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În cauza Iurcovscaia și Pavlovschi v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier ajunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererile versus Republica Moldova, depuse la Curte în baza Articolului 

34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”) la 19 noiembrie 2012 și, respectiv, 15 

decembrie 2014 de către doi cetățeni moldoveni, dna Natalia Iurcovscaia și 

dl Stanislav Pavlovschi („reclamanții”), care au fost reprezentanți de către 

cel de-al doilea reclamant; 

decizia de a comunica cererile Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 22 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la cea din urmă dată: 

OBIECTUL CAUZEI  

1.  Cauza se referă la interceptarea comunicațiilor telefonice ale 

reclamanților în cadrul procesului penal inițiat împotriva altor persoane. 

Ambii reclamanți se plâng de încălcarea Articolului 8 din Convenție, din 

cauza garanțiilor insuficiente prevăzute de dreptul intern. Prima reclamantă 

se plânge, de asemenea, de absența unei căi de atac efective în privința 

plângerii sale bazate pe Articolul 8 din Convenție.  

2.  La 29 decembrie 2010 a fost inițiată cauza penală nr. 2011028011, cu 

privire la omorul lui P. Trei persoane, S.V., I.O. și S.A., au fost acuzate de 

răpirea și uciderea lui P. (pentru mai multe circumstanțe, a se vedea cauza 

Iurcovschi și alții v. Republica Moldova [comitet], nr. 13150/11, 10 iulie 

2018). Prima reclamantă este soția lui I.O. Cel de-al doilea reclamant este 

fratele lui I.O. și avocatul lui S.V. 

3.  La 14 martie 2011 judecătorul de instrucție a admis demersul 

procurorului de a intercepta comunicațiile telefonice ale primei reclamante 

pe un termen de 30 de zile; decizia era definitivă. Documentele făceau 

referire la reclamantă, la numărul său de telefon mobil și menționau 

existența „temeiuri[lor] de a presupuse că, interceptând și înregistrând 

comunicările telefonice, [ar putea] fi obținute informații care au importanță 

pentru stabilirea adevărului [în] cauza penală [respectivă]”, fără a oferi alte 

detalii.  

4.  La 25 ianuarie 2011 judecătorul de instrucție a admis demersul 

procurorului de a intercepta un număr de telefon (XX75) pe un termen de 30 
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de zile; decizia era definitivă. Mandatul se referea la numărul de telefon al 

celui de-al doilea reclamant (XX75), dar nu îl identifica în calitate de 

proprietar sau utilizator al numărului respectiv. Mandatul invoca existența 

„temeiuri[lor] suficiente de a presupune că, interceptând și înregistrând 

comunicările telefonice [respective], [ar putea] fi obținute informații care au 

importanță pentru stabilirea adevărului [în] cauza penală”, fără a oferi alte 

detalii. 

5.  La 24 octombrie 2012, înainte de a fi trimis în judecată, lui I.O. i s-a 

acordat acces la dosarul penal și cu această ocazie el și prima reclamantă au 

aflat de interceptarea comunicărilor sale și au obținut copii ale hotărârilor 

respective. 

6.  La cererea celui de-al doilea reclamant depusă în 2014, Procuratura 

Generală l-a informat că numărul său de telefon mobil [XX75] fusese 

interceptat în perioada 27 ianuarie – 26 februarie 2011 în cadrul cauzei 

penale nr. 2011028011. Deoarece datele interceptate nu conțineau informații 

utile pentru urmărirea penală, nu s-a întocmit nicio transcriere și niciun 

dosar de interceptare nu a fost atașat la cauza penală, în momentul în care ea 

a fost transmisă în judecată la 29 martie 2011. La 6 octombrie 2014 cel de-

al doilea reclamant a obținut copii ale hotărârilor atacate.  

APRECIEREA CURȚII 

I. CONEXAREA CERERILOR  

7.  Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră 

oportun să le examineze în comun într-o singură hotărâre.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE  

8.  Guvernul a susținut că, omițând să conteste deciziile atacate atunci 

când un astfel de recurs devenise disponibil începând cu 27 octombrie 2012, 

reclamanții nu epuizaseră căile de atac interne. Deoarece Guvernul nu a 

prezentat nicio dovadă că modificările incluse în anul 2012 în Codul de 

procedură penală au permis reclamanților să conteste încheierile definitive 

pronunțate de către judecătorii de instrucție înainte de intrarea în vigoare a 

acestor modificări, Curtea concluzionează că obiecția lui trebuie respinsă. 

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

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție sau inadmisibilă din orice alt 

motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

10.  Principiile generale privind interceptarea comunicațiilor telefonice 

au fost rezumate în cauzele Roman Zakharov v. Rusia ([MC], nr. 47143/06, 

§§ 227-234, CEDO 2015) și Iordachi și alții v. Moldova (nr. 25198/02, §§ 

37-40, 10 februarie 2009). 
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11.  Este nedisputat faptul că a existat o ingerință în dreptul reclamanților 

la respectarea vieții lor private. În continuare, Curtea reiterează că a 

examinat deja problema dacă sistemul existent în Republica Moldova care 

reglementează interceptarea telefonică a respectat cerințele Articolului 8 din 

Convenție (a se vedea Iordachi și alții v. Moldova, citată mai sus). Ea a 

hotărât că sistemul respectiv nu avea garanții adecvate și, prin urmare, 

încălca cerințele Articolului 8, în măsura în care legea nu definea în mod 

clar categoria de persoane și circumstanțele în care comunicările lor puteau 

fi interceptate (ibid., §§ 44 și 46), nici nu detalia caracterul rezonabil al 

suspiciunii împotriva unei persoane pentru a autoriza interceptarea (ibid., § 

51); rolul limitat al judecătorului de instrucție, care nu aborda existența unei 

justificări convingătoare pentru autorizarea interceptării și care nu putea 

verifica, în momentul finalizării interceptării, dacă legea fusese respectată 

(ibid., §§ 47 și 51); lipsa altor garanții în afară de cea că măsura ar trebui 

folosită doar în ultimă instanță (ibid., § 51) și lipsa oricăror garanții pentru a 

asigura confidențialitatea comunicărilor avocat-client în practică (ibid., § 

50). 

12.  Curtea reține că legile aplicabile în prezenta cauză sunt similare cu 

cele examinate în cauza Iordachi și alții, și atât circumstanțele, cât și legile 

sunt similare cu cele din cauza Popescu v. Moldova ((de radiere), nr. 

11367/06, 8 iunie 2010). Abia în anul 2012 cadrul legal a fost modificat în 

mod semnificativ, dar analiza acestuia excedă obiectul prezentei cauze. 

13.  În prezenta cauză, niciunul dintre reclamanți nu a fost bănuit sau 

martor în cauza penală în care telefoanele lor fuseseră interceptate. Mai 

grav, cel de-al doilea reclamant era avocatul unuia dintre suspecți, iar 

procurorul nu reușise să-l identifice cu diligență drept deținătorul numărului 

de telefon pentru care se solicitase interceptarea. Niciuna dintre deciziile 

interne nu a furnizat motive pentru care fusese necesară interceptarea 

comunicărilor unor persoane care nu au legătură cu urmărirea penală, 

precum reclamanții. 

14.  Părțile au contestat momentul în care reclamanții ar fi trebuit să fie 

înștiințați cu privire la măsurile contestate. Chiar și presupunând că 

reclamanții fuseseră informați în conformitate cu dreptul intern, Curtea 

notează că reclamanții nu au avut nicio posibilitate de a revizui modul în 

care măsura de interceptare fusese aplicată ex post factum odată ce fuseseră 

notificați. Mai mult, în cazul celui de-al doilea reclamant rezultă că datele 

interceptate fuseseră manipulate greșit de către procuror, iar cauza penală nu 

includea niciun indiciu din dosarul de interceptare (a se vedea paragraful 6 

de mai sus). 

15.  Din aceste considerente și în lumina jurisprudenței sale anterioare, 

după examinarea observațiilor prezentate de către părți în prezenta cauză, 

Curtea nu vede niciun motiv să se îndepărteze de la concluzia la care a ajuns 

în cauza Iordachi și alții, citată mai sus, în special având în vedere că 

aceeași legislație este pusă în discuție și în prezenta cauză.  
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16.  În consecință, Curtea consideră că în prezenta cauză a avut loc o 

încălcare a Articolului 8 din Convenție, din cauza lipsei de garanții în cadrul 

procedurii care reglementează interceptările telefonice. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

17.  Prima reclamantă a formulat, de asemenea, o plângere în baza 

Articolului 13 din Convenție, cu privire la lipsa unei căi de atac efective în 

privința plângerii sale în baza Articolului 8 din Convenție. 

18.  Având în vedere circumstanțele cauzei, observațiile părților și 

constatările sale de mai sus, Curtea consideră că a examinat principalele 

chestiuni de drept formulate în prezentele cereri. Astfel, ea consideră că 

restul plângerii reclamantei este admisibil, însă că nu este necesar să se 

pronunțe în mod separat în privința lui (a se vedea Centrul de Resurse 

Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, 

§ 156, CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

19.  Prima reclamantă a pretins 3.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

moral și 2.921,26 EUR pentru costuri și cheltuieli, inclusiv 71,26 EUR 

pentru servicii poștale, suportate în fața Curții. Ea a prezentat o fișă de lucru 

detaliată a activității desfășurate de către reprezentantul ei legal și o factură 

pentru serviciile lui, precum și chitanțe poștale. 

20.  Cel de-al doilea reclamant a pretins 7.500 EUR pentru prejudiciul 

moral și 101 EUR pentru costuri și cheltuieli, prezentând facturi poștale la 

această sumă. 

21.  Guvernul a susținut că sumele sunt excesive. 

22.  Curtea acordă primei reclamante 3.000 EUR pentru prejudiciul 

moral și 2.000 EUR pentru costuri și cheltuieli, plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantei, și respinge restul pretențiilor. 

23.  Curtea acordă celui de-al doilea reclamant 4.500 EUR pentru 

prejudiciul moral și pretențiile sale pentru costuri și cheltuieli în totalitate, 

plus orice taxă care ar putea fi percepută reclamantului, și respinge restul 

pretențiilor. 

24.  Curtea consideră rezonabil ca rata dobânzii de întârziere să se bazeze 

pe rata facilității de împrumut marginal practicată de către Banca Centrală 

Europeană, la care ar trebui adăugate trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide conexarea cererilor; 

2. Declară cererile admisibile; 
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3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție în 

privința ambilor reclamanți; 

4. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerii în baza Articolului 

13 din Convenție; 

5. Hotărăște: 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de 

trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 3.000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral primei reclamante; 

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

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral celui de-al doilea 

reclamant; 

(iii) 2.000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli primei reclamante; 

(iv) 101 EUR (una sută unu euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli celui de-al doilea 

reclamant; 

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

parcursul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale; 

6. Respinge restul cererii reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 15 martie 2022, în 

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

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


