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CONTEXTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI 
 

Odată cu dobândirea independenței Republicii Moldova, cadrul legal de reglementare a activității 

mass-media, compus dintr-o serie de acte normative de stofă sovietică, a trecut printr-o lungă 

perioadă de tranziție. Reliefarea modestă a pluralismului în presa scrisă și audiovizuală a determinat 

legiuitorul să intervină treptat pentru a suplini lacunele legislative ce se făceau puternic resimțite în 

practică.  

În unele cazuri, aceste eforturi au rezultat însă într-o reglementare defectuoasă și ineficientă să 

asigure respectarea standardelor internaționale ale drepturilor omului privind libertatea de opinie și 

de exprimare. Drept consecință, Republica Moldova s-a pomenit în multiple rânduri condamnată 

pentru încălcarea Articolului 10 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale.  

La 12 octombrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza RISE 

Moldova și Iurie Sanduța contra Republicii Moldova (nr. 4358/19), care așteaptă să fie executată 

deplin la Chișinău. Acest lucru presupune implementarea unor reforme menite să stopeze, să 

remedieze și să prevină repetitivitatea încălcărilor constatate.  

Guvernului Republicii Moldova îi revine obligația să prezinte Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei un Plan de acțiuni capabil să modifice cadrul legal și/sau practicile administrative ori 

judiciare într-un mod ce ar exclude posibilitatea comiterii repetate a încălcărilor de același tip.  

Prezentul studiu face o analiză a cauzei RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei, examinând 

circumstanțele care au stat la originea plângerii reclamanților, constatările CtEDO, precum și cadrul 

de reglementare a relațiilor juridice relevante cazului. 

Urmărind scopul de a contribui la executarea adecvată de către Republica Moldova a hotărârilor 

CtEDO în cauze privind libertatea de exprimare, studiul vine să identifice măsurile cu caracter 

general pe care Republica Moldova trebuie să le întreprindă pentru implementarea deplină a 

hotărârii emise pe cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei. 
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SECȚIUNEA 1 
Cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei  
(Cererea nr. 4358/19)1 

 

Evenimentele din cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei își au originea în perioada 

campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2016, atunci când asociația reclamantă 

publicase mai multe2 investigații jurnalistice despre candidații implicați în cursa electorală. Printre 

acestea s-a numărat și articolul „Banii lui Dodon din Bahamas”3, în care a fost vizat politicianul Igor 

Dodon, liderul de atunci al Partidului Socialiștilor (PSRM) și candidatul electoral care, în rezultatul 

desfășurării alegerilor, a devenit președinte al Republicii Moldova (perioada mandatului prezidențial: 

23 decembrie 2016 – 24 decembrie 2020). 

RISE Moldova și jurnalistul de investigație Iurie Sanduța (autorul anchetei) informau publicul despre 

resursele financiare în valoare de 1,5 milioane de euro care, cu câteva luni înainte de alegerile 

prezidențiale din anul 2016, ar fi fost transferate cu titlu de împrumut de către o companie off-shore 

din Bahamas în beneficiul S.C. „P.P. Exclusiv Media” S.R.L. (în continuare – „Exclusiv Media”), 

persoană juridică din Republica Moldova.  

Potrivit investigației, Corneliu Furculiță, administrator al Exclusiv Media, angajator al soției lui Igor 

Dodon, deputat PSRM în Parlament și coleg de partid cu ultimul, a retras în numerar două treimi din 

bani, transmițându-i mai multor persoane apropiate PSRM sub forma unor împrumuturi 

nerambursabile în valoare de 300.000 - 500.000 de lei (echivalentul aproximativ a 15.000 - 25.000 

de euro). În articol se menționa că unii dintre beneficiarii împrumuturilor au donat PSRM mijloace 

bănești care depășesc veniturile lor anuale.  

Relatările jurnaliștilor erau susținute printr-un suport probant consistent precum extrase din Registrul 

de stat al bunurilor imobile, declarații cu privire la venituri și proprietate, precum și acte ale instanțelor 

de judecată.   

I. Judecarea cauzei în instanța de fond  
 

(Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Victor Sandu) 

 

La data de 4 noiembrie 2016, PSRM a acționat în instanța de judecată atât RISE Moldova, cât și 

autorul investigației jurnalistice, Iurie Sanduța. Reclamantul a solicitat dezmințirea informației 

„mincinoase și denigratoare” care îi lezează „onoarea, demnitatea și reputația profesională”, 

încasarea din contul pârâților a taxei de stat și a prejudiciului moral în cuantum de 10.000 de lei, 

precum și obligarea acestora să publice dezmințiri și scuze. 

                                                 
1 Hotărârea CtEDO emisă în cauza RISE Moldova și I. Sanduța c. Moldovei, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212124%22]}  ; 
2 „Ce nu se știe despre Maia Sandu”, https://www.rise.md/prezidentiale2016/ce-nu-se-stie-despre-maia-sandu/; „Iurie 

Leancă | Firma din Luxemburg și tranzacția imobiliară cu nucă”, https://www.rise.md/prezidentiale2016/iurie-leanca-
firma-din-luxemburg-si-tranzactia-imobiliara-cu-nuca/; „Afacerile și interesele Anei Guțu”, 
https://www.rise.md/prezidentiale2016/afacerile-si-interesele-anei-gutu/; „Centrul de business al lui Ghimpu din Chișinău 
vechi”, https://www.rise.md/articol/centrul-de-business-al-lui-ghimpu-din-chisinaul-vechi/; „Conexiunile lui Ciubașenco: 
Filat, Dodon, Usatîi”, https://www.rise.md/prezidentiale2016/conexiunile-lui-ciubasenco-filat-pasat-dodon-si-usatii/; 
„„Adevărul despre Omul Țopilor” https://www.rise.md/prezidentiale2016/adevarul-despre-omul-topilor/; 
3 „Banii lui Dodon din Bahamas”, https://www.rise.md/articol/banii-lui-dodon-din-bahamas/; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-212124%22%5D%7D
https://www.rise.md/prezidentiale2016/ce-nu-se-stie-despre-maia-sandu/
https://www.rise.md/prezidentiale2016/iurie-leanca-firma-din-luxemburg-si-tranzactia-imobiliara-cu-nuca/
https://www.rise.md/prezidentiale2016/iurie-leanca-firma-din-luxemburg-si-tranzactia-imobiliara-cu-nuca/
https://www.rise.md/prezidentiale2016/afacerile-si-interesele-anei-gutu/
https://www.rise.md/articol/centrul-de-business-al-lui-ghimpu-din-chisinaul-vechi/
https://www.rise.md/prezidentiale2016/conexiunile-lui-ciubasenco-filat-pasat-dodon-si-usatii/
https://www.rise.md/prezidentiale2016/adevarul-despre-omul-topilor/
https://www.rise.md/articol/banii-lui-dodon-din-bahamas/
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Partidul reclamant a susținut că informația privind „finanțarea ilegală din străinătate a PSRM și a 

campaniei electorale a lui Igor Dodon” este falsă. PSRM și-a motivat pretențiile prin prisma faptului 

că nicio structură a statului nu a constatat „existența unor aparențe de ilegalitate în acțiunile descrise” 

în investigația jurnalistică și nici nu a stabilit legături economice dintre PSRM și Exclusiv Media. Un 

alt argument a fost că acordul de împrumut dintre compania din Bahamas și persoana juridică 

administrată de Corneliu Furculiță este unul confidențial, iar RISE Moldova l-ar fi obținut prin mijloace 

ilegale. 

 

În acest context este necesar de a fi subliniat că legea4 impune reclamantului obligația de a indica, 

în cererea de chemare în judecată, relatările exacte a căror dezmințire se solicită și textul dezmințirii. 

PSRM a neglijat însă această sarcină, invocând că întreaga investigație „în integritatea sa comportă 

un caracter ilegal în privința conceptului și modului de abordare a subiectului, nefiind posibilă 

dezmințirea doar a unor pasaje din aceasta”.  

 

În privința publicării dezmințirilor, partidul reclamant a solicitat instanței să oblige RISE Moldova să 

dezmintă câteva informații care nu se regăsesc în investigația jurnalistică publicată. Este vorba 

despre relatările potrivit cărora PSRM și campania electorală a candidatului Igor Dodon a fost 

finanțată din străinătate.  

 

De fapt, RISE Moldova nu a operat în textul investigației publicate cu astfel de constatări. Jurnaliștii 

doar au prezentat dovezi că 1,5 milioane de euro au fost transferați de la o companie off-shore din 

Bahamas către Exclusive Media, ultima redirecționând acești bani către mai mulți membri și 

susținători ai Partidului Socialiștilor. Concluzia că PSRM a fost finanțat din străinătate a aparținut 

exclusiv reclamantului și nu a făcut parte din articolul contestat. 

 

La data de 21 decembrie 2017, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a emis o hotărâre5 prin care a 

admis parțial cererea de chemare în judecată a Partidului Socialiștilor, obligând RISE Moldova să 

plătească reclamantului 200 de lei (taxa de stat) și să publice următoarea dezmințire: „Recunoaștem 

că afirmațiile și/sau informațiile despre PSRM privind finanțarea acestuia din fonduri externe, precum 

și privind finanțarea de către PSRM a campaniei electorale a candidatului electoral Igor Dodon din 

fonduri externe sunt lipsite de substrat factologic și nu corespund realității”. 

 

Din start, în partea motivantă a hotărârii, instanța a generat o concluzie care depășește obiectul 

litigiului aflat în examinare: „Reclamantul este un partid politic care își desfășoară activitățile sale 

conform legislației Republicii Moldova, într-un mod transparent”. Totodată, magistratul a 

concluzionat că RISE Moldova „pretinde în mod tendențios, arbitrar și abuziv faptul că PSRM ar fi 

fost finanțat din fonduri externe”, iar prin investigația jurnalistică „se face aluzie că și campania 

electorală a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, d-nul Igor Dodon, ar fi fost 

finanțată din fonduri externe”. 

                                                 
4
 Art. 18 alin. (3) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „În cererea de chemare în judecată, reclamantul va indica 

exact relatările cu privire la fapte a căror dezminţire se solicită şi textul dezminţirii sau judecăţile de valoare fără substrat 

factologic suficient”. 
5
 Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru de 21 decembrie 2017:  

https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bfd6d0e8-cb05-e811-80d4-0050568b021b; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bfd6d0e8-cb05-e811-80d4-0050568b021b
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Instanța a mai statuat că „nicio structură statală nu a constatat existența unor aparențe de ilegalitate 

în acțiunile descrise” în materialul jurnalistic al RISE Moldova, pe care magistratul l-a numit „pretinsa 

investigație”. În hotărâre se mai menționează că „nu s-au constatat nici careva legături cauzale 

economice dintre PSRM sau candidatul PSRM la funcția de Președinte al Republicii Moldova, d-nul 

Igor Dodon, cu S.R.L. „Exclusive Media”. 

 

Prin urmare, instanța de judecată a considerat necesar să admită cererea de chemare în judecată 

în partea ce ține de dezmințirea informației care „lezează onoarea, demnitatea și reputația 

profesională” a PSRM, precum și în partea ce ține de compensarea cheltuielilor legate de plata taxei 

de stat.  

 

În general, statuarea faptului că publicarea unei informații poate leza onoarea și demnitatea unui 

partid politic reprezintă un absurd juridic. Or, în cazul persoanelor juridice, poate fi vorba doar despre 

lezarea reputației profesionale6. La fel, instanța da judecată a catalogat afirmațiile pe care pârâtul 

RISE Moldova nu le-a răspândit de fapt, însă pe care a fost obligat să le dezmintă, drept relatări 

„lipsite de substrat factologic și care nu corespund realității”.  

 

Acest fapt induce incertitudine în privința percepției magistratului asupra formei de „lezare” a 

drepturilor Partidului Socialiștilor, fie că este vorba despre răspândirea relatărilor „false” cu privire la 

fapte ori despre publicarea judecăților de valoare fără substrat factologic suficient. În cazul relatărilor 

cu privire la fapte, legea impune reclamantului sarcina de a demonstra (și instanței de a constata) 

caracterul fals al informației7, iar în cel de-al doilea caz poate fi vorba doar despre constatarea lipsei 

substratului factologic suficient8. Cea mai gravă problemă este însă că instanța de judecată a neglijat 

faptul că dezmințirea poate avea loc doar în raport cu acele relatări exacte pe care pârâtul le-a 

răspândit și nu în privința concluziilor generate de PSRM în urma lecturării investigației jurnalistice.  

 

Prin urmare, RISE Moldova și autorul investigației jurnalistice au fost obligați să dezmintă niște 

afirmații care nu le aparțin. Mai mult, având în vedere că partidul reclamant și-a manifestat 

dezacordul cu textul întregii investigații, jurnaliștii au fost privați de posibilitatea de a-și îndeplini 

sarcina probării unor relatări exacte pe care PSRM ar fi putut să le conteste.  

 

Din perspectiva temeiniciei și (i)legalității hotărârii, necesită a fi subliniat faptul că argumentele 

evocate de către instanța de judecată sfidează un conglomerat de norme inserate în legislația 

națională ce guvernează soluționarea litigiilor cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației 

profesionale. Prin urmare, la data de 27 decembrie 2017, RISE Moldova și Iurie Sanduța au depus 

apel împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 21 decembrie 2017, solicitând 

                                                 
6
 Art. 20 alin. (1), lit c) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Reclamant în cauzele cu privire la defăimare poate fi 

orice persoană juridică a cărei reputație profesională a fost lezată prin răspândirea unei informații”. 
7
 Art. 7 alin. (2) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „(2) Persoana lezată prin răspândirea unor relatări cu privire la 

fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii: a) este falsă”; 
8 Art. 7 alin. (4) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Persoana lezată prin răspândirea unor judecăţi de valoare 

poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii: a) nu se bazează pe un substrat 
factologic suficient”; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro
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casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei hotărâri cu privire la respingerea acțiunii PSRM 

drept neîntemeiată. 

II. Judecarea cauzei în instanța de apel 

 

(Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău, componența instanței de judecată: judecătorii Vladislav 

Clima, Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc)  

 

Prin decizia9 din 18 aprilie 2018 a Curții de Apel (CA) Chișinău, apelul declarat de către RISE 

Moldova și Iurie Sanduţa a fost respins, iar hotărârea primei instanțe – menținută. CA a considerat 

că autorii investigației jurnalistice au „pretins într-un mod tendențios, arbitrar și abuziv că PSRM ar 

fi fost finanțat din fonduri externe”. Mai mult, instanța de apel a reținut că, prin investigația publicată, 

jurnalistul autor, „într-un mod abuziv, face aluzie că și campania electorală a candidatului electoral 

Igor Dodon ar fi fost finanțată din fonduri externe”. 

 

În partea motivantă a deciziei, CA a statuat că „sarcina probațiunii în dovedirea corespunderii 

informației răspândite cu realitatea este pusă, în toate cazurile, în seama pârâtului”. De fapt, 

prevederile legii10 stabilesc în mod expres că sarcina probării caracterului fals sau adevărat al 

informației îi revine deopotrivă atât reclamantului, cât și pârâtului.  

 

Colegiul Civil al CA a considerat drept plauzibilă concluzia primei instanțe că „toate analizele și 

presupunerile pârâtului sunt false, fiind lipsite de orice substrat factologic rezonabil, având drept 

scop exclusiv defăimarea reclamantului”. Magistrații au conchis că RISE Moldova a efectuat o 

investigație jurnalistică care, „prin definiție, impune o analiză mult mai minuțioasă asupra tuturor 

aspectelor (...), cu elucidarea unor judecăți de valoare fără existența unui substrat factologic 

suficient”.  

 

Colegiul Civil al CA a statuat că „pârâtul putea să-și formuleze opiniile critice (…) fără a-l învinui pe 

reclamant de comiterea unor fapte lipsite de un suport probant, de un comportament necinstit, 

defăimător și capabil să-l defăimeze în ochii publicului”. Instanța a mai adăugat că „întâlnind o astfel 

de critică completă, unui cititor imparțial nu-i rămâne decât să-l suspecte pe reclamant de practici 

frauduloase”. Totodată, CA a considerat corect argumentul magistratului din prima instanță, potrivit 

căruia, „nicio structură de stat nu a constatat existența onor aparențe de ilegalitate în acțiunile 

descrise în pretinsa investigație”. 

 

Instanța de apel a reținut că RISE Moldova „a depășit limitele admise pentru exprimarea unei opinii 

critice, deoarece nu avea probe suficiente și pertinente”, concluzionând că „prima instanță a stabilit 

just că investigația publicată nu corespunde realității și i-a lezat onoarea, demnitatea și reputația 

                                                 
9 Decizia Curții de Apel Chișinău din 18 aprilie 2018: 
https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/d677b53b-ac47-e811-80d5-0050568b7027; 
10 Art. 24 alin.(1) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Reclamantul trebuie să dovedească următoarele: c) 

informaţia constituie o relatare cu privire la fapte şi este în esență falsă”. 
Art. 118 alin. (1) al Codului de procedură civilă: „Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă 
drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel”. 

https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/d677b53b-ac47-e811-80d5-0050568b7027
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profesională” a Partidului Socialiștilor. Prin urmare, apelul declarat de către RISE Moldova și Iurie 

Sanduţa a fost respins. 

III. Judecarea cauzei în instanța de recurs  

 

(Curtea Supremă de Justiție, componența instanței de judecată: judecătorii Valeriu Doagă, Tamara 

Chișca-Doneva, Nina Vascan) 

 

La data de 27 aprilie 2018, RISE Moldova și jurnalistul Iurie Sanduța au atacat cu recurs decizia 

instanței de apel, solicitând casarea hotărârii instanței de fond și a deciziei Curții de Apel, cu emiterea 

unei alte hotărâri  de  respingere a cererii de chemare în judecată depuse de PSRM.   

 

Recurenții au invocat faptul că instanțele de judecată ierarhic inferioare au interpretat în mod eronat 

legea. Mai exact, este vorba despre pronunțarea unor soluții nemotivate11, fapt ce constituie temei 

de declarare a recursului12.  

 

Completul de judecată a considerat însă că argumentele invocate de către RISE Moldova și Iurie 

Sanduța se referă la dezacordul lor cu soluția pronunțată de către instanța de apel, însă nu relevă 

încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material și nu constituie temei de 

casare a deciziei CA. Astfel, prin Încheierea13 Curții Supreme de Justiție din 11 iulie 2018 recursul 

jurnaliștilor a fost respins. 

IV. Depunerea plângerii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului  

 

La data de 9 ianuarie 2019, RISE Moldova și Iurie Sanduța au depus o plângere la Curtea Europeană 

pentru Drepturile Omului (CtEDO) împotriva Republicii Moldova, invocând încălcarea Articolului 10 

al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (CEDO), care 

garantează oricărei persoane dreptul la libertate de exprimare.  

 

Reclamanții au comunicat Înaltei Curți că RISE Moldova este o organizație nonguvernamentală, 

constituită dintr-o comunitate de jurnaliști de investigație, programatori şi activiști din Republica 

Moldova şi România, care investighează crima organizată, schemele de spălare a banilor din Europa 

de Est, acțiunile de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme, precum și averile dobândite 

ilegal de către politicieni. 

 

                                                 
11

 Art. 241 alin. (5) al Codului de procedură civilă: „În motivare se indică: circumstanțele cauzei, constatate de instanță, 

probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanțe, argumentele invocate de instanță la 

respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanța”; 
12

 Art. 432 alin. (2), lit. c) și (4) al Codului de procedură civilă: „Se consideră că normele de drept material au fost încălcate 

sau aplicate eronat în cazul în care instanța judecătorească (…) a interpretat în mod eronat legea”, „Săvârșirea altor 

încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul şi în măsura în care acestea 

au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a cauzei sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea 

probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului”; 
13

 Încheiere Curții Supreme de Justiție din 11 iulie 2018: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=45426; 

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=45426
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Jurnaliștii au notat că articolul „Banii lui Dodon din Bahamas” a fost publicat în perioada campaniei 

electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2016, autorii urmărind scopul de a informa publicul 

despre averile, interesele și anturajul fiecărui candidat, precum și despre modalitățile de finanțare a 

campaniei electorale a acestora.   

 

Conform bunelor practici jurnalistice, titlul de presă trebuie să fie nu doar informativ dar și atractiv. 

În privința raționamentului care a stat la baza identificării titlului pentru articolul publicat, reclamanții 

au remarcat necesitatea de a atrage atenția asupra faptului că mijloacele financiare au fost 

transferate de către o companie off-shore, cu câteva luni înainte de ziua alegerilor prezidențiale, în 

beneficiul unei societăți comerciale administrate de Corneliu Furculiță, deputat și sponsor PSRM, 

om de încredere al candidatului electoral Igor Dodon și angajator al soției ultimului.   

 

Argumentând substratul factologic suficient al judecății de valoare prezente în titlul investigației 

jurnalistice, reclamanții au specificat că relatările cu privire la fapte care se conțin în articol sunt 

probate prin înscrisurile anexate în conținutul anchetei.  

 

Totodată, RISE Moldova și Iurie Sanduța au argumentat că relatările potrivit cărora PSRM și 

campania electorală a candidatului Igor Dodon au fost finanțate din fonduri externe reprezintă o 

concluzie a partidului reclamant. Prin urmare, redacția și jurnalistul autor nu poartă răspundere 

pentru aceste afirmații și nici nu pot fi obligați să dezmintă relatările care nu le aparțin. 

 

Ulterior depunerii plângerii la CtEDO, Înalta Curte a comunicat-o Guvernului Republicii Moldova. 

Subsecvent, în temeiul Articolului 41 al Convenției14, la cererea autorităților naționale, CtEDO a inițiat 

procedura de reglementare a cauzei pe cale amiabilă. 

 

V. Inițierea procedurii de revizuire 

 

La data de 20 mai 2019, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova a înaintat cererea de 

revizuire15 a deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 aprilie 2018, solicitând: 

▪ admiterea cererii de revizuire; 

▪ recunoașterea expresă a încălcării drepturilor RISE Moldova și ale lui Iurie Sanduța, garantate de 

Articolul 10 al CEDO; 

▪ casarea Hotărârii din 21 decembrie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru; 

▪ casarea Deciziei din 18 aprilie 2018 a Curții de Apel; 

▪ casarea Încheierii din 11 iulie 2018 a Curții Supreme de Justiție; 

▪ respingerea drept nefondată a cererii de chemare în judecată depusă de către PSRM; 

▪ adoptarea unei decizii de acordare în beneficiul lui Iurie Sanduța și RISE Moldova a satisfacției 

echitabile pentru încălcarea constatată prin aplicarea directă a Articolului 41 al CEDO, într-un 

                                                 
14

 Art. 41 § 1 al CEDO: „În orice etapă a procedurii, Curtea se poate pune la dispoziţia părţilor interesate în scopul 

soluţionării pe cale amiabilă a cauzei, respectând drepturile omului prevăzute de Convenție şi Protocoalele sale”; 
15

 Art. 449, lit. g) al Codului de procedură civilă: „Revizuirea se declară în cazul în care (…)Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte 

împotriva Republicii Moldova”. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129218&lang=ro
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cuantum proporțional cu cel acordat de către CtEDO în jurisprudența sa în calitate de despăgubire 

pentru orice tip de prejudiciu moral și/sau material, inclusiv costuri și cheltuieli de judecată. 

Agentul Guvernamental al Republicii Moldova a invocat în fața instanței că în jurisprudența CtEDO 

a fost statuat că, din moment ce libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale 

ale unei societăți democratice, garanțiile acordate presei au o importanță deosebită. Mai mult, 

conform raționamentelor Înaltei Curți, presa este „câinele de pază” al unei societăți democratice, ea 

având rolul de a informa, de a controla și de a relata despre toate subiectele de interes public. 

Sancțiunile sau măsurile capabile să descurajeze participarea presei în dezbaterile de interes public 

trebuie supuse unei analize detaliate de către instanțele naționale.  

 

Sub rezerva Articolului 10 § 2 al CEDO, libertatea de exprimare presupune și libertatea de a împărți 

informații care sunt șocante, ofensatoare sau deranjante, fiind admis un anumit grad de exagerare 

sau chiar provocare în vederea protecției libertății jurnalistice (Prager și Oberschlick c. Austriei, nr. 

15974/90, 26 aprilie 1995, § 3816). Ultima este limitată prin îndatoririle și responsabilitățile jurnaliștilor 

care raportează chestiuni de interes public. 

 

Limitele criticii admisibile sunt mai largi față de politicieni decât față de indivizii obișnuiți, iar spre 

deosebire de cei din urmă, politicienii se expun în mod inevitabil și conștient unui control atent asupra 

faptelor și cuvintelor sale, atât din partea jurnaliștilor, cât și din partea publicului larg. În consecință, 

aceștia trebuie să dea dovadă de o doză mai mare de toleranță (Lingens c. Austriei, nr. 9815/82, 8 

iulie 1986, § 4217). 

 

Este necesar să fie menționat că politicienii beneficiază și ei de protecția reputației, însă această 

protecție trebuie pusă în balanță cu interesul de a dezbate liber chestiuni politice. Limitele criticii 

acceptabile sunt mai largi în cazul unei persoane care intră în viața politică candidând pentru o 

funcție publică, în special pe durata perioadei electorale (Hrico c. Slovaciei, nr. 49418/99, 20 iulie 

2004, § 4618). 

 

Revenind la circumstanțele cauzei, trebuie de specificat că RISE Moldova și Iurie Sanduța au fost 

obligați să dezmintă o informație pretinsă a fi inserată în investigația jurnalistică publicată la data de 

28 septembrie 2016, deoarece nu ar fi prezentat anumite probe pentru care ar confirma veridicitatea 

informației. Jurnaliștii au susținut în fața instanțelor naționale că titlul articolului putea fi considerat o 

judecată de valoare, care, în principiu, nu trebuie să fie probată.  

 

În această ordine de idei, instanțele naționale nu au răspuns la aceste argumente privind 

veridicitatea faptului dacă titlul articolului putea fi considerat o judecată de valoare. De asemenea, 

instanțele de judecată au eșuat să menționeze cu exactitate pasajele care ar fi fost publicate în 

detrimentul PSRM, provocându-i acestuia o lovitură de imagine. O simplă mențiune sau constatare 

                                                 
16

 https://www.hr-dp.org/files/2013/09/09/CASE_OF_PRAGER_AND_OBERSCHLICK_v._AUSTRIA_.pdf  
17

 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]}  
18 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Hrico%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMB
ER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61930%22]}  

https://www.hr-dp.org/files/2013/09/09/CASE_OF_PRAGER_AND_OBERSCHLICK_v._AUSTRIA_.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57523%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Hrico%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-61930%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Hrico%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-61930%22%5D%7D
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că întreaga investigație jurnalistică este defăimătoare este insuficientă în spiritul Articolului 10 al 

CEDO.  

 

În prezenta cauză, este incontestabil că reclamanții nu au demonstrat că banii alocați de către 

compania off-shore au ajuns direct sau indirect în beneficiul PSRM sau pe conturile candidatului 

electoral Igor Dodon, însă reclamanții nici nu au menționat acest fapt în articolul vizat. Or, aceștia s-

au limitat la a demonstra că acei bani au ajuns la câteva persoane care erau sponsori ai PSRM. 

Astfel, nu este exclus că un cititor al investigației jurnalistice ar putea ajunge la ideea că banii 

respectivi ar fi putut ulterior ajunge la PSRM sau că au fost utilizați după bunul plac al beneficiarilor 

debitori.  

 

Cert este însă că nici în titlul articolului și nici în conținutul investigației jurnalistice, autorii nu au făcut 

referire în mod expres la faptul că acei bani au ajuns în realitate la PSRM sau au fost utilizați în 

campania electorală a candidatului Igor Dodon.  

 

În cererea de revizuire, Agentul Guvernamental a mai notat că în textul investigației contestate se 

regăsesc un șir de simple judecăți de valoare acceptabile într-o societate democratică și care nu 

necesită să fie probate. Cerința de a demonstra adevărul unei judecăți de valoare încalcă însăși 

libertatea de a împărtăși opinii și informații de interes public, care este și ea o parte a fundamentală 

a dreptului garantat de Articolul 10 al CEDO (Busuioc c. Moldovei, nr. 61513/00, 21 decembrie 2004, 

§ 6119). 

 

La data de 4 martie 2020, Curtea de Apel (CA) Chișinău a emis o încheiere prin care a admis cererea 

de revizuire depusă de către Agentul Guvernamental al Republicii Moldova, dispunând casarea 

Deciziei din 18 aprilie 2018 a CA, cu transmiterea dosarului către Cancelaria CA pentru redistribuirea 

aleatorie unui alt complet de judecată pentru examinarea cererii de apel. 

 

În același timp, în încheierea emisă, Colegiul Civil al CA a remarcat că celelalte solicitări ale 

Agentului Guvernamental, cum ar fi recunoașterea expresă a încălcării drepturilor reclamanților (Iurie 

Sanduța și RISE Moldova) garantate de Articolului 10 al CEDO, într-un cuantum proporțional cu cel 

acordat de către CtEDO în jurisprudența sa în calitate de despăgubire pentru orice tip de prejudiciu 

moral și/sau material, inclusiv costuri și cheltuieli de judecată, depășesc împuternicirile atribuite 

instanței de revizuire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BUSUIOC%20(ro).pdf  

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BUSUIOC%20(ro).pdf
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V. Examinarea cauzei în instanța de apel (II) 

 

(Curtea de Apel Chișinău, componența instanței de judecată: judecătorii Nelea Budăi, Iurie Cotruță 

și Ion Muruianu) 

 

La data de 3 decembrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a emis o Decizie20 prin care a admis apelul 

pe care RISE Moldova și Iurie Sanduța l-au declarat încă în anul 2017. Subsecvent, instanța a casat 

hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 21 decembrie 2017, adoptând o nouă hotărâre 

prin care a respins, din lipsă de temei, acțiunea înaintată de PSRM. 

 

Instanța de apel a atestat că faptul finanțării din fonduri externe a PSRM şi a campaniei electorale a 

candidatului Igor Dodon reprezintă o concluzie a părții partidului reclamant, urmare a lecturării 

materialului contestat. RISE Moldova și Iurie Sanduța însă nu pot purta răspundere şi, în consecință, 

nu pot dezminți afirmațiile care nu le aparțin. Colegiul Curții de Apel a notat că PSRM nu a 

demonstrat întrunirea condițiilor pentru admiterea acțiunii. Mai exact, materialul publicat nu poartă 

un caracter defăimător. „Unicul scop urmărit de autorul materialului contestat era de a elucida 

adecvat realitatea și nicidecum publicarea și răspândirea informației ponegritoare cu scopul de a 

induce în eroare opinia publică”, a notat instanța de apel. 

 

Curtea de Apel a menționat că, în sensul Articolului 10 al CEDO, al Articolului 32 al Constituției şi al 

Articolului 9 al Legii cu privire la libertatea de exprimare, persoanele particulare se bucură de un 

drept larg de a critica liderii politici, oficialitățile, guvernele şi instituțiile statale și ele pot fi pedepsite 

în ordin civil sau penal doar în cazul în care criticile lor sunt false din punct de vedere factologic sau 

sunt excesiv de ofensatoare. Limitele criticii acceptabile la adresa personalităților publice sau a 

organismelor guvernamentale sunt mai largi decât ale celei la adresa persoanelor particulare. 

 

Colegiul Curții de Apel a luat în calcul faptul că politicienii în mod inevitabil şi conștient trebuie să 

accepte verificarea strictă a fiecărui cuvânt şi fapt, atât din partea jurnaliștilor, cât şi a publicului larg 

şi, în consecință, trebuie să demonstreze un grad mai mare de toleranță. Instanța de apel a mai 

reținut că reclamantul pe caz este un partid politic, mereu este în vizorul publicului larg, iar această 

stare de lucruri impune o doză mai mare de deschidere și, concomitent, un nivel mai ridicat de 

toleranță la critici și la provocări.  

 

Instanța de apel accentuează că, în lumina jurisprudenței CtEDO, libertatea de exprimare reprezintă 

unul din fundamentele esențiale ale societății democratice, care asigură dezvoltarea ei şi 

autorealizarea fiecărei persoane (Iladyside către Regatul Unit, 07.12.1976, §49). Potrivit motivării 

CtEDO în cauzele Ollinger c.Austriei si Höfer și Annesc c. Germaniei, expresiile și opiniile exprimate 

pe un subiect de interes public se bucură de un grad special de protecție, statele având în aceste 

cazuri o marjă de apreciere limitată în restrângerea libertății de exprimare. 

 

Pornind de la aceste deziderate, Colegiul a precizat că informația răspândită de către RISE Moldova 

este indiscutabil una de interes public major. În consecință, în opinia Colegiului curții, argumentele 

                                                 
20 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0d0a8e6d-f4a7-4f25-ac50-d45207919ef2  

https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0d0a8e6d-f4a7-4f25-ac50-d45207919ef2
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PSRM care au fost preluate în hotărârea primei instanțe sunt „lipsite de pertinență și nu pot fi 

satisfăcute”. 

 

Decizia Curții de Apel Chișinău a devenit definitivă și irevocabilă întrucât PSRM nu a atacat-o cu 

recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea deciziei integrale. 

VI. Constatările CtEDO  

 

La 12 octombrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat 

hotărârea în cauza Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Sanduța 

v. Republica Moldova (nr. 4358/19). 

În hotărârea sa, Înalta Curte a notat că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, în 

principiu, suficientă pentru a-i anula calitatea de victimă, cu excepția cazului în care autoritățile 

naționale au recunoscut, în mod explicit sau în substanță, și au oferit o despăgubire adecvată pentru 

încălcarea Convenției.  

În acest context, CtEDO a reținut că, deși Curtea de Apel Chișinău a admis cererea de revizuire a 

Agentului Guvernamental și a emis deciziile respective, inclusiv de respingere a acțiunii de 

defăimare împotriva reclamanților, ea nu a acordat nicio despăgubire, spre deosebire de alte 

cauze contra Republicii Moldova.  

De asemenea, CtEDO a notat că, deși Curtea de Apel Chișinău a refuzat recunoașterea expresă a 

încălcării Articolului 10 din CEDO, aceasta a acceptat argumentul Guvernului că rezultatul 

procedurilor de revizuire și procedurile redeschise cu privire la fondul cauzei au constituit, în esență, 

o recunoaștere a încălcării Articolului 10 din Convenție.  

Prin urmare, ținând cont de constatările sale în hotărârea Kommersant Moldovy c. Moldova (nr. 

41827/02, § 36, 9 ianuarie 2007) și notând că, în cadrul procedurilor inițiale, instanțele naționale nu 

au efectuat un exercițiu corespunzător de evaluare a drepturilor concurente, CtEDO a considerat că 

nu este necesar să reexamineze fondul cererii, concluzionând că a avut loc încălcarea Articolului 10 

din Convenție. Curtea a acordat reclamanților 2.300 de euro pentru prejudiciul moral și 1.500 de 

euro pentru costuri și cheltuieli. 
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SECȚIUNEA 2 
Cadrul de reglementare a libertății de exprimare a mass-mediei 
 

Libertatea de exprimare a fiecărui cetățean și a mass-mediei joacă un rol fundamental în societate, 

fiind considerată unul dintre pilonii unei societăți democratice și o condiție prealabilă esențială pentru 

asigurarea protecției altor drepturi fundamentale ale fiecărui individ21. 

Din perspectivă istorică, aportul major al presei în fortificarea democrațiilor veritabile rămâne a fi un 

fapt incontestabil. Datorită valorificării mecanismelor de monitorizare, verificare și echilibrare a 

exponenților puterii publice, mass-media și-a dobândit, pe bună dreptate, calitatea de „a patra putere 

în stat”.  

Legiferarea garanțiilor ce oferă persoanelor, în general, și presei, în particular, posibilitatea efectivă 

de a primi și a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice trebuie să constituie 

un imperativ atât pentru statele caracterizate printr-o democrație avansată, cât și pentru cele aflate 

în proces de tranziție. 

 

 

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (CEDO) 

 

Articolul 10 – Libertatea de exprimare  

Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie 

și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și 

fără a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societățile de 

radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 

 
*Ratificată de Republica Moldova în anul 1997 

 

 

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului 

Articolul 19 

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării. Acest drept include libertatea de a 

avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a 

răspândi informații şi idei prin orice mijloace independent de frontierele de stat. 

 
*Republica Moldova (R.S.S.M.) a aderat la 

Declarația Universală a Drepturilor Omului în anul 1990 

 

 

                                                 
21

 CtEDO, cauza Handyside c. Regatului Unit (cererea nr. 5493/72), par. 49; 
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Constituția Republicii Moldova 

 

Articolul 32 – Libertatea opiniei și a exprimării 

(1) Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea 

exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 

Articolul 34 – Dreptul la informație 

(5) Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii. 
*Adoptată la 29 iulie 1994 

 

De-a lungul timpului, Republica Moldova a ratificat convenții și a adoptat legi menite să asigure 

tuturor persoanelor dreptul la libera exprimare. Paleta de garanții consacrate în textul legilor 

reprezintă rezultatul unui proces legislativ treptat și de lungă durată, fiind impulsionat, în unele cazuri, 

de condamnarea statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru sfidarea 

standardelor internaționale în materia libertății de exprimare.  

 

 

Legea presei 

 

Articolul 1 – Libertatea presei  

(1) În Republica Moldova, libertatea presei constituie un drept fundamental consfințit de 

Constituție. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi 

ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viața internă şi cea internațională prin 

intermediul publicațiilor periodice şi al agențiilor de presă, care îşi desfășoară activitatea în 

condițiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislației cu privire la drepturile de autor. 

(2) Cenzura de orice fel asupra publicațiilor periodice şi agențiilor de presă, imixtiunea în 

activitatea lor de pregătire şi de difuzare a informației sunt interzise. 
*Adoptată la 26 octombrie 1994 

 

 

 

 

Codul Penal 

Articolul 1801  

(1) Împiedicarea intenționată a activității mass-media sau a jurnalistului, precum și intimidarea 

mass-media sau a jurnalistului pentru critică se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 

650 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice 

pe un termen de până la 2 ani. 
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Articolul 1802  

 

(1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicția nejustificată de a răspândi 

anumite informații, impusă de către conducerea mass-mediei publice se pedepsește cu 

amendă de la 650 la 850 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

 

Indicația funcționarului public sau a persoanei care exercită funcție de demnitate publică cu 

privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaților mass-media, precum și orice 

altă formă de împiedicare a tirajării sau răspândirii informației se pedepsesc cu amendă de la 

650 la 1350 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

 
Adoptat la 18 aprilie 2002 

* art. 1801 și 1802 au fost introduse la data de 21 martie 2013 

 

Legea cu privire la libertatea de exprimare  

 

La 23 aprilie 2010, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la libertatea de 

exprimare (LLE)22. Scopul principal al acestui act normativ cu caracter special este de a asigura un 

echilibru just între următoarele drepturi concurente: libera exprimare, pe de o parte, și apărarea 

onoarei, demnității, reputației profesionale sau vieții private și de familie ale persoanei, pe de altă 

parte.  

 

LLE garantează oricărei persoane dreptul de a se exprima liber, stabilind că restrângerile în privința 

acestei libertăți pot avea loc doar în cazul în care acestea (1) sunt prevăzute de lege, (2) sunt 

necesare într-o societate democratică și (3) urmăresc obiectivul de a proteja una dintre valorile 

ocrotite de lege23. Restrângerea care urmărește scopul de a proteja un interes legitim prevăzut 

expres de lege poate fi admisă doar în cazul în care aceasta este proporțională cu situația care a 

determinat-o, respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare, 

precum și libertatea publicului de a fi informat. 

Este necesar de a se sublinia că legislația națională a Republicii Moldova în materia libertății de 

exprimare corespunde standardelor instituite în jurisprudența CtEDO. Limitele ariei de protecție a 

libertății de exprimare este pe alocuri mai extins decât cele ce ocrotesc dreptul persoanei la apărarea 

onoarei, demnității și reputației profesionale.  

 

 

                                                 
22

 Legea cu privire la libertatea de exprimare, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro; 
23

 Art. 3 alin. (3) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Exercitarea libertății de exprimare poate fi supusă unor restrângeri 

prevăzute de lege, necesare într-o societate democratică pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, 
pentru a apăra ordinea şi a preveni infracțiunile, pentru a proteja sănătatea şi morala, reputația sau drepturile altora, pentru a 
împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparțialitatea puterii judecătorești”. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro
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▪ Formele de lezare a onoarei, demnității și reputației profesionale a persoanei  

(Art. 7 al LLE) 

 

LLE stabilește trei forme prin care onoarea, demnitatea şi/sau reputația profesională a persoanei pot 

fi lezate. Este vorba despre răspândirea (1) relatărilor false cu privire la fapte, (2) a judecăților de 

valoare fără substrat factologic suficient și (3) injuria. 

 

În cazul răspândirii unor relatări cu privire la fapte, persoana poate fi restabilită în drepturi doar dacă 

informația satisface cumulativ următoarele condiții: (1) este falsă, (2) este defăimătoare, (3) permite 

identificarea persoanei vizate de informație. Pentru această situație, mijloacele de restabilire în 

drepturi sunt: (1) rectificarea sau dezmințirea informației și/sau (2) repararea prejudiciului moral 

şi/sau material cauzat. 

În situația publicării unor judecăți de valoare, restabilirea în drepturi poate avea loc doar dacă opiniile 

răspândite (1) nu se bazează pe un substrat factologic suficient, (2) au un caracter defăimător și (3) 

permit identificarea persoanei vizate de informație. Persoana poate solicita (1) rectificarea sau 

publicarea unei replici ori dezmințiri, precum şi  (2) repararea prejudiciului moral şi/sau material 

cauzat. 

Exprimarea verbală, scrisă sau nonverbală a unei persoane poate fi catalogată drept injurie doar 

dacă aceasta (1) este intenționată și nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o 

societate democratică și (2) permite identificarea persoanei vizate. Persoana drepturile căreia au 

fost lezate prin injurie poate solicita doar (1) exprimarea scuzelor și (2) repararea prejudiciului moral 

și material cauzat. 

 

LLE instituie un regim special de protecție în raport cu persoanele care își exercită libertatea de 

exprimare într-un stil umoristic. Astfel, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru stilul comic și 

pamfletistic dacă, prin folosirea acestuia, nu se induce în eroare publicul în privința faptelor. Genul 

umoristic și satiric permite, prin natura sa, un grad mai mare de exagerare și chiar provocare. Prin 

urmare, autorii și răspânditorii pamfletelor și parodiilor beneficiază de protecție în litigiile cu privire la 

defăimare. Singura condiție necesară a fi respectată este ca publicul să nu fie dus în eroare cu 

privire la fapte. 

 
▪ Libertatea de a critica statul, autoritățile publice și persoanele care exercită funcții publice 

(Art. 9 și art. 10 al LLE) 

 

LLE garantează oricărei persoane dreptul de a critica statul și autoritățile publice, aceștia făcând 

parte din categoria subiecților care nu pot intenta acțiuni cu privire la defăimare. Totodată, ei nu sunt 

protejați de legea penală sau contravențională împotriva declarațiilor defăimătoare. LLE mai 

stabilește că persoanele care exercită funcții publice pot fi supuse criticii, iar acțiunile lor – verificării 

din partea mass-mediei, în ceea ce privește modul în care şi-au exercitat sau își exercită atribuțiile, 

în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura transparența şi exercitarea responsabilă 

a atribuțiilor lor. 
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În privința persoanelor publice şi persoanelor fizice care exercită funcții publice, informațiile despre 

viața privată și de familie a acestora pot fi dezvăluite în cazul când la mijloc este interesul public. 

Răspândirea informațiilor respective însă nu trebuie să aducă prejudicii nejustificate terților. Potrivit 

LLE, dacă persoanele publice și persoanele fizice care exercită funcții publice provoacă ele însele 

atenția asupra aspectelor din viața lor privată și de familie, mass-media are dreptul să cerceteze 

aceste aspecte. 

▪ Termenii restrânși pentru înaintarea cererii prealabile și a cererii de chemare în judecată 

(Art. 15-17 al LLE) 

 

Persoana care se consideră defăimată poate depune cererea prealabilă în termen de doar 20 de 

zile de la data la care a aflat sau trebuia să afle despre informația defăimătoare.  

Termenul de 20 de zile este unul de prescripție. Acest lucru însemnă că la expirarea acestuia 

persoana pretinsă a fi defăimată pierde dreptul de a înainta cererea prealabilă. Din anumite motive 

întemeiate (prevăzute de lege) ea poate solicita repunerea în termen. Cu toate acestea, la împlinirea 

unui an din ziua defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de înaintare a cererii 

prealabile. Pentru depunerea cererii de chemare în judecată persoana defăimată are la dispoziție 

30 de zile, termen care este și el unul de prescripție. Acesta curge fie de la data primirii răspunsului 

la cererea prealabilă, fie de la data expirării termenului de 5 zile pentru examinarea cererii prealabile.  

▪ Sarcina probațiunii  

(Art. 24 al LLE) 

 

În cadrul examinării cauzelor ce vizează apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a 

persoanei, sarcina probațiunii revine atât reclamantului, cât și pârâtului. Astfel, persoana care 

pretinde că a fost defăimată trebuie să demonstreze instanței că (1) pârâtul a răspândit informația, 

(2) relatările îl vizează şi sunt defăimătoare, (3) informația constituie o relatare cu privire la fapte și 

este în esență falsă sau judecata de valoare nu se bazează pe un substrat factologic suficient, (4) i-

a fost cauzat un prejudiciu.  

 

Pe de altă parte, pârâtul trebuie să demonstreze că (1) informația este de interes public și nu este 

defăimătoare sau nu îl vizează pe reclamant, (2) informația constituie o judecată de valoare care se 

bazează pe un substrat factologic suficient, (3) la momentul răspândirii informației, deși a luat toate 

măsurile de diligență, nu putea ști că prin acțiunile sale contribuie la răspândirea relatărilor false cu 

privire la fapte sau a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient. 

 

În cazurile ce vizează restrângerea libertății de exprimare, refuzul pârâtului de a dezvălui un secret 

profesional sau sursa de informare nu constituie temei suficient pentru admiterea acțiunii. Cerând 

pârâtului să dovedească adevărul declarațiilor sale, în același timp privându-l de o posibilitate 

efectivă de a aduce probe în susținerea declarațiilor sale sau ignorând probele prezentate fără a le 

da vreo apreciere, instanța admite o ingerință disproporțională în dreptul pârâtului la libertatea de 

exprimare (Busuioc c. Moldovei, hotărârea CtEDO din 21.12.2004). 
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▪ Prezumții în cauzele cu privire  la defăimare 

(Art. 25 al LLE) 

 

LLE operează cu o serie de prezumții stabilite în beneficiul persoanelor care își exercită dreptul la 

libera exprimare. Astfel, orice dubii rezonabile cu privire la faptul dacă: 

 

1. Persoana defăimată este persoană privată sau publică se interpretează în favoarea acordării 

statutului de persoană publică;  

2. Informația contestată este de interes public sau stârnește simpla curiozitate se interpretează în 

folosul acordării statutului de interes public; 

3. Informația răspândită este judecată de valoare sau relatare cu privire la fapte se interpretează în 

favoarea acordării statutului de judecată de valoare; 

4. Există sau nu un prejudiciu moral cauzat persoanei defăimate se interpretează în favoarea acordării 

unei compensații de un leu; 

5. Mass-media a acționat sau nu cu bună-credință atunci când a elaborat investigația jurnalistică se 

interpretează în favoarea bunei-credințe. 

 

În general, LLE stabilește că orice alt dubiu care nu este demonstrat conform regulilor prescrise de 

lege se interpretează în favoarea libertății de exprimare. 

Garanții speciale pentru mass-media 
 

Conștientizând faptul că jurnaliștii și instituțiile mass-media trebuie să-și exercite eficient misiunea 

de „câini de pază” ai democrației, să transmită opinii diferite în probleme de interes public major, 

pentru reflectarea corectă a realității și informarea onestă a publicului, legiuitorul a tratat cu o 

deosebită atenție libertatea de exprimare a mass-mediei.  

 

Astfel, potrivit LLE, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate 

interzice sau împiedica mass-media să răspândească informații de interes public decât în condițiile 

legii. Libertatea de exprimare a mass-mediei, spre deosebire de cea a altor subiecți ai legii, admite 

și un anumit grad de exagerare sau chiar provocare24. Singura condiție pe care trebuie să o respecte 

reprezentanții presei este să nu se denatureze esența faptelor. 

 

▪ Exonerarea de răspundere a mass-mediei pentru preluarea informațiilor 

(Art. 28 al LLE) 

 

LLE instituie o serie de cazuri în care mass-media nu poate purta responsabilitate pentru 

răspândirea relatărilor false cu privire la fapte și/sau a judecăților de valoare fără substrat factologic.  

 

Este vorba despre situațiile în care presa a preluat aceste informații din documentele ori 

comunicatele autorităților publice sau din conținutul petițiilor sau plângerilor cu privire la încălcarea 

drepturilor și intereselor legitime, expediate autorităților publice pentru examinare. Totodată, mass-

                                                 
24 Hotărârea CEDO din 24.02.1997 pe cauza De Haes and Gijsels c. Belgiei, §47 
http://www.hrcr.org/safrica/expression/dehaes_belgium.html  

http://www.hrcr.org/safrica/expression/dehaes_belgium.html
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media este exonerată de răspundere și în cazul preluării informațiilor răspândite în cadrul ședințelor 

autorităților publice de către participanții la întrunire sau informațiile comunicate în cadrul urmăririi 

penale sau al unui proces judiciar, de către participanții la proces, inclusiv martorii, de organul de 

urmărire penală sau instanța de judecată. 

 

În LLE mai sunt stipulate și alte cazuri când mass-media este exonerată de răspundere, însă nu 

total, ci doar de cea materială. Astfel, presa nu poartă răspundere financiară (nu poate fi obligată să 

compenseze prejudiciul moral și/sau material) pentru preluarea cu bună-credință a relatărilor false 

cu privire la fapte şi/sau a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient, care vizează 

chestiuni de interes public, dacă acestea: 

1. se conțin în comunicatele de presă ale altor persoane decât autoritățile publice; 

2. se conțin în creațiile de autor, care nu pot fi redactate, sau în emisiunile difuzate în direct; 

3. se conțin în declarațiile scrise sau verbale ale altor persoane; 

4. au fost răspândite anterior de alte instituții media; 

5. cad sub incidența altor cazuri stabilite de lege. 

 

▪ Protecția sursei de informare  

(Art. 13 al LLE) 

 

CtEDO a subliniat în repetate rânduri că Art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului 

garantează nu doar conținutul informațiilor și ideilor, ci și mijloacele de transmitere a acestora. Presei 

i s-a acordat cel mai larg domeniu de protecție în jurisprudența Curții, inclusiv în ceea ce privește 

confidențialitatea surselor jurnalistice. 

 

„Protecția surselor jurnalistice este una dintre condițiile fundamentale ale libertății presei. [...] Fără 

această protecție, sursele ar putea fi descurajate să ajute presa să informeze publicul despre 

chestiuni de interes public. În consecință, rolul vital de gardian public al presei ar putea fi subminat, 

iar capacitatea presei de a prezenta informații corecte şi demne de încredere ar putea fi afectată 

negativ. [...] Un ordin de divulgare a sursei [...] nu poate fi compatibil cu Art. 10 din Convenție, cu 

excepția cazului în care este justificat de un interes public superior.” (Goodwin c. Regatului Unit25, 

hotărârea din 27 martie 1996, pct. 39). 

 

LLE garantează dreptul de a nu dezvălui identitatea sursei sau orice informații care ar putea duce la 

identificarea sursei atât mass-mediei, cât și oricărei alte persoane care efectuează o activitate cu 

caracter jurnalistic de colectare, de primire și de distribuire a informației către public sau colaborează 

cu redacția.  

 

Persoanele care au publicat informații obținute din surse confidențiale pot fi obligate să dezvăluie 

identitatea sursei doar în cadrul proceselor penale și doar în condițiile legii. Astfel, organul de 

urmărire penală sau instanța de judecată va putea impune obligația de a divulga sursa de informare 

dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (1) dosarul penal vizează infracțiuni deosebit de 

                                                 
25 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57974%22%5D%7D


21/26 
 

grave sau excepțional de grave; (2) divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea 

penală; (3) au fost epuizate toate posibilitățile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace. 

 

În concluzie, libertatea de exprimare a persoanelor, în general, și a mass-mediei, în special, 

beneficiază de o amplă protecție asigurată prin prisma prevederilor LLE. Din perspectiva plenitudinii 

garanțiilor consacrate, examinate în condiții de aplicare corectă și uniformă a legii, poate fi 

concluzionat că LLE nu necesită a fi reformată pentru a preveni repetitivitatea încălcării Articolului 

10 al CEDO.  

 

SECȚIUNEA 3 
IMPLEMENTAREA HOTĂRÂRILOR CtEDO   
 

Noțiuni generale  
 

Ce exact trebuie să facă Republica Moldova după ce a fost condamnată? 

 

Odată cu aderarea la Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, 

cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Republica 

Moldova, alături de alte state semnatare, și-a asumat obligația să se conformeze deciziilor și 

hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Acest angajament presupune un proces 

complex de transpunere în practică a unor măsuri individuale și generale de implementare a 

hotărârilor, menite să stopeze, să remedieze și să prevină repetitivitatea încălcărilor constatate de 

Înalta Curte. 

 

● Măsurile cu caracter individual 

 

Primele acțiuni ale statului ajuns pe „banca condamnaților” la CtEDO vizează autorii plângerii către 

Curte, adică reclamantul lezat într-un drept garantat de Convenție. În acest sens, statul trebuie să 

întreprindă, în favoarea individului prejudiciat, o serie de măsuri care să restabilească, pe cât de 

mult posibil, starea de fapt existentă până la momentul comiterii încălcării. În terminologia juridică, 

această operațiune poartă denumirea de principiul restitutio in integrum.  

 

Plata despăgubirilor reprezintă una dintre măsurile reparatorii care este cel mai des întâlnită în 

practică. Cuantumul banilor pe care un stat îi scoate din buzunar este determinat de către CtEDO și 

indicat în textul hotărârii. Plata satisfacției echitabile urmărește scopul de a compensa prejudiciul 

material și/sau moral cauzat reclamantului. Există însă unele situații când despăgubirile de ordin 

financiar nu sunt capabile să remedieze suficient repercusiunile nefaste ale unor încălcări. În aceste 

cazuri, statul condamnat poate fi impus să recurgă la alte tipuri de măsuri cu caracter individual. 

Poate fi vorba despre rejudecarea cauzelor soluționate inechitabil, restituirea proprietăților, 

eliberarea persoanelor reținute în mod ilegal, revocarea unei decizii de deportare, reangajarea 

persoanei în funcția ocupată anterior etc.  
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● Măsurile cu caracter general 

 

Remedierea consecințelor violării drepturilor unui sau mai multor reclamați este cu siguranță una 

dintre principalele etape ale implementării hotărârilor CtEDO, însă, dacă nu este identificată și 

eradicată sursa catalizatoare a problemei, există riscul ca statele condamnate „să se poticnească 

de aceeași piatră” a injustiției de mai multe ori, pomenindu-se din nou pe banca acuzaților la CtEDO. 

Tocmai din acest motiv, pe lângă măsurile cu caracter individual, statul este obligat să gândească, 

să elaboreze și să implementeze și o serie de măsuri generale, menite să prevină apariția unor 

încălcări similare pe viitor. Adesea, statele condamnate întâmpină dificultăți în definirea și 

implementarea acestor măsuri generale. În lipsa unei evaluări complexe a circumstanțelor aplicabile 

cauzei, este extrem de dificil să identifici ce exact poate fi făcut pentru a preveni alte încălcări.  

 

În unele cazuri, particularitățile cauzei arată clar că violarea a avut loc din cauza deficiențelor 

legislației naționale. Poate fi vorba de prevederi legale ce contravin CEDO ori de lipsa legislației care 

să transpună la nivel național garanțiile Convenției. Prin urmare, statul nu are decât să-și 

„remodeleze” sau să completeze adecvat cadrul legal pentru a se conforma hotărârilor Curții. Mai 

există alte situații în care violarea este determinată de alți factori decât disonanțele dintre legislația 

națională și CEDO. Este vorba de precaritatea practicii judiciare, adică modul defectuos în care 

instanțele de judecată interpretează și aplică legea. În acest caz, măsurile cu caracter general pot 

presupune schimbarea practicii judiciare. În acest sens, statul trebuie doar să se asigure că 

hotărârea este publicată și transmisă instanțelor de judecată și altor autorități, fiind acompaniată, 

unde este necesar, de o circulară explicativă. 

 

De asemenea, în practică se regăsesc exemple în care măsurile cu caracter general constau în 

îmbunătățirea condițiilor materiale în penitenciare prin recondiționarea adecvată a spațiilor de 

detenție.  

 

Cine supraveghează implementarea hotărârilor CtEDO?  

 

Comitetul de Miniștri (CM), organismul interguvernamental al Consiliului Europei, exercită atribuția 

de supraveghere a implementării hotărârilor CtEDO. Formal, CM este compus din reprezentanții 

guvernelor statelor membre, adică miniștrii de externe ai fiecărui stat. În practică, miniștrii deleagă  

însă acest rol reprezentanțelor permanente de la Strasbourg. Astfel, supravegherea implementării 

hotărârilor CEDO se face de către reprezentanții permanenți adjuncți ai statelor membre. 

 

În exercitarea acestei atribuții, CM este asistat de propriul Secretariat și de Departamentul pentru 

Executarea Hotărârilor CtEDO (DEH), care este parte a Directoratului General pentru Drepturile 

Omului și Statul de Drept. Primul este responsabil pentru buna funcționare a Consiliului în ceea ce 

privește procedurile de luare a deciziilor, în timp ce DEH depuneri eforturi, alături de statele membre, 

pentru a determina acțiunile specifice necesare pentru a implementa în totalitate hotărârile CtEDO.  
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CM al Consiliului Europei supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor CtEDO de fond, a 

deciziilor privitoare la reconcilierile amiabile și a hotărârilor de respingere a cazurilor (articolele 46 și 

39, Protocolul 4 din CEDO, art. 43 din Regulamentul Curții). 

 

În 2004 și 2008, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandările privitoare la îmbunătățirea măsurilor 

corective pe plan intern (2004) și pe cele privitoare la capacitatea internă de implementare rapidă a 

hotărârilor CEDO (2008), invitând statele membre să implementeze corecții eficiente pentru a evita 

readucerea cazurilor similare în fața CtEDO26. 

Executarea hotărârii emise în cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei  
 

Libertatea de exprimare a persoanelor, în general, și a mass-mediei, în particular, beneficiază de o 

amplă protecție prin prisma prevederilor LLE (a se vedea Secțiunea 2). Astfel, din perspectiva 

calității, clarității și suficienței cadrului legal de reglementarea a domeniului de referință, reformarea 

prin modificări legislative nu reprezintă o măsură cu caracter general fiabilă pentru executarea 

hotărârii emise pe cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei. 

În privința uniformității jurisprudenței naționale este necesar a se specifica faptul că CJI a analizat 

30 de cauze cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, care au fost intentate 

în perioada anilor 2018-2021 împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor. În majoritatea cazurilor 

a fost atestată existența unei uniformități în aplicarea prevederilor LLE de către instanțele de 

judecată. Cu toate acestea, în vederea asigurării faptului că interpretarea textelor din legislația 

națională are loc în conformitate cu rigorile CEDO, considerăm oportun de a furniza instanțelor de 

judecată acte explicative elaborate cu privire la standardele convenționale în materia libertății de 

exprimare.  

Conform atribuțiilor stabilite în Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), urmărind scopul 

asigurării aplicării uniforme a legislației materiale și procesuale de către toate instanțele 

judecătorești, Plenul instanței supreme a elaborat Hotărârea27 explicativă nr. 7 din 24.12.2012 cu 

privire la practica aplicării de către instanțele de judecată a unor prevederi ale Legii cu privire la 

libertatea de exprimare (în continuare – „Hotărârea Plenului CSJ nr. 7”). Hotărârea explicativă a 

Plenului CSJ detaliază particularitățile garanțiilor inserate în LLE, raportându-le la standardele 

institute în jurisprudența CtEDO.  

 

Hotărârile Plenului CSJ nu poartă un caracter obligatoriu pentru instanțele de judecată, însă 

reprezintă un mijloc important de uniformizare a jurisprudenței naționale. Din anul 2012, atunci când 

a fost emisă Hotărârea Plenului CSJ nr. 7, și până în prezent, au fost înregistrate diverse evoluții 

jurisprudențiale, CtEDO clarificând în hotărârile emise diverse aspecte noi privitoare la aria de 

protecție a libertății de exprimare. 

   

                                                 
26

 European Implementation Network (EIN), Executarea Hotărârilor CtEDO. Ghid pentru ONG-uri, părți vătămate și 

avocați.  

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN
+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf  
27 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=277  

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=277


24/26 
 

Prin urmare, în vederea asigurării implementării depline a hotărârii CtEDO emise pe cauza RISE 

Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei, considerăm oportună actualizarea Hotărârii explicative a 

Plenului CSJ nr. 7 din 24.12.2012, prin abordarea jurisprudenței dezvoltate în timp de către Înalta 

Curte.  

 

Cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța c. Moldovei reprezintă o dovadă elocventă a faptului că 

provocările la adresa libertății de exprimare a mass-mediei continuă în pofida cadrului legal național 

corespunzător standardelor CtEDO.  

Din analiza conținutului hotărârilor emise pe cauză la nivel național poate fi dedus cu certitudine că 

anume practicile defectuoase de interpretare și aplicare a legii de către instanțele de judecată 

reprezintă cauza care a dus la încălcarea dreptului la libera exprimare a jurnaliștilor. Soluționarea 

injustă a litigiului rezultă din acțiunile instanțelor de judecată, care fie intenționat, fie din neglijență 

gravă au admis aplicarea eronată a legii.  

 

Analizând probabilitatea că, la adoptarea hotărârilor judecătorești ilegale, magistrații au acționat cu 

intenție, precizăm că la momentul examinării litigiului în instanța de fond, apel și recurs, persoana 

vizată nemijlocit în articolul contestat de către PSRM, Igor Dodon, deținea funcția de președinte al 

Republicii Moldova.  

 

În conformitate cu prevederile art. 116 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova, „judecătorii sunt 

numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani”. După expirarea acestui termen, judecătorii 

pot fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Numirea, în ambele cazuri, are loc în 

temeiul unui decret emis de către Președintele Republicii Moldova.  

 

Precizăm că hotărârea instanței de fond a fost emisă de către magistratul Victor Sandu. Judecătorul 

a fost numit în funcție la data de 4 februarie 201528, iar în perioada de 4 noiembrie 2016 - 21 

decembrie 2017 a soluționat cauza inițiată la cererea PSRM, prin care partidul contesta investigația 

jurnalistică „Banii lui Dodon din Bahamas”. Igor Dodon, candidatul electoral vizat în articol a devenit 

președinte al Republicii Moldova la data de 23 decembrie 2016. Prin urmare, numirea în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă depindea de faptul dacă Președintele Republicii 

Moldova va decreta astfel, fapt ce generează presupunerea că independența și imparțialitatea 

magistratului au fost afectate. 29 

 

Din fericire, la 23 septembrie 2021, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea Constituției 

Republicii Moldova30 prin care a exclus prevederea privind necesitatea de a „prelungi” mandatul 

judecătorului după expirarea a 5 ani. Astfel, în cazul examinării cauzelor ce vizează direct sau 

indirect persoana care deține funcția de Președinte al Republicii Moldova, nu va mai exista factorul 

                                                 
28 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356799  
29 

https://magistrat.md/files/cariera_files/decret_de_numire_in_functia_de_judecator_pana_la_atingerea_plafonului_d
e_varsta.pdf  
30 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ro  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356799
https://magistrat.md/files/cariera_files/decret_de_numire_in_functia_de_judecator_pana_la_atingerea_plafonului_de_varsta.pdf
https://magistrat.md/files/cariera_files/decret_de_numire_in_functia_de_judecator_pana_la_atingerea_plafonului_de_varsta.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ro
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ce poate știrbi din independența și imparțialitatea judecătorilor „mandatul” cărora urmează să fie 

prelungit.  

 

În același timp, necesită a fi subliniat că legislația națională a Republicii Moldova oferă pârghii pentru 

aplicarea măsurilor sancționatorii pentru judecătorii care au admis abateri disciplinare. 

Implementarea acestei măsuri cu caracter reparatoriu și preventiv rezidă din necesitatea de a 

asigura că magistrații nu vor mai adopta hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență 

gravă, se încalcă drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate 

de Constituția Republicii Moldova şi de tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale 

ale omului la care Republica Moldova este parte. 

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. e) al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor, „sesizarea privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători 

poate fi înaintată de (…) Ministerul Justiției, la notificarea Agentului Guvernamental, în cazul în care 

se solicită constatarea abaterii disciplinare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) cu privire la acțiunile sau 

inacțiunile judecătorului care au dus la una dintre consecințele prevăzute la art. 2007 alin. (1) lit. c) 

din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002”. 

 

Potrivit art. 4 alin. (1), lit. b) al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, „constituie 

abatere disciplinară (…) adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență 

gravă, au fost încălcate drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, 

garantate de Constituția Republicii Moldova şi de tratatele internaționale privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte”. 

 

Art. 2007 al Codului civil stipulează: „(1) Prejudiciul cauzat persoanei prin acțiunile organelor de 

urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanțelor de judecată se repară de către stat integral, 

indiferent de vinovăția persoanei responsabile, în următoarele cazuri: c) acțiuni sau inacțiuni care 

au dus, după caz, la (1) constatarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin hotărâre, 

a încălcării drepturilor sau libertăților fundamentale ale unei persoane și dispunerea achitării unor 

sume în beneficiul acesteia; (2) pronunțarea unei hotărâri de către o instanță judecătorească 

națională, ca urmare a condamnării statului de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin 

care s-a dispus achitarea unor sume din contul statului”. 

Astfel, în contextul întrunirii circumstanțelor care fac posibilă angajarea răspunderii judecătorilor care 

au soluționat injust cauza la nivel național este necesar ca Ministerul Justiției să notifice Consiliul 

disciplinar al Consiliul Superior al Magistraturii în vederea constatării abaterilor disciplinare și 

sancționării magistraților. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

În anul 2021, Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza RISE Moldova și Iurie 

Sanduța  c. Moldovei pentru încălcarea dreptului la libera exprimare, garantat de Articolul 10 al 

CEDO. Curtea a constatat că, în cadrul procedurilor inițiale, instanțele naționale nu au efectuat un 

exercițiu corespunzător de evaluare a drepturilor concurente, adică libertatea de exprimare a RISE 

Moldova, pe de o parte, și dreptul la apărarea reputației RSRM, pe de altă parte. Prin urmare, Înalta 

Curte a concluzionat că a avut loc încălcarea Articolului 10 din Convenție. 

 

Cadrul legal național al Republicii Moldova conține o varietate de mecanisme de protecție a libertății 

de exprimare. Actele normative naționale cu caracter special instituie suficiente garanții în raport cu 

dreptul la libera exprimare a indivizilor, în general, și a mass-mediei, în particular. În jurisprudența 

națională nu au fost atestate cazuri frecvente de aplicare contrastantă și neuniformă a legislației ce 

reglementează domeniul de referință. Pe de altă parte, cauza RISE Moldova și Iurie Sanduța denotă 

că provocările la adresa libertății de exprimare a jurnaliștilor nu au încetat. 

 

Condamnarea statului la CtEDO în această cauză nu a avut loc din cauza precarității cadrului legal 

național, ci se „datorează” aplicării eronate a legii de către instanțele de judecată, fie că este vorba 

despre abateri comise cu intenție ori din neglijență gravă. Prevederile legislației care instituie că 

judecătorii sunt numiți în funcție inițial pe un termen de 5 ani, ca mai apoi „mandatul” acestora să fie 

prelungit prin decret prezidențial, știrbesc din imparțialitatea magistraților care judecă litigii în care 

este vizat Președintele Republicii Moldova.   

 

Odată cu aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), Republica Moldova 

s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a 

Drepturilor Omului (CtEDO). În virtutea angajamentului de a se conforma deciziilor și hotărârilor 

CtEDO, Republica Moldova este obligată să elaboreze și să prezinte Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei un Plan de acțiuni în care să prevadă măsurile pe care trebuie să le întreprindă 

pentru a remedia și preveni repetitivitatea încălcărilor constatate în cauza RISE Moldova și Iurie 

Sanduța c. Moldovei.  

 

Implementarea eficientă a măsurilor cu caracter general implică actualizarea Hotărârii explicative a 

Plenului Curții Supreme de Justiție în vederea uniformizării jurisprudenței naționale din perspectiva 

evoluțiilor jurisprudențiale ale CtEDO. Totodată, gravitatea abaterilor disciplinare comise de către 

judecătorii cărora le-a fost dedusă soluționarea cauzei în instanțele naționale impune necesitatea ca 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova să sesizeze Consiliului Superior al Magistraturii în vederea 

constatării abaterii și sancționării judecătorilor vizați.   
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