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SECȚIA A DOUA 

 

DECIZIE 

Cererea nr. 57574/13 

Pavel LEVINȚA și Vitalie LEVINȚA 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 8 

septembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

Arnfinn Bårdsen, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 10 august 2013, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replicile reclamanților la acestea, 

După deliberare, decide următoarele: 

 

CIRCUMSTANȚELE 
 

Reclamanții, dl Pavel Levința și dl Vitalie Levința, sunt cetățeni 

moldoveni născuți în 1974 și, respectiv, 1971, și locuiesc în Chișinău. Ei au 

fost reprezentați în fața Curții de către dl V. Țurcan și dl M. Belinschi, 

avocați în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

Circumstanțele cauzei, în modul în care au fost prezentate de către părți, 

pot fi rezumate în felul următor. 

La 16 aprilie 2002 Curtea de Apel, în calitate de instanță de fond, a 

constatat vinovăția reclamanților pentru șapte infracțiuni diferite (omor și 

tentativă de omor), de regulă, prin participație la comiterea infracțiunilor 
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(conducerea mijloacelor de transport în scop de evadare, furnizarea armelor 

și a uniformelor, și altele). Reclamanții au fost condamnați și pentru faptul 

că erau membrii unei  organizații criminale și pentru deținerea ilegală a 

armelor. Fiecare reclamant a fost condamnat la câte 20 de ani de închisoare. 

Probatoriul invocat de către Curtea de Apel a inclus declarațiile 

reclamanților de recunoaștere a vinovăției, depuse în timpul urmăririi penale 

la 4 noiembrie 2000 și declarațiile făcute de către alți co-învinuiți. Decizia a 

fost menținută de către Curtea Supremă de Justiție. 

În hotărârea sa Levința v. Moldova (nr. 17332/03, 16 decembrie 2008), 

Curtea a reținut, inter alia, că reclamanții fuseseră supuși torturii la 4 

noiembrie 2000 și că, drept consecință, declarațiile lor auto-incriminatoare 

depuse în acea zi reprezentau declarații obținute prin tortură. De asemenea, 

ea a constatat că, după torturarea reclamanților din 4 noiembrie 2000, ei 

avuseseră motive rezonabile de a se teme de eventuale maltratări ulterioare 

de către aceiași ofițeri, care dețineau controlul asupra cazului și asupra lor. 

Astfel, eșecul transferului reclamanților către un loc sigur la 4 noiembrie 

2000 a fost considerat a fi o continuare a relelor tratamente la care ei 

fuseseră supuși. Prin urmare, Curtea a concluzionat, inter alia, că procesul 

penal împotriva reclamanților fusese inechitabil, în baza Articolului 6 § 1 

din Convenție, deoarece condamnarea lor se bazase pe probatoriul obținut 

prin mijloace de tortură. 

Procesul penal împotriva reclamanților a fost redeschis și la 7 noiembrie 

2012 Curtea de Apel a condamnat din nou reclamanții conform învinuirii, 

stabilindu-le pedepse de 16 și, respectiv, 15 ani de închisoare. La adoptarea 

acestei decizii, Curtea de Apel s-a bazat din nou pe declarațiile de 

recunoaștere a vinovăției făcute de către reclamanți la o altă dată în timpul 

urmăririi penale, când ei încă se aflau sub controlul ofițerilor care îi 

supuseseră torturii la 4 noiembrie 2000, dar și pe declarații depuse de către 

alți învinuiți, în privința cărora cauza fusese disjunsă.  

Reclamanții au contestat hotărârea, argumentând că, de fapt, Curtea de 

Apel invocase din nou declarațiile auto-incriminatoare obținute prin 

mijloace de tortură și că unii din ceilalți co-învinuiți în cauza disjunsă 

fuseseră achitați pe capete de învinuire identice cu cele pentru care ei 

fuseseră găsiți vinovați. 

La 2 mai 2013 Curtea Supremă de Justiție a menținut parțial apelul 

reclamanților și a declarat inadmisibile declarațiile lor de recunoaștere a 

vinovăției, deoarece fuseseră obținute prin tortură. Cu toate acestea, instanța 

a constatat vinovăția reclamanților conform învinuirii înaintate în baza altor 

probe din dosar, în special a declarațiilor altor co-învinuiți, depuse la etapa 

urmăririi penale. Co-învinuiții reclamanților, de asemenea, au afirmat în 

timpul procesului că declarațiile lor în timpul urmăririi penale fuseseră 

obținute prin tortură. Cu toate acestea, instanța a considerat că acele 

afirmații erau nefondate, din lipsa dovezilor de maltratare. 

De asemenea, Curtea Supremă a respins argumentul celui de-al doilea 

reclamant, potrivit căruia co-învinuiții în cauza disjunsă fuseseră achitați pe 

capete de acuzare identice cu cele în privința cărora reclamanții fuseseră 

găsiți vinovați. Ea a reținut că hotărârea prin care co-învinuiții fuseseră 
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achitați a fost ulterior casată, iar cauza penală împotriva lor era încă 

pendinte. 
 

PLÂNGERI 
 

Reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 din Convenție că procesul  

împotriva lor fusese inechitabil, deoarece ei fuseseră condamnați, inter alia, 

în baza probelor obținute prin intermediul torturii și pentru că ceilalți co-

învinuiți în cauzele disjunse fuseseră achitați pentru acuzații bazate pe 

aceleași fapte. 

 

ÎN DREPT 
 

Reclamanții au susținut că ei fuseseră condamnați în rezultatul unui 

proces penal care a fost condus contrar cerințelor Articolului 6 § 1 din 

Convenție, care, în partea relevantă, prevede următoarele: 

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

instanţă ... care va hotărî ... asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate 

împotriva sa.” 

 

Guvernul a contestat alegațiile reclamanților și a susținut că cererea 

trebuie declarată inadmisibilă. 

Curtea reiterează că nu este funcția acesteia să examineze erorile de fapt 

sau de drept care ar fi fost admise de către instanțele naționale, doar dacă și 

în măsura în care ele ar fi putut încălca drepturile și libertățile protejate de 

Convenție. Deși Articolul 6 garantează dreptul la un proces echitabil, el nu 

stabilește nicio regulă cu privire la admisibilitatea probelor ca atare, care 

este în primul rând o problemă de reglementare în baza legislației naționale 

(a se vedea Schenk v. Elveția, 12 iulie 1988, §§ 45-46, Seria A nr. 140; 

Teixeira de Castro v. Portugalia, 9 iunie 1988, § 34, Culegeri 1998-IV; și 

Heglas v. Republica Cehă, nr. 5935/02, § 84, 1 martie 2007). 

Nu este sarcina Curții să determine, cu caracter de principiu, dacă 

anumite tipuri de probe – e.g., probe obținute ilegal în baza legislației 

naționale – pot fi admisibile. Întrebarea care necesită răspuns este dacă 

procesul în ansamblu, inclusiv modul de obținere a probelor, a fost echitabil. 

Aceasta implică o examinare a „ilegalității” în cauză și, dacă este vorba de o 

încălcare a altui drept prevăzut de Convenție, caracterul încălcării depistate 

(a se vedea, inter alia, Allan v. Regatul Unit, nr. 48539/99, § 42, CEDO 

2002-IX). 

Cu referire la examinarea caracterului încălcării constatate a Convenției, 

Curtea reiterează că se va acorda o atenție deosebită utilizării, în cadrul 

procesului penal, a probelor obținute într-o manieră considerată contrară 

Articolului 3. Folosirea unor astfel de probe obținute în rezultatul încălcării 

unuia din drepturile fundamentale garantate de Convenție ridică întotdeauna 

probleme serioase în legătură cu echitatea procesului (a se vedea Jalloh 

v. Germania [MC], nr. 54810/00, §§ 99 și 104, CEDO 2006 - ...; Göçmen v. 
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Turcia, nr. 72000/01, § 73, 17 octombrie 2006; și Harutyunyan v.  Armenia, 

nr. 36549/03, § 63, CEDO 2007 - ...). 

În special, Curtea a constatat că utilizarea declarațiilor obținute în urma 

torturii, ca parte a probatoriului în cadrul cauzei penale, determină 

inechitatea procesului în ansamblu, indiferent dacă acceptarea probelor a 

fost decisivă la condamnarea reclamantului (a se vedea Harutyunyan, pre-

citată, §§ 63 și 66). Fundamentarea pe dovezi obținute ca urmare a actelor 

de tortură „servește la legitimizarea indirectă a unui comportament 

condamnabil moral pe care autorii Articolului 3 din Convenție au încercat 

să-l interzică sau, cu alte cuvinte, să ‚îi ofere brutalității mantia legii’ ” (a se 

vedea Jalloh, pre-citată, § 105). 

De asemenea, Curtea amintește că, pentru a stabili dacă procesul în 

ansamblu a fost echitabil, trebuie să se aibă în vedere dacă au fost respectate 

drepturile apărării. În special, trebuie să se examineze dacă reclamantului i 

s-a oferit posibilitatea de a contesta autenticitatea dovezilor și de a se opune 

utilizării acestora. În plus, trebuie să se țină seama de calitatea probatoriului, 

inclusiv dacă circumstanțele în care el a fost obținut pun la îndoială 

fiabilitatea sau exactitatea lui. Deși nicio problemă de echitate nu apare în 

mod necesar atunci când dovezile obținute nu au fost susținute de alte 

materiale, se poate observa că, în cazul în care dovezile sunt foarte puternice 

și nu există niciun risc de a fi nesigure, nevoia de dovezi justificative este, în 

mod corespunzător, mai slabă (a se vedea, inter alia, Allan, pre-citată, § 43). 

Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea constată că, într-

adevăr, la condamnarea reclamanților, Curtea de Apel s-a bazat pe 

declarațiile de recunoaștere a vinovăției depuse de către ei într-o perioadă în 

care se aflau sub controlul ofițerilor care îi maltrataseră anterior. Prin 

urmare, afirmația reclamanților potrivit căreia hotărârea Curții de Apel s-a 

bazat, inter alia, pe declarațiile obținute ca urmare a relelor tratamente este 

întemeiată. Cu toate acestea, Curtea observă că reclamanții s-au prevalat de 

posibilitatea de a contesta admiterea acestor declarații autoincriminatoare și 

că ele au fost excluse de către Curtea Supremă de Justiție. Prin urmare, 

drepturile de apărare ale reclamanților nu au fost ignorate în acest sens, iar 

Curtea Supremă de Justiție a corectat greșeala comisă de către Curtea de 

Apel, prin excluderea declarațiilor de recunoaștere a vinovăției din lista 

probelor. Curtea Supremă a pus la baza condamnării reclamanților alte 

probe, id est declarațiile date de către alți co-învinuiți. Declarația 

reclamanților, potrivit căreia și aceste declarații ar fi fost obținute prin rele 

tratamente, nu este justificată. Prin urmare, Curtea constată că privilegiul 

împotriva autoincriminării a fost respectat în cadrul procesului împotriva 

reclamanților și că aceștia nu au fost condamnați în baza dovezilor obținute 

în rezultatul relelor tratamente.  

Reclamanții s-au plâns și că alți coacuzați în cadrul cauzei disjunse 

fuseseră achitați pentru acuzații bazate pe fapte identice. Aparent, hotărârea 

la care reclamanții au făcut referire în cererea lor nu era definitivă și a fost 

casată ulterior. 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că procesul în 

ansamblu nu poate fi considerat inechitabil și consideră că plângerea în baza 
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Articolului 6 § 1 din Convenție este vădit nefondată. Prin urmare, ea o 

respinge în baza Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

 

Din aceste considerente, Curtea, în unanimitate, 

 

Declară cererea inadmisibilă. 

 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 1 octombrie 2020. 

 

 

 

Hasan Bakırcı  

Grefier adjunct 

 

Arnfinn Bårdsen  

Președinte 

 
 


