ... art. 111 din Codul penal, se consideră ca neavând 

antecedente penale, i se eliberează un certificat de cazier judiciar, din care să 

rezulte că ea a fost trasă la răspundere penală și nu are antecedente penale. 

Nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.” 

20. În baza Ordinului MAI nr. 208 din 28 martie 2008, în certificatul de 

cazier judiciar eliberat unei persoane care a fost condamnată, dar care nu mai 

avea antecedente penale, se menționa că persoana nu are antecedente penale 

și nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ordinului 

MAI nr. 253 din 31 iulie 2012, în certificatul respectiv se menționa că 

persoana nu este înscrisă în Registrul informațiilor criminalistice și 

criminologice al Republicii Moldova. Aceeași prevedere se regăsește și în 

Ordinul MAI nr. 353 din 9 iunie 2017, care este în vigoare în prezent. 
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

5. Reclamantul s-a plâns că includerea informațiilor despre condamnările 

sale anterioare în certificatul de cazier judiciar a încălcat Articolul 8 din 

Convenție, care prevede următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi 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 şi constituie, într-o societate democratică, 

o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea 

economică a țării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a 

moralei, a drepturilor şi a libertăților altora.” 

A. Admisibilitatea 

6.  Curtea notează că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, 

nici inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie să fie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

1.  Observațiile părților 

7.  Reclamantul a susținut că faptul menționării condamnării sale 

anterioare după mai mulți ani de la stingerea antecedentelor penale referitoare 

la infracțiunea respectivă împiedica reintegrarea sa în societate și constituia 

o încălcare a dreptului său la respectarea vieții private. Deși organele de drept 

aveau dreptul să acceseze informații despre condamnări anterioare, astfel de 

date nu trebuiau să fie dezvăluite public. Aceasta a condus la pedepsirea sa 

continuă de facto pentru o infracțiune ușoară comisă cu mai mult de un 

deceniu în urmă, fără a se ține cont de gravitatea acesteia. El făcuse studii în 

contabilitate, însă nu putea obține un loc de muncă potrivit specialității sale 

sau să se integreze în societate, din cauza prejudecăților din societatea 

moldovenească față de persoanele anterior condamnate. În timp ce persoanele 

condamnate pentru anumite infracțiuni puteau fi considerate în mod legitim 

ca prezentând un risc crescut în cazul în care li se permitea să-și continue 

activitățile în funcțiile sau meseriile în care comiseseră ilegalități, legiuitorul 

a ținut cont de acest lucru, permițând instanțelor să interzică infractorilor să 

desfășoare astfel de activități pentru o anumită perioadă. Deoarece 

reclamantului nu i s-a aplicat o astfel de pedeapsă complementară, nu exista 

niciun motiv pentru a-l pedepsi prin menționarea condamnării sale anterioare 

într-un certificat solicitat de către angajatori. 
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24. Reclamantul a adăugat că problema ridicată de el era una sistemică, 

deoarece Ordinele MAI emise ulterior nu remediau în totalitate situația, iar 

unei persoane anterior condamnate i se putea elibera în continuare un 

certificat care să dezvăluie existența unor astfel de condamnări anterioare. 

25. Guvernul a recunoscut că Articolul 8 este aplicabil și că în prezenta 

cauză a existat o ingerință în drepturile reclamantului garantate prin această 

prevedere. El a susținut, însă, că reclamantul însuși decidea dacă își depune 

certificatul de cazier judiciar la diferite autorități sau persoane. De asemenea, 

autoritățile s-au conformat în totalitate prevederilor Ordinului MAI nr. 372, 

care era în vigoare la acel moment. Organele de drept trebuiau să aibă acces 

la cazierele judiciare ale persoanelor condamnate anterior, ceea ce contribuia 

la investigarea eficientă a infracțiunilor. De fapt, certificatul de cazier judiciar 

doar atesta realitatea obiectivă privind existența sau absența unei condamnări 

anterioare și nu genera alte efecte juridice pentru reclamant. Totodată, legea 

permitea persoanei respective să solicite radierea informațiilor despre ea. 

2. Aprecierea Curții 

(a) Aplicabilitatea Articolului 8 

8. Curtea trebuie să stabilească mai întâi dacă, în circumstanțele prezentei 

cauze, dreptul la respectarea vieții private în baza Articolului 8 din Convenție 

este implicat în legătură cu faptul că informațiile despre antecedentele penale 

anterioare ale reclamantului au devenit disponibile terților. În acest sens, ea 

reiterează că atât stocarea informațiilor referitoare la viața privată a unei 

persoane, cât și divulgarea acestor informații intră în domeniul de aplicare al 

Articolului 8 § 1 (a se vedea Amann v. Elveția [MC], nr. 27798/95, §§ 65 și 

69-70, CEDO 2000-II și Rotaru v. România [MC], nr. 28341/95, § 43, CEDO 

2000-V). Chiar și informațiile publice pot intra în sfera vieții private, atunci 

când sunt colectate și stocate în mod sistematic în dosare deținute de către 

autorități (a se vedea Rotaru, pre-citată, § 43; Segerstedt-Wiberg și alții v. 

Suedia, nr. 62332/00, § 72, CEDO 2006-VII și Cemalettin Canlı v. Turcia, 

nr. 22427/04, § 33, 18 noiembrie 2008). 

27. De asemenea, ea reamintește că informații precum antecedentele 

penale ale unei persoane, în cazul în care sunt colectate și stocate sistematic 

într-un dosar deținut de către agenții Statului, intră în sfera „vieții private” în 

sensul Articolului 8 § 1 din Convenție (Rotaru, pre-citată, § 44, și M.M. v. 

Regatul Unit, nr. 24029/07, § 188, 13 noiembrie 2012). 

28. Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că Articolul 8 este 

aplicabil în prezenta cauză. 

(b) Dacă a existat o ingerință 

9.  Guvernul nu a contestat faptul că punerea la dispoziția terților a 

informațiilor despre condamnarea anterioară a reclamantului a constituit o 

ingerință în drepturile acestuia garantate de Articolul 8. La rândul său, Curtea 
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constată, de asemenea, că o astfel de dezvăluire către terți a interferat cu 

dreptul reclamantului la viața privată.  

30. Analizând dacă ingerința a fost justificată în lumina paragrafului 2 din 

Articolul 8, Curtea trebuie să evalueze dacă autoritățile au acționat „în 

conformitate cu legea”, urmărind unul sau mai multe scopuri legitime, și dacă 

măsura contestată a fost „necesară într-o societate democratică” (a se vedea 

Šantare și Labazņikovs v. Letonia, nr. 34148/07, § 52, 31 martie 2016). 

(c) Dacă ingerința a fost prevăzută de lege 

10. Părțile nu au contestat faptul că ingerința respectivă era bazată pe 

Ordinul MAI nr. 372, în vigoare la momentul respectiv (a se vedea paragraful 

19 supra). Cu toate acestea, reclamantul a susținut că acel Ordin era ilegal, 

deoarece nu fusese confirmat de către Procurorul General, în modul prevăzut 

de Legea nr. 216 (a se vedea paragraful 18 supra). 

32. Guvernul nu a comentat acest argument. 

33. Curtea notează că nu i-a fost prezentată nicio probă care să confirme 

faptul că formularele emise de către MAI, care stăteau la baza eliberării 

certificatului de cazier judiciar al reclamantului, fuseseră aprobate de către 

Procurorul General. În lipsa oricăror argumente din partea Guvernului care 

să contrazică declarațiile reclamantului în acest sens, ea concluzionează că 

certificatul de cazier judiciar care i-a fost eliberat nu era „în conformitate cu 

legea”. 

34. Această concluzie îi este suficientă Curții pentru a constata o încălcare 

a Articolului 8 din Convenție. Prin urmare, ea nu va examina dacă ingerința 

a urmărit unul sau mai multe scopuri legitime și dacă a fost „necesară într-o 

societate democratică” în sensul acestei dispoziții.      

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

11.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

şi 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 

12.  Reclamantul a pretins 6.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material, invocând imposibilitatea sa de a activa în calitate de contabil sau 

auditor. El a pretins, de asemenea, 9.000 EUR pentru prejudiciul moral care 

i-a fost cauzat prin divulgarea informațiilor despre condamnarea sa anterioară 

în certificatul respectiv, fiindu-i astfel afectată posibilitatea sa de a obține un 

loc de muncă. 
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13. Guvernul a considerat că sumele pretinse sunt nefondate și 

nejustificate, având în vedere absența unei încălcări a drepturilor 

reclamantului. 

38. Curtea nu constată nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și presupusul prejudiciu material; prin urmare, ea respinge această 

pretenție. 

39. Cu toate acestea, ea îi acordă reclamantului 4.500 EUR pentru 

prejudiciul moral, plus orice taxă care ar putea fi percepută. 

B. Costuri și cheltuieli 

14.  Reclamantul a pretins, de asemenea, 1.256 EUR pentru cheltuieli de 

judecată, care urmează a fi achitați direct la contul bancar al avocatului, și 

1.242 de lei moldovenești (MDL, echivalentul a aproximativ 58 EUR) pentru 

alte cheltuieli suportate în fața instanțelor naționale și a Curții. El s-a bazat pe 

un contract încheiat cu avocatul său, precum și pe bonurile de plată pentru 

cheltuieli poștale și pe costurile pentru deplasările la Chișinău la ședințele de 

judecată. 

41. Guvernul a susținut că, chiar și presupunând existența unei încălcări a 

drepturilor reclamantului, suma pretinsă este excesivă, având în vedere natura 

cauzei și argumentele invocate. 

42. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor numai în măsura în care s-a demonstrat că acestea 

au fost necesare și suportate în mod efectiv, și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de documentele aflate în posesia sa 

și de criteriile menționate mai sus, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă 

pretinsă. 

C. Dobânda de întârziere 

15.  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 existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 

3. Hotărăște, 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în termen de trei 

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 
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convertite în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului: 

(i) 4.500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.300 EUR (una mie trei sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli;1 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițională sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu dobânda facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

4. Respinge restul cererii reclamantului privind satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

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

  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

                                                 
1. Rectificată la 11 ianuarie 2022: textul era „1300 EUR (una mie trei sute de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli, dintre care 1000 

EUR (una mie euro) trebuie transferați direct la contul avocatului;” 


