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În cauza Belcencov v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 28 mai 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 4457/09) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Efim Belcencov 

(„reclamantul”), la 6 ianuarie 2009. 

2.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

Agentul său din acea perioadă, dl L. Apostol. 

3.  Reclamantul s-a plâns, în particular, că procedurile penale desfășurate 

împotriva lui nu fuseseră echitabile, în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție. 

4.  La 21 februarie 2013 cauza a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1965 și locuiește la Ștefan-Vodă. 

6.  În 2007 reclamantul și un coacuzat, B., au fost învinuiți de trafic de 

ființe umane. În particular, el a fost învinuit de tentativa de a organiza 

transferul lui S. într-o altă țară în scop de exploatare sexuală. 

7.  La 8 iunie 2007 Judecătoria Ștefan-Vodă a recunoscut reclamantul 

vinovat în baza declarațiilor lui B. (coacuzat), S. (victimă), și C.E. și C.T., 

care figurau în calitate de martori. 

8.  Reclamantul nu și-a recunoscut niciodată vina și a declarat că 

implicarea lui s-a limitat la transportarea lui S. la un apartament din Slobozia, 

așa cum o ceruse B., pentru a-și lua pașaportul, fără a cunoaște scopul acțiunii 

date. 

9.  B. și-a recunoscut vina și a declarat că ea avusese o înțelegere cu 

reclamantul de a o transfera pe S. în Turcia în scop de exploatare sexuală. Ea 
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a declarat că pașaportul lui S. se afla în posesia reclamantului astfel încât 

acesta să poată pregăti documentele necesare pentru transferul lui S. Ea a 

menționat că reclamantul îi promisese bani pentru aceasta și că ea primise o 

sumă în avans. 

10.  S. a declarat că ea a întâlnit-o doar pe B., care i-a promis să-i găsească 

un loc de muncă în Rusia; că B. a asigurat-o cu loc de trai în apartamentul pe 

care ea îl închiria în Slobozia; că B. i-a luat pașaportul și că o altă colegă de 

cameră, C.T., a informat-o despre intenția lui B. de a o transfera în Cipru în 

scop de exploatare sexuală. După ce a aflat aceasta, ea s-a adresat la poliție. 

11.  C.E. a declarat că ea fusese proprietarul care i-a dat în chirie lui B. 

apartamentul său și că S. și C.T. de asemenea locuiau în acel apartament. Ea 

a declarat că B. i-a spus despre înțelegerea ei cu reclamantul de a o transfera 

pe S. în Turcia, că reclamantul intenționa să se ocupe de toate formalitățile și 

că el a promis o recompensă pentru fiecare femeie găsită care să poată fi 

transportată în Turcia în scopul practicării prostituției. 

12.  C.T., un martor, a declarat că a locuit în același apartament cu B. și că 

aceasta din urmă nu i-a spus despre nicio intenție de a o transfera pe S. în 

Turcia, ci despre intenția de a-i găsi un loc de muncă lui S. în Rusia sau 

Ucraina. În timpul procedurilor judiciare, ea a negat că i-ar fi spus lui S. 

despre intențiile criminale ale lui B. Instanța a notat că C. și-a schimbat 

depozițiile date în cursul urmăririi penale, în care a declarat că B. și-ar fi 

dezvăluit intențiile criminale, și a ales să se bazeze pe acele depoziții inițiale. 

13.  Instanța de fond a constatat vinovăția lui B. și a reclamantului, 

condamnându-l pe acesta la opt ani de închisoare, iar pe B. la șapte ani de 

închisoare, dar liberând-o de la executarea pedepsei, deoarece aceasta era 

infectată cu HIV. Procurorul și reclamantul au declarat apel împotriva 

sentinței. 

14.  La 6 decembrie 2007, după audierea procurorului, a reclamantului și 

a victimei, Curtea de Apel Bender a conchis că partea acuzării nu prezentase 

probe fiabile în susținerea afirmației că reclamantul ar fi acționat în comun 

cu B. și că instanța de fond și-a întemeiat constatările preponderent pe 

declarațiile lui B. Curtea de Apel a notat că doar declarațiile lui B. nu erau 

suficiente pentru condamnarea reclamantului, dacă nu erau susținute de alte 

declarații ale martorilor și de probe. Potrivit instanței, probele acuzării nu 

erau suficiente pentru a dovedi vinovăția reclamantului dincolo de orice dubiu 

rezonabil. Prin urmare, instanța a admis apelul reclamantului, l-a achitat de 

acuzațiile aduse și l-a eliberat. Instanța a menținut condamnarea lui B. și a 

dispus executarea pedepsei stabilite după ce copilul ei va fi împlinit opt ani. 

Procurorul a declarat recurs împotriva deciziei. 

15. La 1 aprilie 2008 Curtea Supremă de Justiție a desfășurat o ședință de 

judecată la care reclamantul și avocatul său au lipsit. Din materialele 

dosarului național rezultă că la o dată necunoscută a fost expediată o citație 

la adresa reclamantului; cu toate acestea, oficiul poștal nu i-a înmânat-o și a 

restituit-o cu o notă potrivit căreia reclamantul nu locuia la acea adresă. În 
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timpul procedurii judiciare, reclamantul a fost reprezentat de un avocat care 

acorda asistență juridică garantată de stat și nici un martor nu a făcut 

declarații. Potrivit reclamantului, apărătorul său ales nu a fost niciodată citat 

pentru această ședință. Instanța de judecată a casat decizia Curții de Apel 

Bender, a menținut hotărârea instanța de fond cu privire la condamnarea 

reclamantului și a dispus rejudecarea cauzei în privința lui B. Ea nu a 

examinat în mod direct nicio probă și s-a bazat pe constatările făcute de 

instanțele inferioare. În baza materialelor dosarului, ea a considerat că 

declarațiile lui B., S. și E. erau veridice și îl incriminau direct pe reclamant, 

fiind suficiente pentru a dovedi vinovăția sa. Curtea Supremă a conchis că în 

cauză respectivă Curtea de Apel a ajuns la concluzii greșite. 

16.  La 20 octombrie 2008 Curtea de Apel Chișinău a desfășurat o ședință 

de judecată în lipsa reclamantului și a avocatului său. Instanța a reexaminat 

și a respins ca nefondat apelul reclamantului împotriva sentinței Judecătoriei 

Ștefan-Vodă din 8 iunie 2007. Ea a admis apelul procurorului și a condamnat-

o pe B. la șapte ani de închisoare în penitenciar de tip închis, fără amânarea 

executării pedepsei. 

17.  La 27 noiembrie 2008 reclamantul a fost reținut la locul său de muncă 

și doar după aceasta a fost informat despre deciziile Curții Supreme de Justiție 

din 1 aprilie 2008 și a Curții de Apel Chișinău din 20 octombrie 2008. 

Reclamantul a declarat recurs împotriva ultimei, invocând, inter alia, că nu a 

fost citat în mod legal și că instanța de judecată a pronunțat o hotărâre, bazată 

mai mult pe presupuneri decât pe probe de fapt, în lipsa sa. 

18.  La 28 aprilie 2009 Curtea Supremă de Justiție a desfășurat o ședință 

de judecată în lipsa reclamantului, a avocatului său, a victimei și a 

procurorului. Ea a admis recursul reclamantului și a constatat că Curtea de 

Apel Chișinău trebuia să rejudece cauza doar în privința lui B., deoarece la 

1 aprilie 2008 în privința reclamantului fusese pronunțată o decizie 

irevocabilă de către Curtea Supremă de Justiție. Instanța de judecată a exclus 

orice referire la reclamant în decizia Curții de Apel Chișinău din 20 octombrie 

2008, însă nu a modificat în nici un fel pedeapsa în privința lui. 

19.  La 2 iunie 2009 reclamantul a depus un recurs în anulare la Curtea 

Supremă de Justiție, invocând, inter alia, că a avut loc o încălcare a 

Articolului 6 din Convenție, deoarece acesta nu fusese citat în mod legal la la 

ședința Curții Supreme de Justiție din 1 aprilie 2008 și la cea a Curții de Apel 

din 20 octombrie 2008, invocând în același timp lipsa probelor și a motivelor 

pentru condamnarea sa. S., o victimă, de asemenea a depus un recurs în 

anulare, invocând că procedurile nu fuseseră echitabile din motiv că nici ea 

nu fusese citată și că reclamantul ar fi fost condamnat într-un mod inechitabil, 

nefiind vinovat. La 28 octombrie 2010 Curtea Supremă de Justiție a respins 

recursurile în anulare, notând, inter alia, că reclamantul nu s-a prezentat în 

instanță, deși fusese citat pentru ședința din 1 aprilie 2008, și că reclamantul 

a fost reprezentat la acea ședință de un avocat din oficiu. 
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II.  DREPT INTERN RELEVANT 

20.  Articolul 433 din Codul de procedură penală în vigoare la momentul 

faptelor prevedea că la judecarea recursului participau, de rând cu alte 

persoane, procurorul, inculpatul și victima, ale căror interese sunt atinse prin 

argumentele invocate în recurs. În timpul ședinței, părțile au dreptul să 

răspundă la argumentele prezentate în fața instanțelor. 

21.  Articolul 434 din Codul de procedură penală prevede că, judecând 

recursul declarat împotriva deciziei instanței de apel, instanța verifică 

legalitatea hotărârii atacate în baza materialului din dosarul cauzei. 

22.  Articolul 435 din Codul de procedură penală prevede: 

“(1)  Judecând recursul, instanța adoptă una din următoarele decizii: 

...2)  admite recursul, casează, parțial sau total, hotărârea atacată şi ia una din 

următoarele soluții: 

(a)  menține hotărârea primei instanțe, când apelul a fost greșit admis...” 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

23.  Reclamantul s-a plâns că procesul penal împotriva sa nu a fost 

echitabil, deoarece la casarea sentinței sale de achitare, Curtea Supremă de 

Justiție a eșuat să-l citeze și să-l audieze în persoană atât pe el, cât și pe 

martorii ale căror declarații fuseseră determinante pentru condamnarea sa. De 

asemenea, reclamantul a invocat că sentința Curții Supreme de Justiție cu 

privire la condamnarea sa nu s-a bazat pe probe și că judecătorii nu au fost 

independenți și imparțiali. Pasajele relevante ale Articolul 6 § 1 din Convenție 

prevăd următoarele: 

„Orice persoană are dreptul... la judecarea cauzei sale în mod echitabil... de către o 

instanță independentă şi imparțială…care va hotărî...asupra temeiniciei oricărei acuzații 

în materie penală...” 

A.  Admisibilitatea 

24.  Curtea notează că hotărârea irevocabilă prin care reclamantul a fost 

condamnat este decizia Curții Supreme de Justiție din 1 aprilie 2008. 

Totodată, ea notează că reclamantul a depus cererea sa la Curte peste mai 

mult de șase luni din momentul acestei decizii. Cu toate acestea, aparent s-ar 

fi produs o confuzie de ordin procedural în urma deciziei menționate a Curții 

Supreme de Justiție. În particular, decizia pare să fi menținut condamnarea 

stabilită de instanța de fond în privința reclamantului, însă ar fi determinat 
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rejudecarea cauzei în privința coacuzatei. Indicația nu a fost exprimată 

suficient de clar, deoarece Curtea de Apel a reexaminat cauza atât în privința 

coacuzatului, cât și a reclamantului. Reclamantul a declarat recurs împotriva 

deciziei Curții de Apel și o nouă decizie a Curții Supreme de Justiție din 28 

aprilie 2009 a clarificat situația că, de fapt, Curtea de Apel nu trebuia să 

reexamineze cauza în privința reclamantului, iar condamnarea sa devenise 

deja definitivă în baza deciziei Curții Supreme de Justiție din 1 aprilie 2008. 

Din aceste considerente, Curtea consideră că termenul-limită de șase luni 

trebuie calculat din 28 aprilie 2009, atunci când Curtea Supremă de Justiție a 

pronunțat decizia sa irevocabilă, prin care a clarificat confuzia procedurală 

creată. 

25.  Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că nu este 

inadmisibilă pentru nici un alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 

admisibilă. 

B.  Fondul 

26.  Reclamantul a invocat că procedurile în fața Curții Supreme de 

Justiție, finalizate cu pronunțarea deciziei din 1 aprilie 2008, nu fuseseră 

echitabile, deoarece el nu avusese posibilitatea să fie prezent, fiind astfel 

condamnat fără ca martorii să fie reaudiați. De asemenea, el s-a plâns de lipsa 

de imparțialitate a instanțelor naționale. 

27.  Guvernul nu a fost de acord și a susținut că procedurile au fost publice 

și echitabile, iar reclamantul a fost reprezentat de un avocat. El a indicat că 

toate garanțiile prevăzute de Articolul 6 au fost respectate de către instanțele 

naționale în prezenta cauză și a susținut că nu Curtea Supremă de Justiție l-a 

condamnat pe reclamant pentru prima dată, ci, fiind în dezacord cu decizia 

Curții de Apel, ea nu a decis decât să mențină sentința pronunțată de instanța 

de fond. 

28.  Curtea reiterează că modul în care se aplică Articolul 6 procedurilor 

în fața instanțelor ierarhic superioare depinde de specificul procedurilor 

respective; trebuie să se ia în considerare ansamblul procedurilor în ordinea 

juridică internă și de rolul instanței de apel în cadrul acesteia (a se vedea 

Botten v. Norvegia, 19 februarie 1996, § 39, Rapoarte hotărâri și decizii 1996 

-I). Curtea a reiterat că atunci când unei instanțe ierarhic superioare i se cere 

să examineze o cauză atât în fapt, cât şi în drept, şi să facă o evaluare deplină 

a chestiunii cu privire la vinovăția sau nevinovăția unei persoane, ea nu poate 

să ia o decizie în acest sens fără o evaluare directă a probelor (a se vedea 

Popovici v. Moldova, nr. 289/04 și 41194/04, § 68, 27 noiembrie 2007; 

Constantinescu v. România, nr. 28871/95, § 55, CEDO 2000-VIII; și Marcos 

Barrios v. Spania, nr. 17122/07, § 32, 21 septembrie 2010). 

29.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că 

principala probă împotriva reclamantului au fost declarațiile martorilor, 
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potrivit cărora el ar fi fost implicat în scheme de trafic de femei în străinătate 

în scop de exploatare sexuală a acestora. Prin urmare, declarațiile martorilor 

și ponderea dată lor au fost determinante pentru soluționarea cauzei. Curtea 

de Apel a achitat reclamantul, deoarece, după ce a audiat reclamantul și 

victima, ea a considerat că probele prezentate de partea acuzării nu erau 

suficiente pentru a justifica o condamnare. Reexaminând cauza, Curtea 

Supremă de Justiție nu a fost de acord cu constatările Curții de Apel cu privire 

la aprecierea probelor acuzării și a fost de acord cu instanța de fond. În acest 

sens, Curtea Supremă nu a reaudiat reclamantul sau vreunul dintre martori, ci 

s-a bazat doar pe declarațiile lor anexate la materialele cauzei. 

30.  Mai mult ca atât, Curtea Supremă nu pare să fi depus un efort real 

pentru a informa reclamantul despre proceduri. Ea a expediat o citație, însă 

după ce aceasta a fost restituită de oficiul poștal, ea n-a întreprins alte măsuri 

pentru a-l contacta pe el sau pe avocatul său. În acest sens, Curtea notează că 

Guvernul nu a invocat faptul că reclamantul ar fi încercat să evadeze sau că 

ar fi renunțat la dreptul său de a fi prezent la ședința în fața Curții Supreme. 

31.  Având în vedere miza pentru reclamant, Curtea nu este convinsă că 

problemele care trebuiau elucidate de Curtea Supremă de Justiție la momentul 

condamnării reclamantului – prin casarea sentinței de achitare a acestuia de 

către Curtea de Apel și prin menținerea sentinței de condamnare pronunțată 

de către instanța de fond – ar fi putut să fie examinate în modul corespunzător, 

în sensul unui proces echitabil, fără o apreciere directă a probelor acuzării și 

fără a oferi reclamantului posibilitatea de a fi prezent și de a se apăra personal. 

32.  În lumina celor expuse, Curtea consideră că a avut loc o încălcare a 

Articolului 6 § 1. În asemenea circumstanțe, ea nu consideră necesară 

examinarea suplimentară dacă alte aspecte ale procedurii au fost sau nu 

conforme cu această prevedere. 

33.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II.  ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

34.  De asemenea, reclamantul a formulat plângeri în baza Articolelor 5, 

7, 8, 13, 17 din Convenție și a Articolului 2 din Protocolul nr. 7. 

35.  Cu toate acestea, ținând cont de circumstanțele cauzei, de declarațiile 

părților și constatările sale în baza Articolului 6 din Convenție, Curtea 

consideră că ea a examinat principala problemă juridică invocată în prezenta 

cauză și că nu este necesar să se pronunțe separat pe restul capetelor de 

plângere (a se vedea, printre multe altele, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, 

§ 64, 10 mai 2007; Colegiul Consilierilor Juridici Argeş v. România, nr. 

2162/05, § 47, 8 martie 2011). 

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

36.  Articolul 41 din Convenție prevede: 
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„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 

37. Reclamantul a pretins 132,000 de euro pentru prejudiciul material și 1 

milion de euro pentru prejudiciul moral. 

38.  Guvernul a considerat aceste sume ca fiind excesive. 

39. Curtea nu observă vreo legătură de cauzalitate dintre încălcarea 

constatată și suma pretinsă pentru prejudiciul material; prin urmare, ea 

respinge această pretenție. Pe de altă parte, ea îi acordă reclamantului 5000 

de euro pentru prejudiciul moral. 

B.  Dobânzile de întârziere 

40.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție admisibilă; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

 

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea admisibilității și a fondului 

restului plângerilor; 

 

4.  Hotărăște 

(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni, 

5000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru prejudiciul moral, sumă care urmează să fie convertită în moneda 

națională a statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării; 

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

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumei de mai sus, 

la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și 

majorată cu trei puncte procentuale; 

 

5.  Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 
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Redactată în limba engleză și notificată în scris la 18 iunie 2019, în 

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

 Hasan Bakırcı  Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


