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În cauza Durleșteanu v. Republica Moldova, 

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

Comitet alcătuit din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 25953/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 9 

aprilie 2012 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către doi cetățeni 

moldoveni, dl Victor Durleșteanu și dna Ala Durleșteanu, ambii născuți în 

anul 1973 și care locuiesc în Durlești („reclamanții”), fiind reprezentați de 

către primul reclamant; 

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

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari, capătul de cerere privind 

Articolul 8 din Convenție și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în privat la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1. Cauza se referă la perchezițiile efectuate la 19 octombrie 2011 la 

domiciliul reclamanților și la biroul lor, unde ambii își desfășurau activitatea 

de avocat. În rezultatul percheziției nu au fost găsite sau ridicate anumite acte. 

2.  Perchezițiile au fost autorizate de către un judecător de instrucție la 11 

octombrie 2011, în cadrul unui dosar penal privind dispariția unor acte de la 

sediul unei companii reprezentate de către primul reclamant. Mandatele de 

percheziție nu au fost contestate cu recurs. Reclamanții nu aveau niciun statut 

procesual în respectiva cauză penală. La 21 iunie 2012 urmărirea penală a 

fost suspendată. 

3. Reclamanții au invocat că perchezițiile efectuate la domiciliul și la 

biroul lor de serviciu nu respectaseră prevederile Articolului 8 din Convenție, 

deoarece instanța de judecată nu a motivat de ce documentele dispărute 

puteau fi găsite la domiciliul sau la biroul lor de serviciu și nu a oferit 

suficiente garanții pentru a proteja confidențialitatea dosarelor clienților lor. 

Modul în care a fost efectuată percheziția era umilitor și traumatizant. 

 

APRECIEREA CURȚII 
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PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

4.  Guvernul a susținut că, omițând să solicite despăgubiri în baza Legii nr. 

1545, reclamantul nu a epuizat remediile interne. Curtea a respins deja o astfel 

de obiecție (Mancevschi v. Moldova, nr. 33066/04, §§ 32-34, 7 octombrie 

2008). Deoarece Guvernul nu a prezentat nicio probă nouă care să combată 

această constatare, Curtea concluzionează că obiecția acestuia trebuie 

respinsă și în prezenta cauză. 

5.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă din oricare alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

6.  Principiile generale privind perchezițiile efectuate la domiciliul și 

sediul unui avocat au fost rezumate în cauzele Mancevschi v. Moldova (pre-

citată, §§ 39-49) și Aleksanyan v. Rusia (nr. 46468/06, § 214, 22 decembrie 

2008, cu referințele ulterioare). 

7.  Este incontestabil faptul că a existat o ingerință în dreptul reclamanților 

la respectarea vieții lor private și a domiciliului lor. Chiar și presupunând că 

ingerința respectivă era în conformitate cu legea, că această lege respecta 

cerințele prevăzute la Articolul 8 (a se vedea Mancevschi v. Moldova, pre-

citată, § 42) și că ingerința urmărea scopul legitim de prevenire a unor 

dezordini sau a faptelor penale, Curtea nu este convinsă că măsurile au fost 

necesare într-o societate democratică. 

8. Mandatele de percheziție emise de către judecătorul de instrucție 

reiterau aproape în totalitate demersurile procurorului privind solicitarea 

autorizării efectuării percheziției și nu conțineau informații despre motivele 

pentru care se considera că percheziția locuinței și a biroului de serviciu al 

reclamanților ar fi permis obținerea unor probe. În plus, în timpul desfășurării 

percheziției, primul reclamant a informat organul de urmărire penală că unul 

dintre actele dispărute era publicat pe internet. Mandatele de percheziție nu 

se refereau și la cea de-a doua reclamantă, deși menționau inclusiv domiciliul 

și biroul său de serviciu, și nu recunoșteau faptul că primul reclamant era 

avocat. Prin urmare, percheziția biroului de serviciu al reclamanților a fost 

efectuată fără garanții care să protejeze confidențialitatea dosarelor clienților 

săi. 

9.  În aceste circumstanțe, Curtea constată că autoritățile naționale nu și-

au îndeplinit obligația de a oferi motive „relevante și suficiente” la emiterea 

mandatelor de percheziție și că, prin urmare, ingerința contestată nu a fost 

necesară într-o societate democratică. În consecință, a existat o încălcare a 

Articolului 8 din Convenție. 
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APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

10. Reclamanții au pretins câte 10.000 de euro (EUR) fiecare pentru 

prejudiciul moral. Ei nu au formulat vreo pretenție pentru costuri și cheltuieli. 

11. Guvernul a susținut că sumele cerute erau excesive și a invitat Curtea 

să le respingă. 

12. Curtea acordă reclamanților în comun 5.000 de euro pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută. 

13. În continuare, 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 cu privire la Articolul 8 din Convenție admisibilă; 

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

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamanților în comun, în termen 

de trei luni, 5.000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral, care urmează a fi convertită în 

lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului; 

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

data executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițională 

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; 

4. Respinge restul pretenției reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

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

 {semnătura_p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


