Scrisoare deschisă către Parlamentul Republicii Moldova
Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Stimaţi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova,
Organizaţiile neguvernamentale semnatare Vă solicită să respingeţi Proiectul Legii
pentru modificarea alineatului 8 al articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova nr.
1107-XV din 6 iunie 2002, înaintat Parlamentului cu titlul de iniţiativă legislativă de către
Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în 12 iunie 2008. Prin acest Proiect de
lege se propune să fie excluse din prima propoziţie a alineatului (8) al art. 16 din Codul civil
cuvintele „şi moral”, precum şi integral a doua propoziţie din acelaşi alineat. Astfel, simplul
fapt al publicării unei dezminţiri va prezenta pentru reclamant repararea prejudiciului moral
cauzat reclamantului.
Organizaţiile neguvernamentale semnatare consideră că modificarea alineatului (8) al
articolului 16 din Codul civil în varianta propusă de iniţiativa legislativă a preşedintelui
Vladimir Voronin ar încuraja declaraţiile defăimătoare şi ar înrăutăţi în general calitatea
dezbaterilor publice, conducând la dezinformare în mass-media şi violarea dreptului
publicului de a fi informat. Rezultatul adoptării acestui Proiect de lege ar fi condamnarea
Republicii Moldova în noi cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Modificarea propusă este neconcordantă cu obiectivul articolului 10 al Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului de a stabili un echilibru între exercitarea dreptului la libera
exprimare şi exercitarea altor drepturi şi libertăţi. Libertatea de exprimare este unul din
fundamentele societăţii democratice şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului se referă la
importanţa libertăţii de exprimare ca o precondiţie pentru o democraţie funcţională, în special
prin intermediul unor media libere şi independente. Totuşi, această libertate implică obligaţii
şi responsabilităţi, aşa cum stipulează alineatul 2 al articolului 10 din Convenţie.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a dezvoltat pe parcursul anilor pe
premisa că, în timp ce libertatea cuvântului este un drept expres garantat de Convenţie,
protecţia reputaţiei este motivul limitării acestui drept, dacă „este necesar într-o societate
democratică”, adică „este de o necesitate socială stringentă”, „este proporţională cu scopul
urmărit” şi „există motive suficiente şi relevante”. Una dintre datoriile Curţii este să verifice
dacă autorităţile au pus într-un echilibru corect protecţia celor două drepturi garantate de
Convenţie, drepturi care uneori pot crea un conflict: pe de o parte, libertatea de exprimare
protejată de articolul 10, şi de cealaltă parte, dreptul persoanei de a-şi proteja reputaţia, drept
garantat de articolul 8 al Convenţiei (Chauvy and Others v. France, no. 64915/01, § 70,
ECHR 2004 VI). Fiecare stat contractant este obligat să se doteze cu un arsenal juridic adecvat
şi suficient care să aibă ca scop tocmai îndeplinirea acestor obligaţii pozitive care îi incumbă
pe temeiul articolului 8 al Convenţiei (25 ianuarie 2000, Ignaccolo-Zenide v. Romania, §
108). Atunci când există un conflict între aceste două drepturi, niciunul dintre ele nu-l poate
neutraliza pe celălalt prin adoptarea unei poziţii absolute. Amândouă trebuie să existe şi să fie
valorificate în armonie făcând compromisurile necesare, în funcţie de circumstanţele fiecărei
situaţii concrete. Legislaţia R. Moldova trebuie să permită judecătorului să dea soluţii
echitabile cauzelor pe care le judecă, iar instituirea unui dezechilibru între măsurile de
protecţie ale drepturilor prin excluderea acordării despăgubirilor pentru prejudiciul moral,
care este o poziţie de extremă, ar genera soluţii inechitabile. Mai mult, lipsa dreptului la
repararea prejudiciului moral nu este altceva decât o normă de blanchetă, or, CEDO a statuat
că interdicţiile de blanchetă sunt contrare Convenţiei (Clionov v. Moldova, 13229/04, § 41).
Principiul stabilit în jurisprudenţa Curţii, precum că exerciţiul dreptului la libera
exprimare este mult mai larg în domeniul discursurilor politice sau a dezbaterilor problemelor

de interes public, sau a criticii politicienilor, nu trebuie interpretat ca permiţând publicarea
oricărei declaraţii defăimătoare neverificate (Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v.
France, no. 21279/02 and 36448/02, Opinia Concurentă a judecătorului Loucaides). Acest
principiu se referă la faptul ca în domeniile enumerate mai sus, vizavi de politicieni, sunt
permise unele exagerări în presupunerea unor fapte sau că un efect ofensator al acestora
trebuie tolerat şi nu trebuie sancţionat. Însă reputaţia este o valoare pentru orice persoană şi
este ocrotită în Convenţie ca un drept fundamental al fiecărui individ fără excepţie.
Atragem atenţia că Rezoluţia Adunării Parlamentare nr. 1165 (1998) recomandă statelor
membre să găsească un mijloc de a echilibra exerciţiul celor două drepturi fundamentale:
dreptul la respectul vieţii private şi dreptul la libertatea de exprimare. Se recomandă adoptarea
legislaţiei care să permită persoanelor, printre altele, posibilitatea de a intenta acţiuni civile şi
de a solicita posibile despăgubiri pentru violarea vieţii private. Mai mult, se recomandă
adoptarea legislaţiei care să permită stabilirea unor penalităţi economice pentru presa care în
mod sistematic violează viaţa privată a persoanelor. Accentuăm, în acest context, că noţiunea
de „viaţă privată”, conform jurisprudenţei CEDO, implică şi reputaţia unei persoane.
De asemenea, „Declaraţia privind libertatea discursului politic în media” adoptată de
Comitetul de Miniştri la 12 februarie 2004, trasează căile de recurs împotriva violărilor prin
media, şi stabileşte că „personalităţile politice şi funcţionarii nu ar trebui să aibă acces decât la
mijloacele juridice de recurs de care dispun persoanele particulare în caz de violare a
drepturilor lor prin media. Daunele-interese şi amenzile impuse în caz de insultă sau
defăimare trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu încălcarea drepturilor
sau a reputaţiei altuia, luând în considerare eventualele reparaţii voluntare efective şi adecvate
care au fost acordate de media şi acceptate de persoanele în cauză”.
Fiind la o etapă în care tradiţiile democratice nu sunt încă înrădăcinate în Republica
Moldova, atât în ce priveşte libertatea de exprimare, cît şi celelalte drepturi ale omului, este
incorect să dezechilibrăm mijloacele de protecţie ale acestora. Riscul ar fi apariţia multor
cazuri grave de defăimare la comandă sau din neglijenţă. Atâta timp cât mijloacele de
autoreglementare ale presei în R. Moldova acţionează deficient sau sunt lipsă, există riscul ca
o lege care exonerează persoane responsabile de defăimare de repararea prejudiciului cauzat
să degenereze în campanii masive de defăimare, să stimuleze apariţia publicaţiilor de scandal
în defavoarea mass-media de buna-credinţă şi responsabile.
Luând în considerare cele expuse mai sus, Vă solicităm, stimaţi deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova, să respingeţi Proiectul de lege pentru modificarea alineatului (8) al
articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
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