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În cauza Bogaticov 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. 48833/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 5 

august 2016 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), de către un 

cetățean moldovean, dl Maxim Bogaticov, născut în anul 1981 și domiciliat 

în Chișinău („reclamantul”), care a fost reprezentat de către dl L. Luca, 

avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

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

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la anularea hotărârii instanței de fond prin care 

reclamantul a fost achitat și condamnarea acestuia în apel fără reexaminarea 

probelor sau reaudierea martorilor. 

2.  În timp ce conducea seara târziu, reclamantul a lovit cu mașina sa o 

persoană care stătea întinsă pe drum. Medicii de la ambulanță care au ajuns 

la locul accidentului la scurt timp după eveniment au constatat decesul 

victimei. 

3.  După examinarea rapoartelor de expertiză și audierea experților și a 

martorilor,  instanța de fond a achitat reclamantul. Aceasta a constatat că el 

nu era responsabil de decesul victimei, deoarece vizibilitatea redusă nu i-a 

permis să frâneze la timp și să evite coliziunea cu victima care stătea întinsă 

pe drum. În plus, rapoartele de expertiză au constatat că trupul victimei 

prezenta două tipuri de leziuni: antemortem și post-mortem, ceea ce 

presupune că, cel mai probabil, ea decedase deja în momentul impactului cu 

mașina reclamantului. 

4.  Curtea de Apel Chișinău a anulat hotărârea de mai sus și a recunoscut  

vinovăția reclamantului. În acest sens, ea nu a reaudiat martorii sau experții, 

ci doar a citit declarațiile lor anexate la dosar. Audierea martorilor a fost 

solicitată de către procuratură. Reclamantul a depus un recurs, invocând 

inter alia că, la anularea achitării sale, Curtea de Apel nu a efectuat o 

audiere completă și nu a reaudiat toți martorii și experții, în modul prevăzut 

de Codul de procedură penală. 



HOTĂRÂREA BOGATICOV v. REPUBLICA MOLDOVA 

2 

5.  Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului și a 

menținut hotărârea de mai sus. Unul dintre membrii completului Curții 

Supreme de Justiție a scris o opinie separată și și-a exprimat opinia că 

reclamantul trebuia să fie achitat. 

APRECIEREA CURȚII 

PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

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

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

motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

7.  Principiile generale privind echitatea procedurilor penale la faza de 

apel după achitarea reclamantului de către instanța de fond au fost rezumate 

în cauzele Dan v. Moldova (nr. 8999/07, § 30, 5 iulie 2011); Covalenco v. 

Republica Moldova (nr. 72164/14, §§ 19-24, 16 iunie 2020) și Dan v. 

Republica Moldova (nr. 2) (nr. 57575/14, §§ 47-56, 10 noiembrie 2020). 

8.  Guvernul a susținut că reclamantul nu a solicitat audierea martorilor 

de către Curtea de Apel Chișinău. Prin urmare, el nu putea invoca acest 

argument în fața Curții. În plus, doi dintre martori își schimbaseră adresele 

și, prin urmare, nu puteau fi citați. 

9.  Curtea constată că procurorul a solicitat ca martorii acuzării să fie 

prezenți și audiați în timpul procesului. Astfel, nu era nevoie ca și 

reclamantul să solicite același lucru. În plus, Guvernul nu a furnizat Curții 

nicio dovadă care să demonstreze că s-au depus toate eforturile rezonabile 

pentru a asigura prezența acelor martori în fața Curții de Apel. 

10.  Având în vedere circumstanțele cauzei și materialele dosarului, 

Curtea consideră că aspectele care trebuiau să fie stabilite de către Curtea de 

Apel la adoptarea sentinței de condamnare a reclamantului și, astfel, la 

casarea sentinței de achitare emise de către instanța de fond, nu puteau fi 

examinate în mod corespunzător, în cadrul unui proces echitabil, fără o 

evaluare directă a probelor prezentate de către martori și experți. 

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

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

12.  Reclamantul a pretins 1.882 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material și 3.000 EUR pentru prejudiciul moral. 

13.  Guvernul a contestat sumele de mai sus solicitate de către reclamant, 

susținând că sunt excesive. 

14.  Curtea nu poate specula cu privire la faptul dacă reclamantul ar fi 

suferit vreun prejudiciu material în cazul în care nu ar fi avut loc încălcarea 

Articolului 6 § 1 din Convenție; prin urmare, ea respinge această pretenție. 
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Cu toate acestea, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă pretinsă pentru 

prejudiciul moral. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

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

3. Hotărăște 

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

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

percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral, care urmează să 

fie convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului; 

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

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițională la 

suma 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 reclamantului pentru satisfacție 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 

 


