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§1

Consideraţii generale privind locul şi rolul apărării
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
a persoanei în statul de drept

Existenţa şi măsura în care sunt garantate şi respectate drepturile omului într-o societate
sunt criterii concludente pentru determinarea rolului omului în societatea respectivă
şi, în consecinţă, a nivelului de dezvoltare al acesteia. Promovarea drepturilor omului
este o prioritate a societăţii democratice şi a devenit, după proclamarea suveranităţii
şi independenţei (în unele cazuri cel puţin formal), o importantă parte componentă a
politicii Republicii Moldova pe plan intern şi extern.
Având rolul de a apăra personalitatea, normele ce protejează onoarea, demnitatea şi
reputaţia profesională sunt de o necesitate stringentă în contextul “religiei secolului
XX” (în aceeaşi măsură valabilă pentru începutul secolului XXI), care declară că omul
este valoarea fundamentală a societăţii. Societatea pe parcursul evoluţiei sale a apreciat
ca esenţială pentru o convieţuire armonioasă protecţia onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale a persoanei, generând astfel procesul de legiferare a dreptului omului de a ﬁ
apărat contra atacurilor neîntemeiate la onoarea, demnitatea şi reputaţia sa profesională.
Deşi nu există dubii asupra necesităţii de a reglementa prin lege aceste relaţii sociale,
însuşi modul cum trebuie reglementată (şi respectiv apărată) onoarea, demnitatea
şi reputaţia profesională a persoanei este izvorul a numeroase dezbateri. Discuţiile
se ampliﬁcă odată cu dezvoltarea progresivă a mijloacelor de informare în masă şi
creşterea semniﬁcativă a impactului acestora asupra opiniei publice. Pentru a nu afecta
transparenţa şi controlul social al activităţii autorităţilor, în unele cazuri se impune o
protecţie limitativă a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a unor categorii de
persoane.
Prezenta lucrare are ca obiect de studiu problematica complexă a protecţiei juridice a
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei. În cadrul ei sunt examinate
elemente de ordin general-teoretic, care şi-au găsit consacrare normativ-juridică în
Republica Moldova, dar şi elemente cu titlu de propuneri de legiferare, precum şi
elemente de interpretare şi aplicare a legislaţiei în practica judiciară, ţinându-se cont de
doctrina occidentală şi standardele europene.
În spaţiul actual al Republicii Moldova, apărarea onoarei şi demnităţii prin mijloace
civile a fost implementată pentru prima dată prin art. 7 al Bazelor legislaţiei civile a
URSS şi a republicilor unionale, adoptate de Sovietul Suprem al URSS la 11.06.1961,
intrate în vigoare la 1 mai 1962. Bazele au fost primul act unional codiﬁcat, conţinând
prevederile fundamentale ale dreptului civil. Ele au servit ca bază pentru adoptarea
codurilor civile ale republicilor unionale. Codul civil al RSSM a fost adoptat la 26
decembrie 19641 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1965. În acest cod, pentru prima dată în
1
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Bедомости Верховного совета Молдавской СССР, 1964, nr.36, art.8

istoria RSSM, se include art. 7 intitulat “Apărarea onoarei şi demnităţii”. Însăşi noţiunea
de “apărare a onoarei şi demnităţii” constituie o inovaţie a legislaţiei sovietice, care nu
a dorit să utilizeze noţiunea de “defăimare”, consacrată în acea perioadă în multe ţări şi
care rămâne a ﬁ tipică sistemului legislativ occidental.“Noţiunea de “defăimare” poate ﬁ
găsită în ştiinţa dreptului civil rus din perioada prerevoluţionară, dar nu a fost preluată
de legislaţia civilă sovietică, pentru că era considerată de origine burgheză”.2
Implantată profund, prin tradiţie, în psihologia populaţiei, în mod special a juriştilor,
noţiunea de “apărare a onoarei şi demnităţii” (completată de categoria “reputaţie
profesională”), consacrată în reglementările privind libertatea de exprimare, a fost
preluată şi de noul Cod civil al Republicii Moldova3.
Însă din momentul transformării Republicii Moldova într-un stat democratic, “în care
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”(Constituţia
Republicii Moldova, art. 1 alin. 3) s-a impus o abordare conceptual diferită a acestei
teme, care era atipică perioadei sovietice. Transformările ideologice, ce au luat amploare
în special în anii ’90, au determinat modiﬁcări serioase ale legislaţiei, a început un
proces de valoriﬁcare a drepturilor şi libertăţilor garantate de stat prin prisma tradiţiilor
înrădăcinate în statele democratice. Într-un timp relativ scurt, au fost ratiﬁcate toate
tratatele de importanţă majoră pe plan universal şi regional, statul s-a angajat să-şi
armonizeze legislaţia internă cu standardele impuse de actele internaţionale ratiﬁcate.
O importanţă particulară a avut-o ratiﬁcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale4, numită şi Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (în continuare abreviat CEDO), nu pentru că aceasta ar conţine prevederi mai
speciale, ci pentru că dispune de un mecanism eﬁcient de control al modului cum sunt
respectate drepturile prevăzute de ea.
Constituţia5, adoptată la 29 iulie 1994, declară Republica Moldova un stat de drept.
Remarcăm că un stat de drept poate ﬁ doar un stat democratic. “Ceea ce deosebeşte un
stat democratic, un stat de drept de un stat totalitar este că primul se ocupă de conţinutul
ordinii juridice structurate, pe când al doilea doar de forma ei. (…) În statele totalitare,
statul este o realitate transcendentă; el este în fond realitatea supremă, mai bine zis
realitatea exclusivă. Idee care se autodezvoltă, statul totalitar neagă existenţa drepturilor
inerente naturii înseşi a individului, neagă chiar individualitatea ca realitate autonomă;
individul este doar un atom social; drepturile sale sunt concesii statale; totalitarismul se
ediﬁcă pe ruinele drepturilor omului. Acest lucru nu mai înseamnă că drepturile omului
2

Потапенко С.В. “История развития российского законодательства по судебной защите чести,
достоинства и деловой репутации” // “Российский судья”, № 10 (2001), p.31
3
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, M.O. nr. 82-86 din 22.06.2002
4
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale /Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului - CEDO/ adopt. Roma, 4 noiembrie 1950, în vig. din 03.09.53. Ratiﬁcată de R.M.
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.97, publ. M.O. (Tratate internaţionale la care R.M.
este parte (1990-1998), vol I, p.341)
5
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994., publ. în Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova (M.O.) nr. 1 din 18.08.1994
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nu mai există ca realităţi formale, constituţiile le prevăd, dar ele nu mai sunt efective,
pentru că statul nu mai este în principiu minimal şi subsidiar, ci un stat ce “sufocă”
societatea civilă, tinde să o neantizeze; nu există iniţiativă non-statală; societatea civilă,
ceea ce mai subzistă din ea, nu are nici o dinamică proprie. Dreptul în statele totalitare
pierde orice dimensiune protectoare. El este doar un instrument în mâinile statului.
Structurarea formală a normelor este utilizată pentru a legitima orice abuz. Natura însăşi
a dreptului se schimbă, pentru că ﬁnalitatea sa este cu totul opusă celei pe care acesta o
are în statele liberale.”6 “Normele tuturor constituţiilor sovietice (…) privind drepturile
şi libertăţile cetăţenilor sovietici aveau un caracter ﬁctiv, formal. Practica represiunilor
în masă şi a răfuielilor (începând cu teroarea revoluţionară a “comunismului de luptă”,
“epurările staliniste şi represiunile din anii ’30-’50 şi terminând cu lupta în anii ’60-’80
cu cei care gândesc altfel, disidenţii şi apărătorii drepturilor omului”) au demonstrat
convingător caracterul ﬁctiv al drepturilor şi libertăţilor omului în socialism, natura
antijuridică a acestui regim.”7
Spre deosebire de art. 16 Cod civil, CEDO nu conţine un articol care să protejeze direct
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei, ci protejează, prin art. 10,
libertatea de exprimare. Totuşi, prin stipulaţia că libertatea de exprimare nu poate prejudicia “reputaţia altuia” indirect protejează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a
persoanei.
Fiind un fundament al societăţii democratice, libertatea de exprimare necesită a ﬁ
protejată într-un mod special pentru salvgardarea democraţiei, a pluralismului, a
transparenţei. Prin jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anihilat
o mare parte din restrângerile impuse în general libertăţii de exprimare în spaţiul
european, inclusiv în favoarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei.
Astfel, pe parcursul unei activităţi de jumătate de secol, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a creat aşa-numitele “standarde europene ale libertăţii de exprimare”. Pentru
că în lege în mod obişnuit libertatea de exprimare există doar până în momentul în
care este lezată onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei, o parte din
standardele europene sunt tangenţiale temei studiate în prezenta lucrare.
Modul în care sunt interpretate şi aplicate articolele din legislaţia naţională referitoare la
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale deseori contravine principalelor
reguli consacrate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de-a lungul activităţii de
interpretare şi aplicare a art. 10 CEDO. În practică însă aplicarea standardelor europene
este foarte diﬁcilă, pentru că, pe de o parte, acestea nu reies din însuşi conţinutul
articolelor în discuţie (este atât cazul legislaţiei precedente – art. 7 şi 7/1 Cod civil din
26.12.1964, cât şi al legislaţiei actualmente în vigoare – art. 16 Cod civil din 06.06.2002),
pe de altă parte, standardele europene sunt cunoscute insuﬁcient.
6

Dogaru I., Dănişor D.C., Dănişor Gh. Teoria Generală a Dreptului, -B., Editura Ştiinţiﬁcă, 1999, p. 106107
7
Нерсесянц В. С. (под общ. ред.). Проблемы общей теории права и государства. Учебник для
вузов, -М., Изд. группа “Норма–Инфра•М”, 1999, р. 681
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Totuşi, aşa cum am menţionat anterior, problematica apărării onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale nu mai poate ﬁ studiată doar prin prisma legislaţiei şi practicii
implementate în spaţiul ex-sovietic, de aceea standardele europene vor ﬁ tratate în
paralel cu legislaţia şi practica existentă, reprezentând şi obiectivul în conformitate cu
care urmează a ﬁ modiﬁcată legislaţia şi practica Republicii Moldova. Spre deosebire
de practica existentă în spaţiul moldovenesc, practica occidentală pune pe cântar
importanţa libertăţii de exprimare în raport cu protecţia personalităţii. Aplicarea legii
nu se mai face orbeşte, ci se circumscrie unui proces de apreciere a valorii primordiale
în ﬁecare caz concret. Or, pedepsele aplicate pentru aﬁrmaţii făcute cu bună credinţă şi
rezonabile în respectivele condiţii pot avea repercusiuni grave asupra democraţiei.
“În ceea ce priveşte drepturile omului, - condiţie sine qua non a statului de drept – cu cât
se denaturează mai grav conţinutul acestui principiu fundamental, cu atât este mai mult
vizată existenţa statului de drept.”8
“Statul de drept se bazează pe aﬁrmarea unei primordialităţi a individului în cadrul
societăţii, care presupune menţinerea statului într-o postură de instrument afectat
realizării de sine a individului, netransformarea statului şi nici a dreptului într-un
scop în sine, deci limitarea primului prin subiectivizarea celui de-al doilea. În centrul
construcţiei statului de drept stau drepturile omului. Acestea sunt limita acţiunii puterii.
Scopul organizării sociale nu este ordinea, ci apărarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale individului, faţă de care ordinea şi deci şi dreptul pozitiv sunt doar mijloace.”9
Art. 1 alin. 3 din Constituţie, consacrând Republica Moldova ca stat de drept, democratic, statuează că “demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare
a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt
garantate”. “A garanta” înseamnă mai mult decât “a respecta” şi echivalează cu obligaţia
statului de a crea condiţii pentru implementarea lor reală.
Deşi adesea se susţine că personajul-cheie în statul democratic de drept este judecătorul,
care are ultimul cuvânt în respectarea legii de către stat şi de către întreaga societate,
considerăm că la respectarea acesteia trebuie să participe în egală măsură societatea
civilă, persoanele ﬁzice, persoanele juridice, organizaţiile nestatale, instituţiile publice ş.a.
După cum am speciﬁcat mai sus, noţiunea “stat de drept” se axează pe conceptul
“drepturilor şi libertăţilor omului” şi pe conceptul “demnităţii umane”. Toată structura
instituţională este făcută în scopul protecţiei acestora, exercitării lor efective. Ca
principiu esenţial al statului de drept, asigurarea integrală a drepturilor şi libertăţilor
omului şi cetăţeanului presupune executarea consecventă de către stat a principalei sale
misiuni – să garanteze ﬁecărui cetăţean posibilitatea de a-şi dezvolta multilateral personalitatea. Este vorba de un astfel de sistem de acţiuni sociale, în care drepturile omului
şi cetăţeanului sunt primare, naturale, în timp ce posibilitatea realizării funcţiilor puterii
statale este secundară, derivată.
8
9

Popescu Adam. Teoria dreptului. B., ed. Fundaţiei “România de mâine”, 1999, p. 136
Dogaru I., Dănişor D.C., Dănişor Gh. Teoria Generală a Dreptului, B., Editura Ştiinţiﬁcă, 1999,
p. 103-104
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“Doctrina juridică actuală recunoaşte în calitate de drepturi naturale sistemul de drepturi civile (personale), politice, economice, sociale şi culturale ale persoanei cuprinse în
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 şi în alte acte internaţionale”10.
Cu referire la cele expuse mai sus, nu ezităm nici o clipă în a aﬁrma că în statul de drept
atât garantarea dreptului la libertatea de exprimare, cât şi garantarea dreptului la onoare,
demnitate şi reputaţie profesională sunt fundamentale. Or, valoarea supremă în cadrul
statului de drept trebuie să ﬁe omul şi demnitatea lui. Problema constă însă în faptul
cum asigurăm armonia, ordinea şi echilibrul valorilor caracteristice statului de drept
democratic atunci când aceste valori intră în contradicţie?
Din punct de vedere juridic, onoarea şi demnitatea pot avea semniﬁcaţii mai largi sau
mai înguste. De fapt, putem vorbi despre o persistentă diﬁcultate — deﬁnirea juridică
unilaterală a acestor noţiuni, pentru că în legislaţie deﬁniţiile lipsesc, iar sensurile expuse
în doctrina juridică şi cele expuse în dicţionare nu sunt echivalente.
În sens larg, despre demnitate se aﬁrmă: “Problema fundamentării juridice a demnităţii
persoanei constituie una din principalele probleme ale ştiinţelor juridice teoretice şi de
ramură. Interesul faţă de ea se determină prin rolul enorm pe care aceasta îl joacă în formarea şi dezvoltarea personalităţii. Între garanţiile juridice ale existenţei personalităţii,
demnitatea umană ocupă primul loc, pentru că documentele de bază privind drepturile
omului arată că respectul demnităţii şi drepturilor omului, înalta lor valoare sunt factorii
ce caracterizează situaţia societăţii moderne, izvoarele stabilităţii politice, ale optimismului social şi încrederii în viitor. Mai mult decât atât, aşa cum remarcă autorii cursului
de drept statal din Germania, respectul şi apărarea demnităţii umane, ca obligaţie a
statului constituţional, sunt o premisă a soluţionării tuturor problemelor particulare ale
reglementării juridice. (…) Problematica demnităţii umane se pretează analizei juridice
din cauză că demnitatea este un component primar al caracteristicii social-juridice a
persoanei, drepturilor sale subiective, obligaţiilor, libertăţilor.”11 Demnitatea umană se
realizează teoretic şi practic prin totalitatea mijloacelor juridice cu ajutorul cărora se
asigură reglementarea legală a diferitelor relaţii sociale. Fiecare bloc structural al sistemului de drept: elementul normativ, conştiinţa juridică, activitatea juridică, privite în
ansamblu, reﬂectă diferite aspecte ale demnităţii umane. În doctrina juridică12 “instituţia
demnităţii umane” este deﬁnită ca o totalitate complexă de norme cu caracter interramural. “Categoria de “demnitate”, ﬁind în principiu o categorie generală consﬁnţită în
legislaţia ramurală şi constituţională, precum şi în multe acte internaţionale, se referă la
un fenomen social destul de complicat. Este o noţiune foarte largă, bogată în conţinut
şi, prin natura sa, profund dialectică. În teoria eticii, demnitatea este determinată ca
o categorie a conştiinţei morale, ce exprimă concepţia despre valoarea ﬁecărui om ca
10

Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие.
Краткий учебник для вузов, -М., изд-во “НОРМА”, 2001, р. 276
11
Придворнов Н. А. “Достоинство человека как основа права и демократической
государственности” în “Общая теория государства и права”. Академический курс в 2-х томах,
том 1 (Теория государства), отв. ред.: Марченко М. Н., -М., изд-во “Зерцало”, 2000, р 311
12
Придворнов Н. А., op. cit., p. 312
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o personalitate morală, de asemenea, o categorie a eticii, care înseamnă o atitudine
morală deosebită a omului faţă de sine însuşi şi atitudinea societăţii, a statului şi a
altor comunităţi faţă de el, în care se recunoaşte valoarea personalităţii. De asemenea,
remarcăm că aﬁrmarea şi susţinerea demnităţii umane presupune crearea unui ansamblu
de norme etice, morale, juridice şi a altor norme sociale şi raporturi juridice şi morale,
care să denote respect faţă de personalitate. Realizarea demnităţii umane în ramurile
legislaţiei, în hotărârile instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe de stat se manifestă
prin valoarea juridico-morală şi importanţa socială a personalităţii. În acelaşi timp, demnitatea umană ca valoare are mai multe semniﬁcaţii: valoarea omului în general, valoarea
unui individ concret, valoarea reprezentantului unei anumite comunităţi sociale, de
asemenea conştientizarea de către subiecte a valorii şi importanţei lor sociale.”13 “În plan
juridic, demnitatea, sau valoarea personalităţii umane, se asigură printr-un ansamblu
de drepturi şi libertăţi subiective, constituind statutul juridic al personalităţii, şi nu doar
prin drepturile şi libertăţile ce asigură inviolabilitatea persoanei, domiciliului, secretul
corespondenţei, libertatea conştiinţei ş.a. în sfera relaţiilor personale nepatrimoniale.
Problema demnităţii umane este în primul rând problema drepturilor subiective ale
persoanei în diferite sfere ale vieţii sociale şi politice, este problema realizării şi asigurării
reale a intereselor legitime ale persoanei.”14 “Recunoaşterea demnităţii umane de către
stat se determină nu atât prin aﬁrmaţiile declarative despre inviolabilitatea demnităţii
umane, cât prin ceea ce face societatea şi statul pentru persoană, prin condiţiile materiale
pe care le creează, prin drepturile reale, asigurate şi apărate de lege.”15
În sens îngust, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională constituie obiecte speciﬁce
ale apărării juridice prin mijloace civile, penale şi administrative. În acest sens, categoria
“demnitate umană” este examinată mai mult în plan negativ, ca un drept legat de
apărarea personalităţii contra acţiunilor/enunţurilor umilitoare, lezante.
Constituţia, care proclamă Republica Moldova un stat de drept, democratic, garantează
în egală măsură, punând pe aceeaşi treaptă, următoarele valori supreme:

• Demnitatea omului
• Drepturile şi libertăţile lui
• Libera dezvoltare a personalităţii umane
• Dreptatea
• Pluralismul politic.
Între aceste categorii nu se poate vorbi despre o prioritate, în caz de contradicţie, trebuie
să se găsească echilibrul. Ce înseamnă echilibrul garantării valorilor într-un stat de
drept? Cum poate ﬁ soluţionată problema contradicţiei dintre valori în mod echitabil?
Într-un stat democratic aceste contradicţii sunt iminente, în particular onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei în anumite cazuri se aﬂă în concurenţă cu
libertatea de exprimare. Unul din obiectivele prezentei lucrări este tratarea acestui aspect
al problemei şi identiﬁcarea unor soluţii.
13

Придворнов Н. А., op. cit., p. 317
Придворнов Н. А., op. cit., p. 317 - 318
15
Придворнов Н. А., op. cit., p. 327
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§2

Noţiunile “onoare”, “demnitate”
şi “reputaţie profesională”
Analiza dosarelor examinate de instanţe care vizează apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale arată că noţiunile utilizate de legislaţie
deseori sunt interpretate în mod arbitrar. “Aprecierea juridică, oricât
ar părea de straniu, nu se sprijină aici nici pe o bază juridică serioasă
(or, legislaţia nu deﬁneşte o serie de noţiuni principale), nici pe o bază
psihologică, lingvistică, logică sau ştiinţiﬁcă serioasă.”16

Omul reprezintă valoarea supremă a societăţii. Onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională sunt atribute fundamentale ale omului şi fără protecţia lor nu putem concepe protecţia omului în societate sau, altfel spus, a valorilor fundamentale ale societăţii.
Onoarea este, pe de o parte, aprecierea socială a personalităţii şi a meritelor sale, iar,
pe de altă parte, reﬂectă tendinţa omului de a-şi păstra reputaţia. Onoarea reprezintă
o categorie ce reﬂectă demnitatea individului în conştiinţa altor oameni, aprecierea sa
publică sau, altfel spus, onoarea este reputaţia pozitivă a omului. Onoarea este în primul
rând aprecierea societăţii dată personalităţii, deci depinde foarte mult de principiile
morale impregnate în conştiinţa comunităţii sociale.
Nu vom găsi deﬁniţia onoarei în legislaţie, ci doar în literatura de specialitate (juridică,
de etică, ﬁlozoﬁcă). De exemplu, conform unei deﬁniţii tipice lansate de doctrina
juridică, onoarea este, pe de o parte, “aprecierea morală generală a personalităţii,
constantă şi pozitivă, reputaţia sa, iar pe de altă parte, autoaprecierea, sensibilitatea faţă
de opinia publică, faţă de aprecierea socială”17.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul “onoare” pare să provină de la “onestitate”
(“onest”) şi nu doar în română. Această similitudine o întâlnim în franceză – “honneur”,
“honnestite”, în rusă – “честь”, “честность”, în engleză - “honour”, “honesty”. Legătura
dintre aceste cuvinte argumentează apartenenţa onoarei la categoria principiilor morale
(“onestitate” se deﬁneşte ca “cinste, corectitudine”18), iar potrivit DEX-ului “onoarea”19
este în primul rând o categorie morală (“integritate morală, probitate, corectitudine;
demnitate, cinste”), iar potrivit sensurilor 2 şi 3, “reputaţie, prestigiu, faimă, vază”
şi “preţuire deosebită, consideraţie, respect, stimă”. Considerăm că normele juridice
utilizează noţiunea de “onoare” în sensurile 2 şi 3.
16

Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств
массовой информации (in continuare Понятие чести и достоинства, оскорбления и
ненормативности). Отв. pед. - А.К. Симонов. Науч. ред. - А.Р. Ратинов.. М.: Права человека, 1997,
p.8
17
Белявский А.В. Судебная защита чести и достоинства граждан. –М, 1966, изд. “Юридическая
литература”, p. 6
18
Dicţionar explicativ al limbii române. Academia română, ed II. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996
19
ibidem.
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Onoarea este aprecierea publică a persoanei, o trăsătură socială obiectivă. Din acest
punct de vedere anume existenţa societăţii determină existenţa categoriei onoarei.
Ca termen juridic, se dă preferinţă următoarei deﬁniţii: “onoarea este reﬂectarea, însoţită
de o apreciere pozitivă, a calităţilor persoanei (ﬁzice sau juridice) în conştiinţa socială”20. În
opinia unor autori, această deﬁniţie contrazice într-o anumită măsură interpretarea dată
de Codul civil ca un drept imaterial şi inalienabil al persoanei, “ numai dacă acest drept
nu este înţeles ca o “prezumţie a existenţei onoarei” – admiterea existenţei onoarei, dacă
persoana nu a comis fapte sau a enunţat aﬁrmaţii incompatibile cu aprecierea sa pozitivă
în conştiinţa socială.”21 Suntem de acord cu această poziţie, căci statul nu garantează
onoarea, ci protejează dreptul persoanei de a ﬁ apreciată de societate în conformitate cu
meritele sale. Deşi statul nu garantează onoarea, în virtutea art. 16 Cod civil, persoana
se bucură de prezumţia existenţei onoarei. Acest lucru rezultă şi din faptul că la apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale acţionează prezumţia, conform căreia
informaţiile defăimătoare răspândite se consideră a nu corespunde realităţii. Aceasta
înseamnă că dovada veridicităţii acestor informaţii trebuie să o facă cel ce le-a răspândit.
Noţiunea de “onoare” are trei aspecte:
1. Caracteristica personalităţii înseşi (trăsăturile persoanei). În DEX primul sens:
“integritate morală, probitate, corectitudine; demnitate, cinste.”22
2. Aprecierea socială a personalităţii (“reﬂectarea trăsăturilor persoanei în
conştiinţa socială”). Noţiunea de onoare presupune ab initio că această apreciere
este pozitivă.
3. Aprecierea socială acceptată de personalitatea însăşi, “capacitatea persoanei de
a-şi aprecia faptele, (…) de a acţiona în viaţa morală potrivit normelor morale,
regulilor şi cerinţelor societăţii”23.
În textele juridice se utilizează cel de-al doilea aspect al noţiunii de onoare, deoarece nu
poate ﬁ “lezarea” onoarei ca o trăsătură a personalităţii înseşi. Însă lezarea onoarei ca
motiv pentru intentarea procesului judiciar presupune că reclamantul simte (presupune
ca ﬁind posibilă) modiﬁcarea opiniei publice despre sine (onoare în sensul 2), deci
aprecierea socială acceptată de personalitate (onoare în sensul 3) rămâne aceeaşi şi se
diferenţiază de aprecierea socială reală sau posibilă (onoare în sensul 2).
Dreptul protejează categoria de onoare datorită importanţei pe care aceasta o are în
societate. Este necesar ca aprecierea socială a omului să ﬁe obiectivă. Pentru formarea ei
se impune cunoaşterea obiectului aprecierii, adică a acţiunilor sau inacţiunilor care se
supun aprecierii. În momentul în care despre o persoană se răspândesc informaţii false şi
lezante, aprecierea socială a personalităţii se schimbă şi persoanei i se aduc prejudicii pe
nedrept.
20

Эрделевский А М . Компенсация морального вреда. М. 1996, p.16
Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности. p. 12
22
Dicţionar explicativ al limbii române. Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, ed II. Univers Enciclopedic, B., 1996
23
Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско- правовая защита. — М.
1994, p. 8
21
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Caracterul obiectiv al onoarei se manifestă în principal prin faptul că ea este o exprimare
obiectivă a relaţiilor (atitudinilor) dintre personalitate şi societate.
La baza ideii de onoare stau principiile moralităţii. Pentru că principiile morale ce
domină societatea pot ﬁ determinate, putem vorbi de caracterul obiectiv al categoriei
de onoare, care limitează arbitrarul şi interpretarea subiectivă a ceea ce este onoare sau
dezonoare. În acelaşi timp, nu se poate nega posibilitatea formării unei aprecieri sociale
incorecte în raport cu un anumit om sau grup de oameni. În alt aspect, “onoarea” ﬁind
o categorie relativă în timp şi spaţiu, creează anumite probleme de apreciere în faţa
judecăţii, conţinutul ei, ﬁind social, nu poate ﬁ apreciat în mod unilateral de către ﬁecare
membru al societăţii în particular.
Lezarea onoarei presupune că reclamantul simte (sau consideră potenţial posibilă)
schimbarea opiniei societăţii despre sine. E vorba de o discreditare a omului în faţa
opiniei publice. Aceasta este accepţiunea în care sunt utilizate în practică articolele
pertinente din legislaţia civilă. Lezarea onoarei este un fenomen social foarte frecvent,
provocat de încălcarea diferitelor norme sociale, inclusiv de către posesorul onoarei. Prin
art. 16 din Codul civil al Republicii Moldova se reglementează doar modul de repunere
în drepturi (restabilirea onoarei pierdute şi compensarea prejudiciului cauzat) în cazul
în care alte persoane decât posesorul onoarei au răspândit informaţii care nu corespund
realităţii şi defăimează persoana. Pentru că onoarea nu are o expresie materială, nici
lezarea acesteia nu poate ﬁ percepută material. Suntem de acord cu părerea că “prezenţa
umilinţei, gradul ei le apreciază în primul rând cel ce o suportă; criterii obiective,
operaţionale pentru dovada faptului că lezarea onoarei a avut loc nu există nici în lege,
nici în alte acte cu caracter normativ sau explicativ”.24 Deocamdată faptul lezării onoarei
şi gradul în care aceasta s-a produs se apreciază de judecător după intima sa convingere,
şi deşi doctrina şi practica judiciară au impus nişte criterii obiective după care să se
aprecieze lezarea onoarei (persoana este prezentată ca încălcând actele normativ-juridice
sau normele morale ale societăţii), putem vorbi în acelaşi timp de diﬁcultăţi serioase la
aprecierea faptului “lezării onoarei”. Astfel, noţiunea de “norme morale ale societăţii”
poate ﬁ apreciată diferit de către membrii societăţii, iar însăşi încălcarea unor norme juridice poate să nu ducă la lezarea onoarei (norme juridice caduce, modiﬁcarea valorilor
societăţii). Observăm în cadrul art. 16 Cod civil o identiﬁcare a conceptului de “lezare
a onoarei” cu conceptul “răspândirea de informaţii defăimătoare despre persoană”.
Nimeni nu dovedeşte faptul că nu s-a lezat de fapt onoarea, adică nu s-a schimbat opinia
societăţii despre persoană, se dovedeşte faptul că informaţiile răspândite corespund
realităţii. Concluzionăm că elementul de “lezare a onoarei” este formal în art. 16 Cod
civil, care, deşi examinat sub aspect teoretic în majoritatea lucrărilor în domeniu, nu
are nici o relevanţă juridică. Astfel elementul este ineﬁcient în cadrul acestui articol,
deoarece în practică nimeni nu dovedeşte lezarea onoarei, expresia ﬁind utilizată
pentru o cu totul altă realitate: dacă informaţiile răspândite despre persoană pot ﬁ
considerate defăimătoare sau nu.
24
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În ceea ce priveşte “demnitatea”, aceasta este deﬁnită de majoritatea teoreticienilor ca
“autoaprecierea personalităţii, bazată pe aprecierea ei de către societate”.25
Deosebirea principală între “onoare” şi “demnitate” constă în faptul că onoarea este o
trăsătură socială obiectivă, iar la demnitate în prim plan se situează momentul subiectiv,
autoaprecierea. De aici putem conclude că demnitatea omului se aﬂă într-o anumită
dependenţă de educaţie, de lumea interioară, de particularităţile psihice. În ultimă
instanţă, de capacitatea omului de a aprecia în modul cuvenit părerea celor din jur
despre el.
Spre deosebire de onoare, demnitatea nu este pur şi simplu aprecierea corespunderii
personalităţii şi a faptelor sale normelor sociale (morale), dar este în primul rând
perceperea de către persoană a valorii sale ca om în general (demnitate umană), ca o personalitate concretă (demnitate personală), ca un profesionist ş.a.m.d. De aici şi noţiunile
de demnitate personală, profesională, naţională.
“Demnitatea” mai este deﬁnită ca “reﬂectarea calităţilor persoanei în propria conştiinţă,
însoţită de o apreciere pozitivă a persoanei”26; “autoaprecierea propriilor calităţi,
aptitudini, concepţii, a propriei semniﬁcaţii sociale”27. “Astfel, noţiunea de “demnitate”
include în sine conştientizarea de către persoană a valorii sale abstracte şi concret-sociale,
precum şi a valorii (importanţei) grupurilor sociale din care face parte (pe ce bază sunt
formate aceste grupuri, este o altă întrebare: de cele mai multe ori e vorba de grupuri
profesionale, naţionale sau religioase). Conform deﬁniţiei, ea poate ﬁ doar cu semnul
“plus” – indică prezenţa la o persoană a unor calităţi pozitive, iar opinia publică este aici
neesenţială”28
În doctrina juridică este frecventă deﬁnirea “demnităţii” ca o “autoapreciere de către
persoană a calităţilor sale”29. Însă atunci îşi pierde sensul formula “lezarea demnităţii”:
se poate oare leza aprecierea personalităţii în propriii ochi? Ipotetic, considerând că în
procesul de formare demnitatea depinde de onoare, s-ar putea admite o astfel de lezare.
Totuşi, în opinia noastră, această teză este absurdă dacă o raportăm la litigiile cu privire
la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, când omul este conştient că
informaţiile răspândite nu corespund realităţii. Putem caliﬁca drept lezare a demnităţii
acţiunea asupra opiniei publice prin care se desconsideră demnitatea persoanei ca un
drept inalienabil al acesteia.
“Demnitatea” nu are suﬁcientă perceptibilitate pentru a putea ﬁ probată/contestată
în instanţa de judecată. Pentru apărarea acestei categorii psihologice nu este necesar
ca ea să ﬁe inserată în lege. Articolul legii trebuie să includă doar noţiuni cu eﬁcienţă
juridică, şi nu de formalitate ideologică, ultimele ﬁind binevenite doar în cadrul
Constituţiei.
25

A se vedea, de exemplu, Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданскоправовая защита. — М., 1994, p. 14
26
Эрделевский А М . Компенсация морального вреда. -М. 1996, p.16
27
Малеина М.Н., Защита личных неимущественных прав советских граждан. -М. 1991, p. 58
28
Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности. p. 13
29
Baeş Sergiu. Drept civil. Chişinău: FEP “Tipograﬁa Centrală”, 1997, p. 53
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În practica judiciară onoarea şi demnitatea sunt interpretate ca un tot unitar. În
hotărârile judiciare se utilizează o singură formulă: “lezează / nu lezează onoarea şi
demnitatea persoanei”. Nici reclamanţii, nici judecătorii nu le separă. Uneori judecătorii
utilizează noţiunea “apărarea cinstei şi demnităţii”30, cuvintele “cinste” şi “onoare” ﬁind
sinonime31.
În doctrină se utilizează din ce în ce mai des noţiunile de “reputaţie”, “prestigiu”,
“bunul nume”, noţiuni care ori nu sunt deﬁnite, ori sunt la primele apariţii în legislaţia
Republicii Moldova. Deocamdată aceste noţiuni nu aduc nimic nou prin conţinut sau
procedura judiciară, subordonându-se noţiunii de onoare.
În special, în noul Cod civil, în art. 16, şi-a făcut apariţia noţiunea de “reputaţie
profesională”. Aceasta este deﬁnită ca “reﬂectarea calităţilor profesionale ale persoanei
în conştiinţa socială, însoţită de aprecierea pozitivă a societăţii.”32 Persoana poate ﬁ atât
ﬁzică, cît şi juridică. În principiu, persoana poate avea şi o reputaţie “proastă”, negativă,
dar mai des acest termen se utilizează în sens pozitiv.
Deşi până în anul 2002 legislaţia noastră nu conţinea noţiunea de “reputaţie
profesională” (o excepţie puţin relevantă atestam în art. 9 din Legea cu privire la publicitate ), totuşi aceasta a fost preluată de Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din
27 martie 1997 (“Cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii,
reputaţiei profesionale ale cetăţenilor şi organizaţiilor”)33 în calitate de obiect apărat de
art. 7 şi 71 Cod civil din 1964 (cărora prin conţinut astăzi le corespunde art. 16 Cod civil
din 2002), putea ﬁ găsită în doctrină şi în practica judiciară. (Hotărârea menţionată din
27.03.1997 a fost precedată de Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a R.M. cu privire
la practica aplicării de către instanţele judiciare a legislaţiei despre apărarea onoarei şi
demnităţii cetăţenilor şi organizaţiilor34 din 23.08.1993, care, cu referire la art. 7 şi 71 Cod
Civil din 1964, nu a folosit noţiunea de “reputaţie profesională”.)
În doctrina naţională reputaţia profesională este percepută ca “aprecierea calităţilor
profesionale ale persoanei de către societate”35. “Conceptul de reputaţie profesională
este apropiat conceptului de onoare. Onoarea constituie un component al conceptului
de reputaţie profesională, deoarece ea presupune aprecierea din partea societăţii. Se
poate aﬁrma că acestea sunt sinonime. De aici rezultă că reputaţia profesională face
corp comun cu reputaţia (onoarea) persoanei, ﬁindcă conţine aprecierea publică a unor
30
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dosarul nr. 2r-1162/98, Colegiul civil al Curtii de Apel, 03.11. 98; dosar nr 2-2354/96, Judecatoria sectorului Centru, 12.12.96
31
Seche Luiza, Seche Mircea. Dicţionarul de sinonime al limbii române. ed. Academiei R.S.R., 1982, p.621
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calităţi distinse ale persoanei.”36 Delimitarea calităţilor profesionale de cele neprofesionale se poate aplica doar persoanelor ﬁzice, deoarece persoana juridică este constituită
de la bun început pentru afaceri, ceea ce presupune exercitarea calităţilor profesionale de
membrii componenţi.
Normele juridice tratează noţiunea de onoare şi demnitate ca ﬁind caracteristică atât
persoanei ﬁzice, cât şi celei juridice. Analizând deﬁniţiile doctrinare, concluzionăm că
putem concepe noţiunea de “onoare a persoanei juridice” sau, mai adecvat, de “reputaţie
profesională a persoanei juridice”, acesteia nu-i putem însă atribui noţiunea de “demnitate”. Deşi am menţionat că noţiunea de “reputaţie profesională” este parte componentă
a noţiunii de “onoare”, considerăm binevenită introducerea acesteia în art. 16 Cod civil,
astfel asigurându-se o speciﬁcare mai clară a obiectului apărat.
În ﬁnalul acestui paragraf remarcăm că, în opinia noastră, problema determinării
lezării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale se bazează în special pe noţiunea
de “încălcare a principiilor morale ale societăţii” (pentru că “încălcarea legislaţiei în
vigoare” în principiu nu e greu de stabilit). Principii morale universale nu există: vorbim
de principii ale moralei creştine (cele zece porunci ş.a.) sau de un cod moral nescris al
unei societăţi concrete într-o perioadă concretă a dezvoltării sale. Aşadar, putem aﬁrma
că lezarea onoarei şi demnităţii este o problemă a cărei soluţie poate varia în timp şi în
spaţiu, deoarece ţine de principiile morale şi de psihologia socială ale societăţii concrete.
“Aprecierile caracterului acestor principii morale de către participanţii la actul comunicativ şi de către cei care apreciază acest act (de exemplu, instanţa judecătorească) pot ﬁ
diferite.”37
Considerăm că ar ﬁ oportună modiﬁcarea art. 16 Cod civil în sensul excluderii noţiunilor
de “onoare”, “demnitate”, “reputaţie profesională” din cauză că sunt inoperabile. Articolul
trebuie să conţină aceleaşi idei, să protejeze dreptul la onoare şi demnitate, însă fără să
opereze atât de insistent cu aceste noţiuni. Din articol trebuie să reiasă următoarea idee:
în cazul răspândirii informaţiilor defăimătoare şi necorespunzătoare realităţii, persoana
lezată este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru restabilirea în drepturi
şi compensarea prejudiciului moral şi material cauzat. Pentru a exprima această idee nu
e necesar să se recurgă atât de insistent (aproape manipulatoriu) la noţiunile “onoare”,
“demnitate”, “reputaţie profesională”. În modul în care s-a aplicat anterior art. 7 Cod
civil din 1964 şi urmează să ﬁe aplicat, prin tradiţie, art. 16 Cod civil din 2002, noţiunile
de “onoare” şi “demnitate” nu au relevanţă juridică, lezarea lor nu se poate dovedi în
instanţa de judecată, însă se poate dovedi răspândirea de informaţii defăimătoare şi
necorespunzătoare realităţii, ceea ce este suﬁcient pentru a deduce că persoanei i s-a
cauzat prejudiciu moral. De ce să aglomerăm un articol, care are un scop practic foarte
clar, cu noţiuni complicate, care fac obiectul unor lucrări ştiinţiﬁce complexe din domeniul ﬁlozoﬁei şi eticii şi care în domeniul juridic, din punct de vedere practic, au doar o
utilitate ideologică.
36
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citat din Secrieru S., Staraşciuc R. (Op. cit., p.47), redactat de autorul prezentei lucrări
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§3

Noţiunea de “informaţie”.
Informaţia “fapt” şi informaţia “judecată de valoare”

3.1. Categorii de „informaţie”: „fapt” contra „judecată de valoare”
În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Cu privire la aplicarea legislaţiei despre
apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale ale cetăţenilor şi organizaţiilor”38
din 27 martie 1997, modiﬁcată la 20 decembrie 1999 şi 19 iunie 2000 (în continuare
- Hotărîrea Plenului CSJ), în pct. 2 se explică: “prin noţiunea de “informaţie” se înţelege
orice relatare cu privire la un fapt, o opinie sau o idee sub formă scrisă, de sunet şi/sau
imagine”.
Deseori noţiunea de “informaţie” se utilizează în sens opus noţiunii de “judecată”
(apreciere). Dar modul în care se operează cu acest cuvânt în actele juridice (a se vedea
Hotărârea Plenului CSJ citată anterior) arată că, de fapt, prin acest cuvânt se înţelege
orice informaţie comunicată sau răspândită, indiferent de veridicitate sau falsitate,
caracter factologic sau apreciativ.
Art. 16 Cod civil instituie responsabilitate pentru răspândirea unor categorii de
informaţii ce nu corespund realităţii. Însă noţiunea de “informaţie” poate avea un sens
dublu.
Informaţia, ca o comunicare despre un eveniment, proces, fenomen, ce a avut loc în trecut
sau are loc în prezent, în condiţii concrete de loc şi timp, poate ﬁ atât adevărată, cît şi falsă.
O astfel de informaţie faptică, existenţială corespunde sau nu corespunde realităţii. În caz
că nu corespunde realităţii şi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei
persoane, răspânditorul informaţiei este pasibil de răspundere juridică.
Absolut altă situaţie e în cazul informaţiei apreciative (de valoare). Opiniile, aprecierile,
convingerile, precum şi ideologiile, teoriile, concepţiile, ipotezele, programele, planurile,
prognozele ş.a.m.d. prin esenţa lor nu pot ﬁ nici adevărate, nici false, nu pot să corespundă
sau să nu corespundă realităţii. Ele pot ﬁ preţioase, fără valoare sau negative, întemeiate
sau neîntemeiate, convingătoare sau discutabile, progresiste sau reacţionare ş.a.m.d.
În doctrină întâlnim din ce în ce mai frecvent părerea că pentru exprimarea opiniei
(ideii, judecăţii de valoare) răspânditorul nu trebuie să poarte răspundere. De asemenea,
acestea nu pot ﬁ dezminţite prin hotărârea judecăţii. Ele pot ﬁ dezbătute prin polemică,
adică răspuns (replică, comentariu). Constituţia, în art. 32 alin. (1), garantează oricărui
cetăţean libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin
cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
În practică, însă, instanţele, în loc să oblige mijloacele de informare în masă să publice
răspunsul reclamantului, le obligă să dezmintă opiniile şi aprecierile expuse şi să
38
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plătească despăgubiri pentru prejudiciu moral. În opinia noastră, ideile nu pot ﬁ
dezminţite, ele pot ﬁ puse la îndoială, dezbătute. Este adevărat că în legislaţia Republicii
Moldova se atestă anumite lacune în acest sens, ea nu conţine prevederi clare, care ar
diferenţia informaţia faptică de cea apreciativă, în cazul ultimei ﬁind posibilă publicarea
răspunsului.
Conceptul diferenţierii noţiunii de “fapt” şi “judecată de valoare” s-a impus în doctrina
Republicii Moldova recent, în special după intrarea în vigoare pentru Republica
Moldova a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (27 septembrie 199739, dată de
când legislaţia ţării trebuie interpretată prin prisma CEDO). În acest sens necesită a ﬁ
menţionată şi Hotărârea Plenului CSJ din 19 iunie 2000 “Privind aplicarea în practica
judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”40, în care, în pct. 1, instanţele
judecătoreşti sunt atenţionate asupra faptului că “pentru aplicarea corectă a Convenţiei
este necesară studierea prealabilă a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor
Omului de la Strasbourg, care unica este în drept, prin intermediul deciziilor sale, să dea
interpretări oﬁciale şi, deci, obligatorii ale CEDO. Instanţele judecătoreşti sunt obligate
să se călăuzească de aceste interpretări în aplicarea CEDO.”
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a aﬁrmat: “Trebuie făcută o distincţie clară între
fapte şi judecăţi de valoare. Existenţa faptelor poate ﬁ demonstrată, în timp ce adevărul
unor judecăţi de valoare nu este susceptibil de a ﬁ dovedit.(…) În ceea ce priveşte judecăţile
de valoare, cerinţa de a le dovedi adevărul este imposibil de îndeplinit şi constituie o
încălcare a libertăţii de exprimare.”41 Esenţa acestei prevederi a fost reprodusă de către
Plenul CSJ la 19 iunie 2000 în Hotărârea sa din 27.03.97.42 Astfel Plenul CSJ atenţionează
în pct. 17 că “instanţele judiciare necesită a ţine cont de noţiunea de “judecată de valoare”,
care înseamnă că persoana nu poartă răspundere pentru părerea, avizul expus în privinţa
unor evenimente, circumstanţe etc., veridicitatea cărora este imposibil de a o demonstra”.
Decizia din cazul Lingens a fost dezvoltată de Curtea Europeană în cazurile Oberschlick
c. Austria43 şi Schwabe c. Austria44. Curtea a hotărât că acolo unde o judecată de valoare
se bazează pe fapte – Oberschlick, o comparaţie între declaraţiile unui politician şi
scopurile Partidului Naţional Socialist, şi Schwabe, o comparaţie între două condamnări
pentru delicte rutiere, - ea nu trebuie considerată defăimătoare atât timp cît faptele
sunt rezonabil de exacte şi comunicate cu bună credinţă şi cât judecata de valoare nu
are intenţia de a conduce la o concluzie falsă, chiar dacă aceasta este posibilă.
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“Libertatea de opinie este o condiţie prealabilă pentru exercitarea altor libertăţi garantate de articolul 10 CEDO, bucurându-se de o protecţie aproape absolută, în sensul
că exclude aplicarea restricţiilor posibile enunţate în paragraful doi al acestui articol.
Conform declaraţiei Comitetului de Miniştri, „orice restricţie asupra dreptului în cauză
va ﬁ incompatibilă cu natura unei societăţi democratice”. Statele nu trebuie să încerce
să îndoctrineze cetăţenii aﬂaţi sub autoritatea lor şi să opereze distincţii între indivizi în
funcţie de opiniile împărtăşite. Mai mult decât atât, promovarea informaţiilor unilaterale
de către stat poate constitui un obstacol serios şi inacceptabil pentru exercitarea libertăţii
de opinie. Dreptul la libertatea de opinie, de asemenea, protejează indivizii împotriva
unor posibile consecinţe negative, care rezultă în cazurile când indivizilor li se atribuie
anumite opinii ca urmare a declaraţiilor publice anterioare. Libertatea de opinie cuprinde libertatea negativă a unei persoane de a refuza comunicarea propriilor opinii”.45

3.2. Criterii de diferenţiere
Subiectul privind necesitatea de a diferenţia faptele de judecăţile de valoare în procesele
vizând defăimarea este mediatizat intens. Totuşi, realizarea practică a acestei norme este
diﬁcilă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Lingens a stabilit existenţa
diferenţei fundamentale între expunerea faptelor şi formularea opiniilor ((1) expunerea
unor fapte are un efect sporit de convingere. În acelaşi timp ea necesită demonstrarea
corespunderii realităţii a acestor fapte; (2) formularea de opinii este legată de perceperea
subiectivă a realităţii şi de aceea este imposibil a se demonstra corespunderea lor realităţii.
Respectiv legislaţia nu trebuie să ceară o atare demonstrare), dar nu a stabilit modul şi
criteriile de diferenţiere a faptului de judecata de valoare.
Diﬁcultăţile apar din cauză că descrierea evenimentului şi exprimarea opiniei în texte deseori se identiﬁcă şi, la prima vedere, par inseparabile. De aceea foarte des diferenţierea
informaţiei factuale de cea apreciativă necesită o analiză caliﬁcată.
Pentru a distinge faptul de judecata de valoare trebuie să observăm următoarele elemente: “Faptul este ceva prin excelenţă obiectiv, “faptul” trebuie să “discearnă expresiile”,
excluzând tot ceea ce are legătură cu personalitatea vorbitorului (aprecieri, comentarii,
completări, explicaţii ş.a.), deci tot ceea ce complică veriﬁcarea incluzând legături subiective. Faptul cere ca aﬁrmaţia să poată ﬁ veriﬁcată printr-o simplă şi directă comparare
cu realitatea. Orice construcţii derivate de genul teoriilor, concepţiilor, aprecierilor
generale nu intră în categoria de fapte, chiar dacă pot ﬁ veriﬁcate şi probate. Faptul, spre
deosebire de concepţie, nu are nevoie de dovezi. Faptul necesită stabilirea, iar ceea ce nu
este fapt întemeierea, dezvoltarea, înţelegerea, interpretarea. Însă oricât am insista asupra
corespunderii faptului cu realitatea, el nu se poate rupe de la sensul şi structura logică a
judecăţii/aﬁrmaţiei din care îşi ia începutul.
Opiniile, aprecierile, interpretările prin natura lor nu sunt pasibile de veriﬁcare directă
prin confruntarea cu realitatea sau prin probe. Ele constituie aşa-numita informaţie
45
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apreciativă (de valoare), al cărei conţinut nu poate forma un fapt. Însă fapt poate ﬁ însăşi
luarea cuvântului în public sau publicaţia, conﬁrmate în modul stabilit.”46 Sau, potrivit
deducţiei altui teoretician: “Esenţa diferenţierii faptului de judecata de valoare constă
în faptul că primul se supune unei veriﬁcări obiective, iar a doua se supune aprecierii
subiective, primul este legat prioritar de conţinutul informaţiei, iar a doua - de formă”47.
În principiu, faptul poate ﬁ demonstrat prin documente, pe când în cazul judecăţii de
valoare acest lucru pare absurd. Aceeaşi aﬁrmaţie a persoanei într-un caz poate ﬁ fapt, în
altul – judecată de valoare. Este fundamental contextul şi semniﬁcaţia aﬁrmaţiei.
Problema diferenţierii faptelor de judecăţile de valoare a trezit numeroase polemici.
Problema nu şi-a găsit deocamdată o soluţie deﬁnitivă, dar anumite reguli au fost
deja stabilite. Astfel jurisprudenţa americană a elaborat cinci criterii de bază pentru
diferenţierea faptelor de opinii48:
Primul criteriu ţine de limbaj: foloseşte oare articolul de presă un limbaj exact sau
expresii confuze şi emfatice? În cazul în care materialul este scris utilizându-se expresii
clare, care vorbesc despre lucruri concrete, articolul poate ﬁ caracterizat drept conţinând
fapte. Dacă însă autorul operează cu un limbaj emfatic sau expresii ceţoase, atunci mai
curând este vorba de opinie.
Criteriul al doilea consistă în posibilitatea de a veriﬁca. În timp ce veridicitatea sau
falsitatea unui fapt poate ﬁ veriﬁcată, opinia poate ﬁ caracterizată doar după principiul
“dreaptă sau nedreaptă”. Respectiv, atunci când se pune problema cât de dreaptă sau
de nedreaptă este o opinie, nu instanţa de judecată este cea în măsură să facă această
apreciere.
Criteriul al treilea este cel al contextului, de regulă, el vizează locul unde este plasat
articolul. Dacă articolul este pe pagina cu noutăţi, el trebuie să expună fapte, dacă
articolul este pe pagina cu comentarii, în care de exemplu se face o trecere în revistă a
publicaţiilor, a restaurantelor etc., atunci cititorul îl va percepe mai curând ca o opinie.
Criteriul al patrulea de asemenea ţine de limbaj. În acest caz instanţa de judecată
trebuie să pună întrebarea dacă-i este clar cititorului că în materialul publicistic sunt
folosite astfel de ﬁguri de stil ca metafora, hiperbola ş.a., care sunt tipice exprimării de
opinii, şi nu de fapte.
Conform celui de-al cincilea criteriu, care a apărut mai târziu decât precedentele, toate
materialele publicistice care conţin învinuiri politice sunt apreciate că exprimă opinii.
În Occident sunt considerate învinuiri politice expresiile de genul: “fascist”, “Al Capone”,
“maﬁot”, “afacerist/şarlatan” sau, cu mai multă menajare, “politician mediocru”, “ignorant” ş.a. De altfel, în doctrina juridică întâlnim din ce în ce mai des opinia de a respinge
46
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acţiunile pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale pe motiv că
reclamanţii au utilizat astfel de caliﬁcative ca “fascist”,“comunist”,“anarhist”,“monarhist”
ş.a.m.d. şi pentru dezminţirea unei sau altei ideologii sau politici exprimate în massmedia, deoarece ele limitează libertatea cuvântului, a discuţiilor politice şi a mass-media.
Deşi în Occident, atât în doctrină, cât şi în practică, s-a ajuns la un acord în privinţa
necesităţii de a proteja dreptul la exprimarea de opinii prin neaplicarea sancţiunilor
juridice, diferenţierea opiniei de fapt constituie în continuare o problemă pentru
judecători.49
În concluzie putem aﬁrma că direcţia adoptată în ultimul timp de doctrina occidentală
poate ﬁ exprimată prin următorul principiu: “(a) Nimeni nu poate ﬁ chemat în
judecată conform legilor cu privire la defăimare pentru exprimarea unei opinii. (b)
Opinia este aﬁrmaţia care: (i) nu conţine o conotaţie factuală, falsitatea căreia poate ﬁ
demonstrată; sau (ii) nu poate ﬁ interpretată în mod rezonabil ca expunând fapte reale,
inclusiv datorită limbajului folosit (elemente de retorică, hiperbolă, satiră sau glumă).”50
Standardele precise aplicabile în cazuri de defăimare implicând exprimarea unor opinii
- cunoscute şi sub numele de judecăţi de valoare - nu sunt stabilite în totalitate, dar
jurisprudenţa relevă în mod clar că opiniile necesită un grad de protecţie sporit. În unele
jurisdicţii opiniile sunt protejate în totalitate, pe baza dreptului absolut la opinie. Natura
pronunţat subiectivă a deciziei dacă o opinie este “rezonabilă” sau nu pledează, de asemenea, în favoarea protecţiei absolute. La prima vedere, unele aﬁrmaţii pot părea să susţină
fapte, dar, din cauza limbajului sau contextului, nu este rezonabil să ﬁe interpretate ca
atare. Figurile de stil precum hiperbola, satira sau gluma sunt exemple clare în acest sens.
Prin urmare, este necesară o deﬁniţie a opiniei în legile privind defăimarea, pentru a se
asigura primatul sensului real asupra celui aparent)51.
S-a făcut o analiză a problemei şi în doctrina naţională52, în opinia noastră suﬁcient de
întemeiată pentru a putea ﬁ luată ca bază de către instanţele naţionale pentru aprecierea
legitimităţii unor aﬁrmaţii. Astfel, autorul prezintă 3 criterii esenţiale pentru delimitarea
celor 2 grupuri de expresii:
a) Opinia trebuie să cuprindă o apreciere personală, nu prezentarea unor fapte sub
vălul prezentării subiective. Ea trebuie să ﬁe o judecată de valoare, în care autorul
expresiei rămâne subiectul activ, care atribuie anumite adjective sau atribute celeilalte
persoane sau activităţii ei, formulate prin noţiuni generalizatoare, din punctul de
vedere al moralei, calităţilor de muncă sau al altor criterii subiective de apreciere;
49
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b) Opinia trebuie să se bazeze pe fapte. Corespunderea acestor fapte realităţii trebuie
şi ea demonstrată, nu însă şi caliﬁcările, concluziile făcute de persoana dată în baza
lor. Aceasta este nevoie pentru a evita abuzurile în forma degradării la nivel de atac
personal lipsit de orice bază în acţiunile sau cuvintele celui astfel atacat;
c) Buna credinţă. Este un element de importanţă primordială nu numai pentru
determinarea faptului dacă expresia este într-adevăr o opinie, ci ea are o valoare
aparte pentru orice etapă a examinării unui caz de defăimare (de altfel, ca şi pentru
orice alt caz). Aici contează în primul rând scopul publicaţiei, efectul scontat şi modul
în care acesta corespunde intereselor unei societăţi democratice.
Curtea Europeană ia în consideraţie, dacă aﬁrmaţiile jignitoare au o bază factologică sau
sunt exprimate fără vreun oarecare fundament. Baza factologică a aﬁrmaţiilor poate ﬁ
însă relativă: în cazul Torgeirson Curtea a hotărât că aﬁrmaţiile jignitoare pot ﬁ bazate
chiar pe “istorioare” sau “zvonuri”, dacă izvoarele acestora sunt suﬁcient de numeroase,
iar ele însele sunt într-atât de identice, încât pot ﬁ crezute.53
Deşi în perioada existenţei URSS majoritatea autorilor sovietici au împărtăşit ideea
că judecăţile de valoare urmează a ﬁ dezminţite, dacă aprecierea pe care o fac este
denaturată, a existat şi opinia că judecăţile de valoare pure nu pot ﬁ contestate “pentru
că nu e corect ca omul să ﬁe silit să-şi schimbe părerea cu ajutorul instanţei.(…) Însă nu
este întemeiat a considera judecăţi de valoare pure acele aprecieri ale personalităţii care
sunt o formulare generalizată despre activitatea cetăţeanului sau sunt anunţate în presă
sub formă de fapte. Aceste judecăţi ies din cadrul aprecierii subiective şi de aceea pot ﬁ
contestate în judecată (o persoană o numeşte pe alta “golan”, “persoană suspectă”, “tâlhar”
fără a indica fapte concrete(…) Dacă este vorba de aprecierea negativă a personalităţii
reclamantului, reclamatul este obligat să dovedească că această apreciere este bazată pe
fapte ce au avut loc în realitate)”54.

3.3. Cazul Busuioc contra Republicii Moldova: primele învăţăminte
În R. Moldova principiul diferenţierii faptelor de judecăţile de valoare este nou şi chiar
contrazice legislaţia în vigoare şi practica formată. Articolele 7 şi 71 ale Codului civil din
1964, în vigoare până la 11 iunie 2003, impuneau demonstrarea corespunderii cu realitatea a oricărei aﬁrmaţii, practică aplicată de instanţele judiciare în perioada sovietică şi
care a continuat până la abrogarea acestui cod. Practica judiciară demonstrează cert că
de cele mai multe ori nu s-a făcut distincţie între aﬁrmaţiile factologice şi cele de opinie.
În aceste sens este elocventă hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 21
decembrie 2004 în cazul „Valeriu Busuioc contra Republicii Moldova”. Curtea Europeană
a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea dreptului
la libertatea de opinie (violarea art. 10 CEDO). Încălcarea s-a produs prin limitarea
excesivă a dreptului jurnalistului şi a presei scrise (ziarul “Express”) de a exprima opinii
în probleme publice. Limitarea exercitată nu a fost necesară într-o societate democratică.
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Articolele publicate de Valeriu Busuioc în săptămânalul „Express” în anul 1998 au
evidenţiat problemele privind modul de gestionare a aeroportului internaţional
Chişinău, politicile de personal (cadre) ale instituţiei şi profesionalismul conducerii
aeroportului. O parte din funcţionarii vizaţi, inclusiv conducerea aeroportului, s-au
adresat în instanţele judiciare pentru a-l obliga pe Valeriu Busuioc să dezmintă opiniile
şi faptele exprimate, au cerut sancţionarea jurnalistului prin compensarea prejudiciilor
morale şi materiale cauzate lor. Instanţele judiciare din Moldova (judecătoria de sector,
Tribunalul Chişinău, Curtea de Apel) au satisfăcut în fond pretenţiile funcţionarilor, au
apreciat că opiniile jurnalistului au prejudiciat onoarea şi demnitatea lor şi au obligat
jurnalistul să achite despăgubiri în sumă totală de 2600 lei.
Spre deosebire de instanţele naţionale, Curtea Europeană a examinat în mod diferit
informaţiile “fapte” şi informaţiile “judecaţi de valoare”, conﬁrmându-şi jurisprudenţa
conform căreia “judecăţile de valoare” nu pot ﬁ declarate ca ﬁind “adevărate” sau
“neadevărate”, deci jurnalistul nu poate ﬁ obligat să demonstreze că opinia sa corespunde
sau nu corespunde adevărului. Pentru că instanţele naţionale l-au sancţionat pe Valeriu
Busuioc inclusiv pentru judecăţile de valoare expuse, ţinând cont de rolul de „câine de
pază” al presei într-o societate democratică şi de interesul public în chestiunea pusă în
discuţie, Republica Moldova a mai pierdut din bugetul de stat peste 5600 de Euro.
Însă această hotărâre complexă este importantă nu numai pentru judecători, care trebuie
să înveţe în sfârşit cum să judece cauzele de acest gen, ca să nu mai cauzeze prejudicii
statului, ci şi pentru jurnalişti. Curtea a demonstrat într-o serie de episoade ale cazului că
jurnalistul a greşit, el nu a veriﬁcat suﬁcient faptele, deşi ar ﬁ putut să o facă, prin urmare
opiniile sale au fost excesive. În cazurile speciﬁcate, în lumina art. 10 CEDO, sancţiunea
aplicată de instanţele naţionale a fost justiﬁcată. Concluzia ar ﬁ că este necesar ca
jurnalistul să efectueze în orice caz o cercetare prealabilă practicată în mediul ziaristic şi
să acţioneze cu bună credinţă, respectând normele etice profesionale.
Să sperăm că lucrurile se vor schimba în procesul aplicării noului Cod civil şi judecătorii
noştri vor ţine cont măcar în viitor de principiile Curţii Europene.

3.4. Art. 16 Codul civil nou versus art. 7 şi 71 Codul civil vechi:
asemănări şi diferenţe
Din păcate, art. 16 din noul Cod civil în mare parte repetă prevederile art. 7 şi 71 din
vechiul Cod civil, iar acolo unde nu le repetă, în virtutea practicii formate deja, este
foarte puţin inovator. Aşadar, sub aspect formal, articolul îmbracă un alt conţinut, în
aspect de fond însă atestăm foarte puţine modiﬁcări. Putem aﬁrma că în comparaţie cu
dispoziţiile anterioare ale legislaţiei, cele ale noului Cod civil înregistrează o evoluţie
nesemniﬁcativă, aproape insesizabilă. Deşi art. 16 conţine 9 alineate, iar art. 7 conţinea
doar 3, modiﬁcările sunt minore: astfel alin. 1 al art. 7 se repetă în alin. 2 al art. 16,
alin. 2 al art. 7 se repetă în alin. 4 al art. 16, iar alin. 3 al art. 7 se repetă în alin.5 al art.
16. Alin. 1 al art. 16 este (era) de la sine înţeles şi rezultă din Constituţie, iar alin. 3,
6 şi 9 de asemenea sunt cunoscute şi tradiţionale practicii din Moldova şi din fosta
24

URSS, căci anume aşa se interpreta legislaţia şi aceste stipulaţii erau tratate uniform de
doctrină. Totuşi, nu putem să nu atestăm o evoluţie în acest ultim caz, căci dacă anterior
conţinutul alin. 3, 6 şi 9 se realiza în practică prin interpretarea legislaţiei, din momentul
adoptării noului Cod aceste lucruri rezultă clar şi explicit din chiar litera legii. Nici alin.
8 nu este inovator, singurul care are mai mult sau mai puţin această calitate ﬁind alin. 7.
La desfăşurarea ideii vom reveni pe parcursul lucrării.

3.5. Dreptul la replică: o soluţie pentru judecăţile de valoare lezante?
Am vrut însă să insistăm asupra faptului că nici în noul Cod civil nu s-a făcut o
diferenţiere între diferitele categorii de informaţii: informaţia lezantă – fapt şi informaţia
lezantă – opinie (judecată de valoare). Cu toate acestea, nu putem să nu sesizăm o
evoluţie, exprimată prin conţinutul alin. 7 al art. 16 Cod civil. Alin. 7 stipulează că în
cazul în care o persoană consideră că drepturile sau interesele sale au fost lezate prin
publicaţiile unui mijloc de informare în masă, aceasta este în drept să publice replica sa
în acest mijloc de informare în masă. Legislaţia moldovenească necesita această prevedere. Prin posibilitatea obligării mijloacelor de informare în masă de a publica o replică
se pot soluţiona unele probleme existente în prezent, în primul rând cele legate de lezarea
onoarei şi demnităţii persoanei prin judecăţi de valoare, despre care am vorbit mai sus.
Dacă practica va merge pe această cale, problema diferenţierii faptelor de judecăţile
de valoare, atunci când acestea lezează onoarea şi demnitatea va putea ﬁ soluţionată
şi în lipsa unui text legislativ suplimentar. Prin cele scrise avem în vedere următorul
lucru: publicarea unor fapte inexacte, care lezează onoarea şi demnitatea poate atrage
răspundere în formă de dezminţire, precum şi repararea prejudiciului moral şi material
cauzat, publicarea unor judecăţi de valoare contestabile însă poate atrage doar o replică,
cheltuielile pentru publicarea căreia vor ﬁ suportate de mijlocul de informare în masă.
Neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind publicarea replicii (precum şi a dezminţirii)
va atrage răspunderea tradiţional prevăzută în Codul de procedură civilă şi Codul cu
privire la contravenţiile administrative. Oricum, ţinând cont de faptul că specializarea
judecătorilor în R. Moldova se reduce la categorii extrem de generale, nişte indicaţii
exprese în aceste sens vor ﬁ necesare, cel puţin sub forma unor hotărâri explicative ale
Plenului CSJ sau, şi mai bine, a unei legi interpretative, altfel situaţia când se impune
dezminţirea unei judecăţi de valoare lezante şi repararea prejudiciului moral cauzat prin
aceasta va continua.
În acelaşi timp, acest alineat nu exclude posibilitatea unei interpretări, prin care o
redacţie să ﬁe obligată să publice dezminţire şi paralel să acorde persoanei vătămate
dreptul la replică. Această eventualitate trebuie analizată foarte bine sub aspectul
oportunităţii, or, poate genera o răspundere dublă pentru o greşeală, fapt care nu e
binevenit.

3.6. Unele exemple pozitive din practica judiciară
Chiar dacă legislaţia nu este prea încurajatoare, în practică atestăm cazuri de aplicare
a principiului diferenţierii faptelor de judecăţile de valoare, şi nu numai la nivelul
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instanţelor superioare. De exemplu, Judecătoria sectorului Centru a pronunţat o hotărâre
în favoarea reclamaţilor în cazul R. contra V.B. şi ziarul “NM”, caliﬁcând materialul
respectiv ca ﬁind o opinie şi nu un fapt. În acest caz reclamantul a acţionat ziarul
în judecată pentru că publicase următoarele: “Venirea la putere a adepţilor lui R. ar
însemna o catastrofă pentru republică, ca un stat suveran şi democratic”. Judecătoria sect.
Centru a respins acţiunea, argumentând că: “aﬁrmaţia este doar o părere, o presupunere
a autorului, expusă în cadrul discuţiilor politice: orice lider politic, precum şi fracţiune
politică, poate ﬁ supusă unei critici sănătoase de către oponenţii săi, lucru normal intrun stat democratic de drept. Cuvântul “ar însemna” exprimă o părere raportată la viitor,
şi nu o aﬁrmaţie strategică raportată la prezent. Astfel, judecata consideră că aﬁrmaţia în
cauză nu constituie un atentat la personalitatea reclamantului şi, deci, nu lezează onoarea
şi demnitatea lui, ci exprimă o părere în spiritul publicităţii şi pluralismului politic, de
aceea cererea se respinge.”55 Însă Colegiul civil al Tribunalului Chişinău şi Colegiul civil
al Curţii de Apel au decis altfel: “În şedinţa instanţei de fond reprezentantul redacţiei
ziarului “NM” n-a prezentat probe care ar dovedi că informaţia difuzată de ziar corespunde realităţii şi nu lezează onoarea şi demnitatea lui R., de aceea colegiul consideră că
instanţa de fond a respins nefondat acţiunea considerând aceasta aﬁrmaţie ca o opinie”.56
Considerăm că merită atenţie deciziile în următoarele două cazuri — ca un exemplu de
aplicare de către instanţe a instrumentelor juridice recent ratiﬁcate. Astfel, în argumentarea deciziei în cazul D. contra ziarului “L”, Curtea de Apel a menţionat: “Numele lui D.
în articol a fost menţionat alături de alte nume ale membrilor mişcării Pro Lucinschi în
contextul unei polemici politice. Iar presa, potrivit prevederilor Constituţiei şi tratatelor
internaţionale, este liberă să-şi expună opinia în probleme de interes public, iar publicul
are dreptul de a primi astfel de informaţii, principiile respective ﬁind piatra unghiulară
a democraţiei. De asemenea, trebuie luat în consideraţie faptul că limitele criticii persoanelor politice sunt mult mai largi decât în cazul unui particular. D., ﬁind om politic,
putea ﬁ supus unei critici rezonabile privind activitatea sa în mişcarea politică la care
a aderat. Informaţiile din articol (…) constituie o liberă polemică politică în perioada
campaniei electorale şi conţine elemente de pluralism politic, libertatea căruia este
garantată de art. 5 al Constituţiei RM.” 57
În cazul L. contra “NM”, Curtea de Apel, respingând recursul, a menţionat: “Publicaţia
din ziar contestată de recurent s-a dovedit a ﬁ opinia autorului despre programul
electoral al candidatului.”58 În acelaşi caz, Colegiul civil al Tribunalului mun. Chişinau
şi-a argumentat hotărârea în modul următor: “Constituţia RM acordă ﬁecăruia dreptul
la opinie; art. 7 Cod civil prevede că orice persoană este în drept să apeleze la instanţă,
dacă o altă persoană răspândeşte despre el informaţii care nu corespund realităţii,
apelanţii şi-au expus opinia despre programul electoral al lui L., dar nu despre personalitatea lui. În condiţiile pluralismului politic, garantat de Constituţie, opiniile politice,
programele electorale nu pot ﬁ obiect de litigiu în instanţele judecătoreşti, deoarece
55

Dosarul nr. 2-53, Judecatoria sectorului Centru, hot. 20 ianuarie 1998
Colegiul civil al Tribunalului Chisinau, dosarul nr. 2a- 953/98, dec. 8.09.98; Colegiul civil al Curţii de
Apel, dosarul nr. 2r-1162/98, dec. 03.11.1998 (arhiva jud. Centru)
57
Dosarul nr. 2a-657/99, Curtea de Apel, decizie, 17.05.1999 (arhiva jud. Buiucani)
58
dosar nr. 2b-400/99, Curtea de Apel, Dec.11.05.99 (arhiva jud. Centru)
56

26

conform legislaţiei Republicii Moldova privind alegerile organelor puterii de stat, aceste
programe sunt apreciate de către alegatori în timpul alegerilor.”59

3.7. Unele concluzii
În ﬁnalul paragrafului ne exprimăm speranţa că principiul, conform căruia exprimarea
opiniilor şi exprimarea faptelor trebuie să ﬁe tratate diferenţiat de legile care penalizează
defăimarea, va ﬁ implementat şi în legislaţia şi practica ţării noastre. Deocamdată
legislaţia Republicii Moldova poate ﬁ interpretată ca impunând dovedirea adevărului
informaţiei răspândite, independent de faptul dacă aceasta reprezintă o judecată de
valoare sau expune un fapt. Legislaţia moldovenească trebuie să ţină cont de prevederile
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi de aplicarea acesteia de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
Considerăm necesară operarea unor modiﬁcări legislative, astfel încât din litera legii să
rezulte clar următoarele:

• Dezminţirea şi repararea prejudiciului să ﬁe posibile doar pentru expunerea
de fapte;

• Pentru expunerea judecăţilor de valoare cu caracter denigrator să se prevadă

în mod obligatoriu acordarea dreptului la replică (persoanei lezate sau altei
persoane, acţionând cu consimţământul ei), nerespectarea nejustiﬁcată a acestui
drept să atragă sancţionarea mijloacelor de informare în masă;

• Pentru opiniile excesive (care nu sunt bazate pe fapte sau la baza cărora stau

fapte expuse greşit, sau care sunt difuzate cu rea-credinţă) se vor aplica regulile
privitoare la expunerea de fapte.

Din implementarea ideii privind dreptul la replică ar putea câştiga şi publicul, care ar
obţine mai multe surse de informare într-o anumită problemă. Dar nu excludem şi
consecinţele nefaste pentru mass-media prin obligaţia de a oferi unei persoane neagreate
o tribună suplimentară pentru autopublicitate.
La momentul actual, art. 16 Cod civil lasă loc atât pentru interpretări conforme cu
standardele europene, cât şi pentru interpretări neconforme acestora.
Chiar dacă ne-am pronunţat preponderent în favoarea libertăţii de opinie, nu putem să
nu remarcăm că opiniile, deşi reprezintă aprecieri subiective, pot leza persoana, de aceea
este absolut necesară acordarea posibilităţii exprimării opiniei contrare. Astfel opinia
publică (sau “onoarea”) se va forma pornind de la nişte principii mai mult sau mai puţin
obiective.
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§4

Dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie
profesională şi premisele apărării acestuia

4.1. Trăsăturile generale ale dreptului la onoare, demnitate
şi reputaţie profesională
Dreptul la onoare şi demnitate reprezintă un drept fundamental. Deşi Constituţia R.
Moldova nu consacră acestui drept un articol aparte, art. 32 alin. (2) al Constituţiei
(care garantează libertatea opiniei şi exprimării) prevede: “Libertatea exprimării nu
poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.”
Această stipulaţie presupune egalitatea dreptului la onoare şi demnitate cu dreptul la
libera exprimare, adică garantarea acestuia la nivelul unui drept fundamental, cel puţin
atunci când intră în contradicţie cu dreptul (fundamental) la libera exprimare. Ba mai
mult, dreptul la exprimare este fundamental până în momentul când este lezat dreptul la
onoare şi demnitate. Când aceasta se întâmplă, nu mai există dreptul la exprimare.
Pe parcursul dezvoltării societăţii onoarea şi demnitatea au fost, în primul rând, nişte
categorii morale. Interpretarea juridică a acestor categorii presupune reglementarea lor
prin norme de drept. Codul civil al R. Moldova prin art. 16 garantează dreptul la onoare,
demnitate şi reputaţie profesională, consﬁnţind astfel dreptul persoanei de a cere ca
informaţiile răspândite despre comportamentul său să ﬁe veridice.
Normele cuprinse în art. 32 din Constituţie şi detaliate în art. 16 Cod civil îndeplinesc 3
funcţii: de reglementare, de apărare şi educativă. În justiﬁcarea ultimei vine argumentul
că aceste norme determină un comportament adecvat (dorit) al oamenilor în societate.
Oameni îndeplinesc aceste norme în mod voluntar, în virtutea convingerii. Raporturile
conﬂictuale apar doar în cazul când se încalcă acest drept. Prescripţiile normative
privind dreptul subiectiv la onoare, demnitate şi reputaţie profesională se respectă
independent de raporturile juridice concrete. Aceste norme au o importanţă reală pentru
subiectele de drept nu doar în cazul încălcării lor, ci în general.
Dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională face parte din drepturile civile
nepatrimoniale. “Caracterul imaterial al dreptului nepatrimonial se manifestă prin
faptul că el este lipsit de conţinut economic, adică nu poate ﬁ apreciat exact, lui nu-i este
caracteristică repararea pagubei, exercitarea lui nu presupune oferirea unui echivalent
material din partea altor persoane.”60
Dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională trebuie examinat ca un drept
subiectiv particular, esenţa sa constând în dreptul ﬁecărei persoane la inviolabilitatea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale şi în posibilitatea de a cere persoanelor
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ﬁzice şi juridice să nu-l încalce. Onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională nu
sunt o premisă a ceea ce poate apărea în viitor ca urmare a unei eventuale încălcări a
acestora, ele există ca drepturi efective şi perpetue ale omului independent de existenţa
încălcărilor.
Adică existenţa dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie profesională nu depinde de
anumite acţiuni ale subiectului dreptului, de faptul dacă acesta va ﬁ încălcat. În momentul încălcării apare doar necesitatea apărării acestui drept, dar nu însuşi dreptul.
Concluzionăm că legislaţia noastră apără onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională
a subiectului de drept prin stabilirea obligaţiei generale de abţinere de la orice atentate
la aceste drepturi ale persoanei şi prin oferirea apărării judiciare în caz că acestea au
fost încălcate. Abţinerea de la orice atentat şi dreptul de a cere să ﬁe apărate constituie
obiectul dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie profesională.
Deşi raportul juridic ce reiese din dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională
este absolut, din momentul în care el este încălcat, apare raportul juridic relativ, în acest
caz cercul nedeterminat de persoane obligate a nu încălca dreptul subiectiv se reduce la o
persoană concretă care a lezat onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei.
Prin urmare, principala calitate a acestui drept constă în posibilitatea subiectului
de a cere tuturor să se abţină de la răspândirea informaţiilor denigratoare şi
necorespunzătoare realităţii, or, persoana poate pretinde o părere adecvată şi meritată
despre sine.
Apărarea dreptului unei persoane la onoare, demnitate şi reputaţie profesională
presupune următoarele condiţii: informaţiile trebuie să ﬁe răspândite, să lezeze onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională şi să nu corespundă realităţii. Din conţinutul alin.
2 al art. 16 Cod civil (“Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce
îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspândit-o nu
dovedeşte că ea corespunde realităţii”) rezultă că, atât timp cât nu se dovedeşte contrariul, informaţiile răspândite se prezumă a ﬁ o minciună.

4.2. Informaţia “lezantă”
Legislaţia nu deﬁneşte noţiunea de “informaţie care lezează onoarea, demnitatea şi
reputaţia profesională”. Hotărârea Plenului CSJ conţine deﬁniţia noţiunii de“informaţii
ponegritoare”, formulă pe care legislaţia în vigoare nu o mai utilizează, dar care a existat
în redacţia iniţială a Codului civil din 1964 (“aﬁrmaţii care ponegresc onoarea şi demnitatea”), precum şi după modiﬁcările operate prin Legea nr. 71-XIII din 22.04.199461,
formulă înlocuită prin Legea nr.564-XIV din 29.07.199962 cu cuvintele “informaţii care
lezează onoarea şi demnitatea”. Noul Cod civil utilizează noţiunea de “informaţie care
lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională”. Potrivit Dicţionarului limbii
române63 “a leza” înseamnă “1. A vătăma, a răni, (ﬁg.) a ofensa 2. A aduce (cuiva) un
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prejudiciu, a păgubi (pe cineva)”, iar “a ponegri” ca “a vorbi pe cineva de rău, a bârﬁ, a
defăima”. Noţiunea “a leza” deci este mai largă decât noţiunea “a ponegri” şi “ponegrirea
onoarei şi demnităţii” inevitabil constituie şi o “lezare a onoarei şi demnităţii”. Astfel
deﬁniţia cuprinsă în pct. 16 al Hotărârii Plenului CSJ: “ponegritoare sunt informaţiile
necorespunzătoare realităţii, care lezează onoarea şi demnitatea cetăţeanului, organizaţiei
în opinia publică sau în opinia unor cetăţeni din punctul de vedere al respectării legilor,
principiilor morale ale societăţii (de exemplu, informaţiile despre săvârşirea unei fapte
nedemne, comportarea nedemnă în colectivul de muncă, în familie, în viaţa cotidiană;
informaţiile ce ponegresc activitatea de producţie, economică şi socială, reputaţia etc.)”
este, din punct de vedere teoretic, utilă pentru interpretarea art. 16 Cod civil şi de asemenea pentru înţelegerea noţiunii de calomnie deﬁnită în Codul cu privire la contravenţiile
administrative (“a ponegri” este sinonim cu “a defăima” şi “a calomnia”)64, dar nu este
exhaustivă pentru a aprecia tipurile de informaţii care “lezează” onoarea, demnitatea şi
reputaţia profesională.
Prin informaţiile care „lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei”
se are în vedere, de fapt, “defăimarea” persoanei. Acesta este cuvântul utilizat tradiţional
în lume pentru subiectul în cauză. Legislaţia R. Moldova nu-l utilizează, deoarece
a preluat tradiţia sovietică, care a inventat o noţiune, în opinia noastră, criticabilă:
“lezarea/apărarea onoarei şi demnităţii”. La aprecierea defăimării se ţine cont de diferite
criterii: de statutul social, de situaţia şi caracterul informaţiei răspândite etc. De exemplu,
o informaţie faţă de care un ateu are o atitudine indiferentă de un credincios poate ﬁ
percepută ca defăimătoare.
Sunt defăimătoare acele informaţii care, raportate la conţinutul legilor şi al normelor
de convieţuire, contribuie la ştirbirea onoarei, reputaţiei profesionale a persoanei ﬁzice
sau juridice în opinia publică sau în opinia unor indivizi în particular. Legislatorul nu
concretizează care sunt informaţiile defăimătoare. O asemenea enumerare nici nu ar ﬁ
binevenită, pentru că ar restrânge nejustiﬁcat gradul de protecţie a onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale a persoanei. Pe de altă parte, determinarea caracterului
defăimător al informaţiei este, în multiple cazuri, o sarcină diﬁcilă pentru judecător.
Astfel o opinie expusă în literatura de specialitate adoptă ideea că “onoarea şi demnitatea
sunt categorii morale şi conţinutul acestora se asociază cu aprecierea calităţilor sociale
ale cetăţeanului sau organizaţiei. De aceea pentru aprecierea corectă a faptului lezării
onoarei şi demnităţii este necesar să se pornească în primul rând de la principiile morale
de care se conduce întreaga societate.”65 În opinia noastră, principiile morale nu sunt
categorii cu adevărat obiective şi pot ﬁ percepute diferit de oameni. Ele ne permit să
delimităm o categorie de informaţii incontestabil defăimătoare, dar o mare parte se
încadrează în marja discutabilului. De exemplu, în opinia unor teoreticieni, o informaţie
care n-ar trebui considerată defăimătoare este cea care se referă la împrumuturile
băneşti, “relaţiile creditor-debitor pătrund în viaţa de toate zilele şi prin sine (cel puţin
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din punct de vedere juridic) nu ar trebui considerate defăimătoare nici în raport cu cel
care a luat cu împrumut, nici în raport cu cel care a dat cu împrumut”66.
“Instanţa judecătorească trage concluzia despre caracterul ponegritor al informaţiilor
după examinarea circumstanţelor cauzei în şedinţă judiciară. Refuzul de a primi cererea
de chemare în judecată din motivul lipsei faptului de lezare a onoarei şi demnităţii fără
o asemenea judecare nu se admite” (Hot. Plen. C.S.J. din 27 martie 1997, pct. 16, alin
3), indicaţie rezultând din formularea alin.1 al art. 7 Cod civil din 1964, care impune
prezumţia că informaţiile răspândite lezează onoarea şi demnitatea persoanei ﬁzice sau
juridice. Aceeaşi prezumţie o impune şi alin. 2 al art. 16 din noul Cod civil, adică recomandarea Plenului CSJ îşi păstrează actualitatea, ca, de altfel, majoritatea recomandărilor
cuprinse în această hotărâre. Pe de altă parte, această regulă îşi găseşte justiﬁcare şi în
faptul că unele informaţii pot ﬁ caliﬁcate atât defăimătoare, cât şi lipsite de acest caracter,
în funcţie de modul de percepere, de aprecierea subiectivă, de situaţia concretă, de
context. Şi pentru că “defăimarea” este un fenomen relativ, stabilirea acesteia necesită o
examinare minuţioasă, analiza riguroasă a argumentelor părţilor.
Uneori pentru determinarea caracterului defăimător al informaţiei este importantă
cunoaşterea aşa-numitului “lexic nenormativ”. Prin termenul “lexic nenormativ” se au
în vedere cuvintele şi expresiile, utilizarea cărora în comunicare (în particular, în comunicarea în masă) încalcă normele moralei sociale. Acestea pot ﬁ extraliterare, preluate
din jargoane şi dialecte, dar şi literare, însă raportate la un om concret într-o situaţie
comunicativă concretă contravin normelor moralei sociale în aceeaşi măsură.67 Cuvintele
în lexicul nenormativ au cu totul altă semniﬁcaţie decât în limbajul literar. Avem aici
în vedere, de exemplu, un lexic utilizat numai în închisoare sau numai în armată.
Diﬁcultatea aprecierii caracterului defăimător al informaţiei în acest caz sporeşte, pentru
că un cuvânt, aparent inofensiv în limbajul literar, este jignitor în contextul unui jargon,
autorul intenţionând să jignească persoana.
Informaţiile necorespunzătoare realităţii, care au caracter defăimător, urmează a ﬁ
dezminţite, independent de faptul dacă sunt expuse într-o formă brutală, ofensatoare sau
destul de decentă.
În unele cazuri instanţa de judecată, ﬁind în diﬁcultate în ceea ce priveşte caracterul
defăimător al unor informaţii, decide efectuarea de expertize. Hotărârea Plenului CSJ
în pct.17 explică: “În cazul în care la judecarea pricinii pentru aprecierea informaţiilor
sunt necesare cunoştinţe speciale (în domeniul lingvisticii, tele- şi radiodifuziunii,
cinematograﬁei etc.) judecătorul în procedură de asigurare a probelor sau la pregătirea
cauzei pentru judecare sau instanţa judecătorească în cadrul judecării cauzei, la cererea
uneia din părţi sau a ambelor părţi, pot dispune efectuarea expertizei respective(…).”
Astfel Judecătoria din Bălţi a solicitat 2 expertize (a Centrului Naţional de Terminologie
şi a unui doctor în ﬁlologie) pentru a aprecia, studiind articolele reclamantului, dacă
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acesta este “agramat”, aşa cum a scris pârâtul68. În opinia autoarei Maleina M.N., “expertiza pentru constatarea nivelului de moralitate nu poate avea loc”.69

4.3. Informaţia răspândită
Altă condiţie pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale este ca
informaţia să ﬁe răspândită. Legislaţia nu explică noţiunea de “răspândire”, totuşi în
doctrina şi jurisprudenţa moldovenească este tradiţională interpretarea expusă de Plenul
CSJ (pct. 15): “publicarea în presă (…) difuzarea unor asemenea informaţii în emisiunile
radiofonice şi televizate, demonstrarea în programele de cronică cinematograﬁcă şi în
alte mijloace de comunicare, în caracteristicile de serviciu, precum şi în discursurile
publice sau comunicarea lor în altă formă, inclusiv orală, câtorva sau cel puţin unei
persoane; (…) demonstrarea (aﬁşarea în locurile publice a placardelor, lozincilor,
fotograﬁilor, a altor opere, expunerea acestor informaţii în foile volante, caricaturile
difuzate (…). Comunicarea unor astfel de informaţii persoanei la care ele se referă nu
poate ﬁ considerată răspândire a lor.” Această enumerare nu era exhaustivă nici pentru
perioada când a fost elaborată, cu atât mai puţin azi, când modalităţile de răspândire se
diversiﬁcă permanent, ca urmare a progresului tehnologic. Ca şi în cazul informaţiilor
cu caracter defăimător, considerăm că enumerarea deplină a modalităţilor de răspândire,
ce ar cădea sub incidenţa art. 16 Cod civil, ar ﬁ inoportună, deoarece ar avea un impact
restrictiv asupra protecţiei dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie profesională.
Se consideră că şi atunci când este comunicată doar unei persoane, categoria aceasta de
informaţii poate cauza prejudicii morale substanţiale şi, în cazul necorespunderii lor
realităţii, există temei pentru a pune problema dezminţirii. Nu se consideră răspândire
comunicarea lor direct persoanei vizate, deoarece, pe de o parte, nu s-a inﬂuenţat aprecierea socială, iar pe de altă parte, această persoană “nu poate ﬁ obligată să-şi schimbe
părerea pe cale judiciară”70. Doctrina juridică consideră această problemă discutabilă,
deoarece chiar dacă în acest caz nu putem vorbi de răspândire în sensul art. 16 Cod
civil, totuşi conştiinţa faptului că o informaţie falsă este deţinută de cel puţin un om
poate crea persoanei vătămate numeroase emoţii negative. De aceea s-a propus a oferi
persoanei interesate dreptul de a înainta o acţiune pentru a se interzice răspândirea
acestor informaţii.71 Suntem de acord că o astfel de acţiune ar putea oferi persoanei
garanţii suplimentare de a se apăra de pericolul de a ﬁ vătămată, dar pe de altă parte, o
astfel de acţiune ar putea ﬁ sursa multor abuzuri, în special când informaţia urmează a ﬁ
răspândită prin mijloacele de informare în masă. Astfel, cu scopul de a se apăra de unele
materiale critice, unii funcţionari (alte persoane) prin abuz ar putea obţine interdicţii
prealabile asupra unor publicaţii, eventual rezervându-şi timp pentru a fabrica
contraprobe sau, pur şi simplu, salvându-se într-o perioadă crucială de informaţia
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respectivă (înainte de alegeri, de exemplu). În condiţiile existente în R.Moldova o astfel
de acţiune ar constitui o lovitură serioasă asupra libertăţii presei şi ar periclita controlul
societăţii asupra autorităţilor.
În opinia unor teoreticieni, art. 16 “nu poate ﬁ aplicat atunci când persoana însăşi
comunică altor persoane informaţii defăimătoare despre sine, căci în acest caz el însuşi
contribuie la formarea opiniei publice despre personalitatea sa.”72 Considerăm că acest
lucru nu derivă din art. 16, ci din spiritul dreptului, care constă în a apăra persoana de
încălcările comise de alte persoane. Persoana nu se poate acţiona pe sine în judecată
în virtutea inexistenţei raporturilor juridice, însă structura art. 16 admite acţionarea în
judecată a unui răspânditor ulterior al informaţiei. Desigur, în acest caz apărarea drepturilor persoanei este justiﬁcată obiectiv, pe de altă parte, vinovăţia persoanei justiﬁcă şi
inadmisibilitatea satisfacerii acţiunii atunci când însăşi persoana este sursa informaţiilor
defăimătoare, or, dreptul ar trebui să penalizeze comportamentul nedorit.
De asemenea, pct. 2 al Hotărârii Plenului CSJ stipulează că nu pot ﬁ judecate conform
dispoziţiilor prevăzute pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
litigiile ştiinţiﬁce, adică acţiunile despre dezminţirea informaţiilor cu caracter
ştiinţiﬁc. Deşi se referă la articolul din vechiul Cod civil, ţinând cont de similitudinea
acestuia cu cel din noul Cod civil, concluzionăm în mod ﬁresc că această hotărâre a
Plenului CSJ va suferi foarte puţine modiﬁcări de conţinut, atunci când va ﬁ adaptată
la noua legislaţie civilă. Presupunem că se va conserva şi această “recomandare”. În
opinia noastră, această indicaţie reiese din caracterul de “judecată de valoare” al oricărei
informaţii ştiinţiﬁce, însuşi “caracterul ştiinţiﬁc” al acesteia presupune că ea se bazează
pe argumente, deci reprezintă o concluzie fundamentată a autorului. Pe de o parte,
judecătorul nu este competent pentru a putea aprecia că o concluzie bazată pe argumente
ştiinţiﬁce este greşită sau fundamentată incorect, pe de altă parte, astfel de informaţii pot
ﬁ doar contraargumentate, însă nu dezminţite. Considerăm că pentru aceste cazuri, dacă
mijlocul de răspândire este mass-media, trebuie prevăzută, cu titlu executoriu pentru
mass-media, fără aplicarea unor termene stricte, posibilitatea publicării contestaţiei
argumentate a informaţiilor ştiinţiﬁce în litigiu.
Şi în cazurile în care informaţiile defăimătoare sunt sub formă de zvonuri, al căror
răspânditor nu se cunoaşte, vătămatul se poate adresa în instanţă pentru apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale, deoarece lezarea se produce în primul
rând prin faptul răspândirii. Spre deosebire de vechiul Cod civil, care nu conţinea
indicaţii exprese în acest sens, noul Cod civil consacră acestei probleme alin. 9 din art.
16: “Dacă identiﬁcarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă
este în drept să adreseze în instanţa de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei
răspândite ca ﬁind neveridică.”
Elemente foarte importante ale determinării răspunderii pentru defăimare constituie
factorul numeric şi factorul calitativ al auditoriului informaţiei răspândite. Cu cât mai
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mare va ﬁ auditoriul care a receptat informaţia defăimătoare, cu atât mai mare urmează a
ﬁ răspunderea. Mass-media naţionale se adresează unui auditoriu nelimitat, nedeterminat, mass-media locale se adresează unui auditoriu mai redus, iar în cazul unor luări de
cuvânt publice, auditoriul poate ﬁ redus şi determinat.
La rândul său, auditoriul determinat poate ﬁ pregătit sau nepregătit. Auditoriul pregătit
se referă, de exemplu, la persoane care cunosc din timp tema sau profesionişti în
domeniu, adică persoane care nu vor crede în mod automat ﬁecare cuvânt, vor înţelege
mai uşor dacă persoana dată insinuează fapte concrete sau utilizează mijloace artistice ca
metafora, hiperbola sau comparaţia. În consecinţă, dauna pentru onoare, demnitate şi
reputaţia profesională poate lipsi sau poate ﬁ redusă.
Intervenţia mass-media însă practic exclude posibilitatea autorului expresiei considerate
defăimătoare de a se apăra în baza caracterului restrâns sau pregătit al auditoriului. “Dar
poate să se întâmple că autorul nu a intenţionat să transmită mesajul decât auditoriului
din faţa sa, iar presa a reprodus fără ştirea şi consimţământul său informaţia respectivă.
Este atunci exclusiv vina mass-media, dacă alte persoane decât cele cărora de fapt li se
adresa vorbitorul vor accesa informaţia dată”.73
Prin alin. 4 al art. 16 Cod civil (“Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau
reputaţia profesională este răspîndită printr-un mijloc de informare în masă, instanţa
de judecată îl obligă să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi
program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii
judecătoreşti.”) legislaţia atribuie importanţa cuvenită determinării auditoriului, obligând
mass-media să aducă versiunea corectă a faptelor la cunoştinţa aceluiaşi auditoriu.
În concluzie, determinarea naturii auditoriului poate ﬁ importantă atât pentru stabilirea
faptului dacă mesajul defăimător a provocat vreun prejudiciu în genere, cât şi pentru
calcularea cuantumului prejudiciului (moral, material) cauzat persoanei.

4.4. Identiﬁcabilitatea persoanei vizate prin informaţie
În doctrină şi în jurisprudenţă art. 16 este interpretat ca ﬁind aplicabil doar în cazurile
când informaţiile defăimătoare se referă la persoane concrete sau identiﬁcabile, şi nu
la un grup care este determinat doar prin anumite trăsături generale. Astfel, identiﬁcabilitatea este şi ea o condiţie a apărării dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie
profesională. Pentru a vorbi despre o “persoană concretă” nu este necesar ca acesteia
să i se spună pe nume, e suﬁcient ca ea să poată ﬁ identiﬁcată fără greş din contextul
comunicării. Astfel nu se pot intenta procese pentru apărarea onoarei şi demnităţii
poporului, judeţului şi populaţiei acestuia, grupului religios sau social. Dacă, de
exemplu, se face o aﬁrmaţie neplăcută despre femei, o persoană de sex feminin nu
poate să intenteze proces, să obţină dezminţirea acestor informaţii în privinţa sa şi
să primească compensaţie pentru prejudiciul moral. Dreptul la onoare, demnitate şi
73
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reputaţie profesională se apără în mod individual, şi nu colectiv.74 Argumentând că pot
ﬁ considerate ponegritoare numai informaţiile care lezează onoarea şi demnitatea unei
persoane concrete, Judecătoria sect. Centru a respins acţiunea unui reclamant care “în
calitate de cetăţean al R.M. şi student al Facultăţii de Drept a ULIM” s-a considerat lezat
prin informaţia: “foarte mulţi studenţi ai Facultăţii de Drept a ULIM folosesc substanţe
narcotice şi psihotrope”75.
În ceea ce priveşte identiﬁcabilitatea persoanei, aceasta diferă de la caz la caz: astfel
răspândirea informaţiei despre o persoană cu un anumit defect ﬁzic poate contribui la
identiﬁcarea persoanei într-un sat, dar puţin probabil că aceasta se va întâmpla şi într-un
oraş mare. Un caz curios a avut loc în Rusia: într-o emisiune despre avorturi au fost intervievate câteva doamne, feţele cărora nu au fost arătate. Totuşi, o doamnă şi-a observat
alunica într-un loc “pe care orice femeie cumsecade l-ar ascunde de privirile celorlalţi”76
şi a intentat proces, motivând că astfel va putea ﬁ recunoscută în oraş şi va deveni
victima unor zvonuri compromiţătoare. Judecătorul i-a respins acţiunea pe motivul că o
alunică într-un loc atât de intim nu este un mod general accesibil de identiﬁcare a acestei
persoane.

4.5. Falsitatea informaţiilor
Următoarea condiţie pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
este ca informaţiile răspândite să nu corespundă realităţii. Informaţiile care lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională şi corespund realităţii şi cele care nu corespund realităţii, dar nu lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională nu cad sub
incidenţa articolului 16 Cod civil. În evoluţia legislaţiei moldoveneşti a existat o perioadă
(între anii 1991 şi 1999) când era suﬁcient ca informaţia să nu corespundă realităţii (fără
a ﬁ şi defăimătoare), ca să poată surveni răspunderea în baza articolelor din Codul civil
ce vizau apărarea onoarei şi demnităţii77. În mod rezonabil s-a renunţat la această
abordare conceptuală a problematicii, care era inoportună din mai multe puncte de
vedere. În plus, şi titlul “apărarea onoarei şi demnităţii” era doar parţial relevant pentru
conţinutul articolului.
Când se analizează dacă informaţiile defăimătoare corespund realităţii, trebuie să se
ia în considerare esenţa informaţiilor, şi nu unele elemente particulare. Astfel, dacă se
spune că persoana şi-a bătut membrii familiei, dar în realitate i-a bătut pe vecini, atunci
esenţa cazului nu se schimbă, căci acţiunile sale în ambele cazuri vor ﬁ condamnate de
societate78.
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În interpretările mai vechi79 sintagma “corespunderea realităţii” se aprecia în două
aspecte:
1. Corespunderea comunicării despre faptă, acţiune, eveniment realităţii, adică o
comunicare obiectivă despre fapte.
2. Corectitudinea aprecierii morale a faptelor.
Adică acţiunea putea ﬁ satisfăcută, dacă faptul comunicat nu a existat în realitate, sau
descrierea lui era denaturată, sau faptului îi era dată o apreciere neadecvată.80
Astăzi, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene81, dacă expresia este caliﬁcată ca
judecată de valoare, atunci ea nu poate ﬁ dezminţită în ordinea prevăzută pentru fapte
(cu condiţia că judecata de valoare este bazată pe fapte expuse corect). Este de datoria
legislatorului să includă această regulă în actele normative interne. Din păcate, pentru
moment, art. 16 din Codul civil nu corespunde în totalitate standardelor europene: în
particular, el nu pune problema diferenţierii faptelor de judecăţile de valoare, admiţând
astfel dezminţirea judecăţilor de valoare.
În doctrină articolele civile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
sunt interpretate, preponderent, în următorul mod: dovedirea corespunderii informaţiilor
realităţii trebuie să se facă în raport cu momentul răspândirii acestora, şi nu în raport
cu momentul când s-a intentat acţiunea sau s-a emis hotărârea judecătorească. Dacă
o persoană a fost condamnată şi sentinţa a intrat în vigoare, iar apoi persoana a fost
achitată, ziarul care a scris un articol în perioada când sentinţa era în vigoare nu
poartă răspundere conform art. 16 Codul civil. Raţionamentul este valabil şi pentru
alte acte oﬁciale. Astfel, un caz relevant în acest sens s-a produs în or. Bălţi, judecătorul
argumentând în felul următor respingerea acţiunii: “În publicaţie dl. M. se referea la
hotărârile primăriei mun. Bălţi din 1993 şi 1995. Aceste hotărâri la data publicării
articolului — 06.11.1996 — erau în vigoare şi M. ca primar era dator să le execute.
Hotărârea primăriei din 20.07.95 a fost recunoscută nulă numai prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 06.05.1998. Alte hotărâri judecătoreşti la data de 06.11.1996 privind
autoparcarea deţinută anterior de cooperativa “B” nu existau. În publicaţie deci este
descrisă situaţia cu parcarea în litigiu la data de 06.11.1996. Situaţia este redată corect şi
prin nimic nu înjoseşte demnitatea dlui V.G. Anume din aceste considerente dlui V.G.
nu i s-au cauzat daune morale.”82 În opinia noastră, în acest caz judecătorul a respins
corect acţiunea, însă concluzia sa că reclamantului “nu i s-au cauzat daune morale” este
discutabilă, pentru că de obicei astfel de cazuri provoacă reclamanţilor suferinţe morale.
Considerăm că în situaţiile în care nici autorul, nici mijlocul de informare în masă nu
poate ﬁ tras la răspundere pentru lezarea onoarei şi demnităţii, în interesele persoanei
lezate trebuie prevăzută obligativitatea publicării unei dezminţiri în mass-media.
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În ceea ce priveşte momentul în raport cu care se dovedeşte “corespunderea realităţii”,
art. 16 Cod Civil lasă loc şi pentru alte interpretări. Aceste lucruri trebuie clariﬁcate,
ţinând cont şi de subtilităţile remarcate mai sus. Trebuie elaborată o normă clară şi
echitabilă, care să nu permită nedreptăţirea unei persoane lezate în drepturi, dar nici
sancţionarea nejustiﬁcată a răspânditorului unei informaţii, veridicitatea căreia este
imposibil de stabilit.

4.6. Problematica aplicării conceptului “prezumţia nevinovăţiei”
O problemă aparte reprezintă dreptul jurnalistului de a scrie despre hotărârea judiciară
adoptată, care nu este deﬁnitivă. Uneori instanţa “pedepseşte” jurnaliştii pentru că au divulgat “prematur” esenţa hotărârii judiciare. În doctrină83 s-a enunţat părerea că o astfel
de abordare ar putea lichida în general reportajul judiciar ca specie a genului publicistic.
Or, hotărârea judecăţii este pronunţată public şi din acest moment reprezintă un act
oﬁcial. În orice stat există mecanismul revizuirii hotărârilor judecătoreşti şi posibilitatea
ca instanţa superioară să caseze hotărârea instanţei inferioare, dar acest lucru nu ar
trebui să lezeze dreptul jurnalistului de a informa despre hotărârile instanţelor inferioare.
Pentru cazurile când se dă publicităţii o hotărâre intrată în vigoare, care ulterior a fost
casată, prejudiciul moral, în unele cazuri (care se supun strict obiectului legii), ar putea
ﬁ compensat în ordinea prevăzută de Legea privind modul de reparare a prejudiciului
cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală şi de anchetă preliminară,
ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti84. Însă obiectul legii în cauză este relativ
restrâns şi nu acoperă multitudinea de cazuri când prin acţiunile organelor de drept se
cauzează prejudicii. Şi Legea cu privire la poliţie85 propune anumite soluţii: „În cazul
reabilitării ulterioare a persoanei de către instanţa judecătorească, de procuror sau de
însuşi organul de poliţie, informaţiile compromiţătoare despre încălcarea legalităţii, ce
au fost date publicităţii nemijlocit de organele de poliţie, trebuie inﬁrmate de organul
de poliţie în modul în care au fost date publicităţii, în termen de o lună din ziua intrării
în vigoare a hotărârii instanţei judecătoreşti, a procuraturii sau a organului de poliţie
privind reabilitarea” (art. 4).
Doctrina rusă de specialitate tratează din ce în ce mai frecvent problematica aplicării
universale a prezumţiei nevinovăţiei. Întrebarea care se pune e dacă este admisibil ca
cineva să ﬁe învinuit în mass-media de săvârşirea unei infracţiuni lipsind hotărârea
judiciară respectivă. Adică dacă se încalcă în acest caz principiul constituţional şi procesual-penal al prezumţiei nevinovăţiei.
În doctrină se aﬁrmă că prezumţia nevinovăţiei este o instituţie procesual-penală.
Teoria dreptului o consideră contestabilă, întrucât este pusă la îndoială pe parcursul
întregului proces penal până la intrarea în vigoare a sentinţei de învinuire. Prin urmare,
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deşi este o instituţie democratică de o importanţă cardinală, nici în dreptul penal ea
nu are o importanţă absolută şi indubitabilă (spre deosebire, de exemplu, de prezumţia
incapacităţii de a ﬁ subiect al infracţiunii înainte de împlinirea vârstei răspunderii
penale).
În ceea ce priveşte relaţiile extraprocesuale, invocarea principiului prezumţiei
nevinovăţiei este considerat inoportun şi nu poate servi ca bază a interzicerii în
mass-media a informaţiilor ce prezintă interes public privind infracţiunile săvârşite şi
persoanele care le-au comis.
Totuşi, jurnaliştii poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiilor publicate. Astfel,
în cazul răspândirii cu bună-ştiinţă a informaţiilor false, poate surveni răspunderea
administrativă pentru calomnie (iar până în 7 mai 2004, când a fost decriminalizată
calomnia, era posibilă şi răspunderea penală), în alte cazuri de publicare a informaţiilor
false – răspunderea civilă pentru lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.
“Problema nu se pune de a anula responsabilitatea redacţiei, autorului informaţiei, care
s-a dovedit a ﬁ neveridică, dar ei trebuie să aibă dreptul să o comunice”86.
Fără îndoială, gradul de susţinere prin dovezi a informaţiilor din articolul din presă nu
poate ﬁ la fel de înalt şi, deci, nu poate atrage aceleaşi consecinţe juridice, ca înaintarea
învinuirii în procesul penal. Pentru articol sunt necesare şi suﬁciente doar semnele
infracţiunii conﬁrmate în modul corespunzător. Chiar şi pentru intentarea procesului
penal legea cere doar date suﬁciente ce indică semnele infracţiunii, şi nu dovedirea
absolută a tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii (lucru care se poate obţine
doar la sfârşitul urmăririi penale).
Concluzia este că prezumţia nevinovăţiei nu împiedică investigării jurnalistice şi
dreptului jurnalistului de a-şi exprima opinia asupra acţiunilor ilegale stabilite. “Dacă
jurnalistul posedă documente, care îi permit, conducându-se de conştiinţa sa juridică,
să tragă concluzia că există semne evidente de infracţiune, şi aceste documente au
fost prezentate în instanţa judiciară, atunci chiar în lipsa sentinţei, instanţa trebuie să
respingă acţiunea şi să recunoască că în cazul dat informaţiile răspândite corespund
realităţii. Ulterior este sarcina organelor de drept să înfăptuiască cercetările necesare pe
baza faptelor publicate.”87 Pe de altă parte, atunci când persoana compare doar ca suspect
sau acuzat, nu trebuie să se producă inexactităţi ale calităţii sale procesuale. Da, presa
are dreptul să scrie despre infracţiunile care se produc, despre rezultatele prealabile ale
cercetărilor (dacă ele nu au un caracter secret şi nu sunt interzise pentru difuzare), să
comenteze unele lucruri, însă trebuie să dovedească exactitate în noţiunile pe care le
utilizează: bănuitul, arestatul, inculpatul nu trebuie să apară în reportaj ca “vinovaţi”, abia
după ce sentinţa de condamnare a instanţei de judecată a intrat în vigoare, acţiunile lor
pot ﬁ comentate cu un grad mai mare de libertate.
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Conform Constituţiei, ﬁecare om are dreptul la libertatea opiniei, gândirii şi exprimării.
A obliga pe cineva sau un cerc nedeterminat de persoane “să considere” pe cineva
nevinovat echivalează cu un atentat la libertatea gândirii sale, pentru că ﬁecare om are
dreptul la propria părere despre vinovăţia unei persoane. Cu atât mai mult cu cât doar
statul poate oferi un anumit statut, persoana privată poate doar opina despre cineva
că este infractor. A interzice exprimarea unei păreri şi a trage la răspundere persoana
pentru acest lucru echivalează cu a constrânge persoana să renunţe la părerea sa, adică
se încalcă dreptul la libertatea cuvântului. Dar aceasta se referă la persoanele private,
printre care sunt şi jurnaliştii. Bineînţeles, până la intrarea în vigoare a sentinţei de
condamnare, opiniile despre vinovăţia unei persoane nu au nici o semniﬁcaţie juridică.
Alt regim se aplică pentru persoanele cu funcţii de răspundere, ﬁindcă acestea nu-şi
exprimă propria părere, ci poziţia oﬁcială în limitele competenţelor atribuite de către
stat. Pentru că poziţia lor este poziţia statului, persoanele cu funcţii de răspundere sunt
obligate să reiasă din prezumţia că acuzatul este nevinovat până în momentul când se
pronunţă în privinţa lui o sentinţă deﬁnitivă de condamnare.88
“Obligaţia de a respecta principiul prezumţiei nevinovăţiei, stipulată de normele
constituţionale, se extinde doar asupra organelor de stat şi persoanelor cu funcţii de
răspundere care au capacitatea de a limita drepturile şi libertăţile omului. (…) În ceea
ce priveşte jurnaliştii, care înfăptuiesc cercetări personale sau reﬂectă mersul urmăririi
penale, ei, pe de o parte, execută norma constituţională privind libertatea informaţiei,
iar pe de altă parte, îşi îndeplinesc datoria profesională, informând cititorii despre
circumstanţele de interes public. Jurnaliştii nu fac parte din categoria persoanelor care au
capacitatea de a limita drepturile şi libertăţile. De aceea nici o părere a jurnaliştilor emisă
prin intermediul tele/radiodifuziunii sau în presă, în virtutea normei constituţionale,
nu poate inﬂuenţa juridic dreptul persoanei de a se considera nevinovată.”89 Prin
urmare, atât jurnaliştii, cât şi alte persoane (inclusiv reprezentanţii învinuirii şi apărării,
vătămaţii, bănuiţii etc.) îşi pot expune părerea asupra unor aspecte ale urmăririi penale
sau dezbaterilor judiciare, cu excepţia cazurilor în care aﬁrmaţiile respective reprezintă
infracţiuni prevăzute de capitolul XIV al Părţii Speciale a Codului penal: “infracţiuni
contra justiţiei”.
În ﬁnalul acestei secţiuni ne vom referi la Recomandarea (2003)13 a Comitetului de
Miniştri al CE cu privire la difuzarea de către mass-media a informaţiilor privitoare la
procedurile penale, precum şi la Declaraţia Comitetului de Miniştri al CE cu privire la
difuzarea de către mass-media a informaţiilor privitoare la procedurile penale. Ambele
documente pun accentul pe necesitatea respectării principiului prezumţiei nevinovăţiei.
Astfel, principiul 2 din Anexa la Recomandarea (2003)13 dispune: “Respectul principiului prezumţiei nevinovăţiei face parte integrantă din dreptul la un proces echitabil. În
consecinţă, opiniile şi informaţiile privind procedurile penale în curs de desfăşurare nu
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ar trebui să ﬁe comunicate sau difuzate prin mass-media, decât dacă nu se atentează la
prezumţia nevinovăţiei suspectului sau acuzatului.”
În concluzie, problematica respectării prezumţiei nevinovăţiei în procesul comunicării
informaţiei este complexă, pentru că se confruntă drepturi şi interese contrare:
dreptul la libertatea de exprimare, interesul public, alte drepturi ale persoanei (dreptul
de a ﬁ considerată nevinovată până când nu se dovedeşte contrariul prin sentinţă
judecătorească, dreptul la onoare şi demnitate). Toate aceste elemente necesită a ﬁ puse
pe cântar şi ceea ce este prioritar într-o societate democratică va prevala. De regulă, se va
opta pentru exprimarea informaţiei cu respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei.

4.7 Inviolabilitatea vieţii private
Din legislaţie rezultă că răspândirea informaţiilor negative despre persoană (antecedente
penale, tratament în spitalul de boli psihice, aplicarea sancţiunilor administrative,
concedierea pe motive dezonorante) sau a altor tipuri de informaţii private neplăcute
persoanei, dar care corespund realităţii, chiar dacă au creat suferinţe enorme persoanei,
nu se sancţionează conform legislaţiei civile privind apărarea onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale. Însă aceasta nu înseamnă că se permite răspândirea acestei
categorii de informaţii. Constituţia, prin art. 28, CEDO, prin art. 8, garantează dreptul
omului la respectul şi ocrotirea vieţii private. Dacă nu se îndeplinesc condiţiile stabilite
de lege (de exemplu, Legea privind accesul la informaţie90 stipulează ca o condiţie
esenţială acordul persoanei), divulgarea informaţiilor “private” nu se admite, chiar
dacă răspânditorul nu poate ﬁ pedepsit conform art. 16 din Codul civil. În schimb,
răspândirea informaţiilor ce ţin de viaţa privată şi familială cade sub incidenţa art. 16
din Codul civil, dacă acestea lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională şi nu
corespund realităţii.
Dezvăluirea unor fapte private senzaţionale despre viaţa sexuală, starea sănătăţii, starea
materială ş.a. constituie o violare a dreptului persoanei la viaţa privată, familială şi
intimă.
În concluzie: dacă sunt răspândite informaţii adevărate, dar care ţin de viaţa privată a
persoanei, vătămatul nu va putea intenta o acţiune în baza art. 16 Cod civil, dar va putea
pretinde la compensarea bănească a prejudiciului moral cauzat astfel.
În spiritul jurisprudenţei Curţii Europene, în pct. 28 al Hotărârii Plenului CSJ se indică
că “persoanele “publice” trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare
măsură decât persoanele obişnuite şi gradul accesibil de cercetare mai atentă urmează
să ﬁe cu atât mai mare, cu cât persoana publică în cauză şi informaţia ce se dezvăluie
sunt mai importante. Lipsa consimţământului persoanei de a publica informaţii privind
viaţa privată nu conduce automat la constatarea unui comportament ilegal”. În p. VII al
Declaraţiei privind libertatea discursului politic în media91 se indică: “Viaţa privată şi
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de familie a personalităţilor politice şi funcţionarilor ar trebui să ﬁe protejată împotriva
reportajelor din media, conform articolului 8 al Convenţiei. Totuşi, informaţii despre
viaţa lor privată pot ﬁ dezvăluite dacă acestea constituie un subiect de interes public
legat direct de modul în care ei şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile, ţinându-se
cont de necesitatea de a nu aduce prejudicii inutile unei terţe persoane. Atunci când
personalităţile politice şi funcţionarii atrag ei înşişi atenţia asupra elementelor din viaţa
lor privată, media sunt abilitate să-şi exercite dreptul de a cerceta aceste elemente”. Şi în
acest caz factorul-cheie este interesul public. Contează şi buna credinţă: o informaţie
obţinută în locuri publice pune sub semnul întrebării caracterul privat al acesteia, pe
când utilizarea unor metode ilegale pentru obţinerea informaţiei va genera prezumţia
împotriva libertăţii de exprimare.
În Republica Moldova se resimte necesitatea unei legi care ar stabili criteriile de determinare a informaţiei private în raport cu cea publică şi reguli de comportament în acest
sens pentru mass-media. Un exemplu pozitiv, care ar trebui implementat şi în Moldova
(într-o arie mai extinsă decât domeniul audiovizualului), este Decizia Consiliului
Naţional al Audiovizualului din România (nr. 80 din 13.08.2002) privind protecţia
demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Această decizie implementează
armonios atât regulile tradiţionale cu privire la protecţia onoarei, demnităţii, vieţii
private şi a dreptului la propria imagine, cât şi regulile ce decurg din jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului în acest domeniu. Există o necesitate stringentă de acte
mai accesibile decât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

4.8. Semniﬁcaţia vinovăţiei
La cele de mai sus adăugăm că apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a
persoanei în baza art. 16 Cod civil nu este condiţionată de vina răspânditorului. Obligaţia
de a dezminţi informaţiile defăimătoare ce se referă la onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională a persoanei poate ﬁ impusă independent de faptul dacă cel ce a răspândit
informaţia ştia că nu este veridică sau era convins de veridicitatea ei. Un argument
în plus pentru această idee este că daunele aduse prin răspândirea informaţiilor
defăimătoare nu se micşorează prin faptul că răspânditorul a greşit cu bună credinţă.
În schimb gradul vinovăţiei poate şi trebuie să ﬁe luat în considerare la compensarea
bănească a prejudiciului moral cauzat. Vinovăţia este o condiţie pentru repararea
prejudiciului cauzat prin răspândirea informaţiei, iar sumele reparatorii ce se vor acorda
persoanelor vătămate vor ﬁ diferite, în funcţie de caracterul şi gradul vinovăţiei. Astfel,
o persoană de rea-credinţă ar trebui silită să plătească despăgubiri mari, iar o persoană de
bună-credinţă ar trebui scutită de achitarea sumelor compensatorii.
Spre deosebire de legislaţia R. Moldova, teoria şi practica din Occident stabilesc anumite
cazuri când pârâţii sunt exoneraţi de răspundere chiar dacă au difuzat informaţii false:
astfel, pentru a nu admite pedepse excesive şi distrugătoare la adresa presei libere
şi eﬁciente, s-a elaborat principiul “publicării rezonabile”: Această formă de apărare
poate ﬁ folosită atunci când se consideră că este rezonabil în orice circumstanţe pentru
o persoană în poziţia pârâtului să difuzeze materialul în modul şi în forma în care a
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făcut-o. Pentru a decide dacă difuzarea informaţiei a fost rezonabilă în condiţiile unui
anumit caz, instanţa trebuie să ia în considerare importanţa libertăţii de exprimare în
chestiuni de interes public şi dreptul publicului de a ﬁ informat prompt asupra acestor
chestiuni92.
De altfel, principiul “publicării rezonabile” face corp comun cu principiul „bunei
credinţe”, care trebuie aplicat şi în R. Moldova pentru a satisface cerinţele impuse de
Curtea Europeană. Aceasta o demonstrează nu doar cazul Dalban c. România, ci şi cazul
Busuioc c. Moldova. Dacă jurnalistul a făcut tot posibilul ca să veriﬁce informaţia el
nu trebuie sancţionat, chiar şi dacă a comis erori. Însă dacă el ar ﬁ putut să veriﬁce mai
atent, însă nu a făcut-o — merită să ﬁe sancţionat.
Considerăm că principiul “publicării rezonabile” trebuie pus în aplicare (dar şi stipulat
în lege) şi în R. Moldova, însă exonerarea de sancţiune să se aplice doar pentru repararea
prejudiciului moral, nu şi pentru publicarea dezminţirii.

4.9. Standarde europene: exigenţe şi aplicabilitate
Deşi pe parcursul întregii lucrări se fac referiri la standardele europene, acestea constituind un punct de reper, în continuare considerăm necesară prezentarea unor aspecte
particulare ale apărării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale prin prisma aplicării
acestor standarde.
În activitatea de protecţie a dreptului stipulat de art. 10 al CEDO, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a aﬁrmat în repetate rânduri: “cu excepţia unor restricţii, libertatea
de exprimare există nu doar în privinţa unor idei sau informaţii plăcute, sau considerate
inofensive sau indiferente, ci şi pentru cele care rănesc, şochează sau neliniştesc. Astfel o vor
pluralismul, toleranţa şi spiritul de deschidere fără de care nu este societate democratică”93.
Aceasta înseamnă că art. 10 trebuie interpretat prin luarea în considerare a unui nivel
ridicat de apărare a libertăţii de exprimare, chiar dacă informaţia răspândită prejudiciază
interesele statului sau ale unor grupuri ale populaţiei, întreprinderilor sau politicienilor94.
În mod natural însă extinderea libertăţii de exprimare este direct dependentă de întinderea altor drepturi fundamentale, printre care un rol special îl deţine dreptul persoanei la
onoare, demnitate şi reputaţie profesională.
În problema libertăţii de exprimare compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu
actele internaţionale a fost şi este o chestiune discutabilă. Problema a fost ridicată de
mai multe ori, iar în vara anului 2000 a generat o hotărâre a Curţii Constituţionale95
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şi una a Plenului Curţii Supreme de Justiţie96. Hotărârile menţionate vizează articolele
Codului civil din 1964 privind apărarea onoarei şi demnităţii (art. 7 şi art. 71). Curtea
Constituţională a recunoscut articolele respective ca ﬁind constituţionale, iar Hotărârea
Plenului CSJ a încercat să contribuie, prin noi recomandări, la armonizarea legislaţiei
naţionale cu cea internaţională, în special cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
(CEDO), conţinând rezumatul principalelor hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor
Omului care s-au emis pe baza art. 10 al CEDO, care reglementează dreptul la libertatea
de exprimare.
a) Aplicabilitatea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Menţionăm că în problema libertăţii de exprimare, prin faptul ratiﬁcării CEDO, pentru
Republica Moldova instanţa superioară în privinţa drepturilor prevăzute de CEDO
a devenit Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârea Plenului CSJ “Privind
aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”97 recomandă
instanţelor (în pct. 1 alin. 5) să ţină cont de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Totuşi, explicaţiile Plenului nu clariﬁcă dacă judecătorul ar putea invoca în
motivaţia deciziei sale un caz al Curţii Europene a Drepturilor Omului şi interpretarea
dată în acest caz de ea. În jurisprudenţa sa Curtea Europeană se bazează pe principii din
ambele sisteme de drept: continental, deoarece interpretează o lege abstractă şi generală
(CEDO), şi anglo-saxon, deoarece în orice proces nou recurge la motivaţia din cazurile
precedente, invocând şi cazul, ﬁind constantă în motivaţiile invocate. Problema invocării
unui caz ar putea ﬁ privită ca problema acceptării precedentului judiciar ca izvor de
drept, care este în prezent atipic pentru sistemul nostru de drept. Ar ﬁ în consonanţă cu
sistemul de drept continental să privim cazul ca un mod de interpretare a Convenţiei.
Considerăm că, din moment ce în R. Moldova CEDO este un act normativ cu forţă
superioară actelor interne, iar hotărârile Curţii Europene pe cazuri concrete constituie
interpretări ale CEDO, invocarea jurisprudenţei Curţii Europene în actele procesuale,
atât de către reclamanţi, pârâţi, cât şi de instanţa de judecată, trebuie să poată ﬁ aplicată
nu doar la nivel de motivaţie generală, fenomen care poate ﬁ deja observat98, ci chiar la
nivel de caz concret în care s-a dat motivaţia. Considerăm că invocarea cazului concret
de către părţi şi instanţă pentru susţinerea argumentelor lor va contribui la implementarea mai rapidă a standardelor europene în legislaţia şi practica din R. Moldova. Această
opinie este conﬁrmată şi prin argumentele experţilor: “Textul Convenţiei nu poate ﬁ
interpretat separat de jurisprudenţa sa. Convenţia funcţionează în conformitate cu un
sistem de drept comun. Hotărârile Curţii explică şi interpretează textul. Ele constituie
precedente obligatorii, al căror statut juridic este cel al normelor juridice obligatorii. Prin
urmare, odată cu ratiﬁcarea Convenţiei, autorităţile naţionale ale statelor semnatare,
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inclusiv cele care practică un sistem de drept civil “continental”, trebuie să considere
hotărârile Curţii legi obligatorii. În această ordine de idei, trebuie să înţelegem că în
prezent chiar şi sistemele tradiţionale de drept continental practică un sistem mixt de
drept continental şi de drept comun, în care jurisprudenţa are aceeaşi valoare ca şi legile
adoptate de Parlament.
Interpretarea textului Convenţiei este dinamică şi evolutivă, ceea ce evidenţiază faptul că
Convenţia este un instrument viu, care trebuie interpretat în lumina condiţiilor actuale.
Respectiv, Curtea este (şi trebuie să ﬁe) inﬂuenţată de schimbările şi convergenţele
standardelor acceptate în toate statele membre ale Consiliului Europei”99.
b) „Triplul test”
Orice restricţie a libertăţii de exprimare (inclusiv interdicţia lezării onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale) pentru a ﬁ considerată legală, conform standardelor impuse de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
1) restricţia trebuie să ﬁe prevăzută expres şi clar într-o lege; 2) restricţia trebuie să
urmărească unul sau mai multe scopuri prevăzute în paragraful 2 al art.10 CEDO; 3)
trebuie să ﬁe “necesară într-o societate democratică”, această exigenţă respectându-se
atunci când există proporţionalitate între măsurile aplicate şi scopul urmărit, sau altfel
spus, interesul public protejat (implică punerea în balanţă pentru testare, pe de o parte,
a interesului public protejat şi, pe de altă parte, a dreptului la libera exprimare într-o
societate democratică). Aceste condiţii poartă convenţional şi denumirea de “triplu test”,
care este o etapă obligatorie a aprecierii legitimităţii oricărei restrângeri a dreptului la
exprimare şi informare. Necesitatea triplului test reiese din ideea că restricţiile nu trebuie
folosite în mod abuziv (or, există o tentaţie foarte mare în acest sens) pentru a împiedica
dezbaterea publică deschisă sau criticile ce vizează încălcările comise de autorităţi. Triplul test se aplică la orice ingerinţă (cu alte cuvinte, „formalitate”, „condiţie”, „restricţie”
sau „sancţionare”). În cazul în care Curtea Europeană stabileşte că toate cele trei exigenţe
sunt satisfăcute, amestecul statului va ﬁ considerat legitim. Sarcina de a aduce dovezi că
toate cele trei condiţii sunt îndeplinite revine statului. Curtea examinează îndeplinirea
celor trei condiţii în ordinea menţionată. În cazul în care Curtea stabileşte că statul nu
reuşeşte să prezinte dovezi cu privire la respectarea uneia din cele trei condiţii, Curtea
va sista examinarea cauzei şi va decide că ingerinţa respectivă a fost nejustiﬁcată şi,
prin urmare, că libertatea de exprimare şi informare a fost violată. „Ingerinţa statului”
trebuie să ﬁe interpretată ca orice altă formă de ingerinţă din partea oricărei autorităţi
care exercită puterea şi obligaţiile publice sau care se aﬂă în serviciul public. Curtea
Europeană trebuie să ﬁe ultima instanţă. Acesta este motivul faptului că instanţele
naţionale reprezintă prima şi cea mai importanţă instanţă, misiunea căreia este de a
asigura exercitarea liberă a dreptului la exprimare şi de a garanta ca eventualele restricţii
să ﬁe conforme condiţiilor stipulate în paragraful 2 al art. 10 CEDO, aşa cum acestea au
fost explicate şi interpretate de Curte.
Obligativitatea aplicării triplului test este consacrată şi de Legea Supremă a R. Moldova
– Constituţia în articolul 54 „Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor
99
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libertăţi”. Este adevărat, acest articol a suferit anumite modiﬁcări pentru a corespunde
standardelor internaţionale şi celor europene. În redacţia actuală acest articol prevede:
“(1) În Republica Moldova nu pot ﬁ adoptate legi care ar suprima sau ar diminua
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. (2) Exerciţiul drepturilor
şi libertăţilor nu poate ﬁ supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care
corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare
în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor
conﬁdenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24. (4) Restrângerea
trebuie să ﬁe proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa
dreptului sau a libertăţii”.
Din acest articol, precum şi din jurisprudenţa Curţii Europene, rezultă câteva concluzii
importante: exercitarea dreptului sau a libertăţii este regula, iar amestecul din partea
statului în realizarea sa este excepţia. În acelaşi timp, posibilitatea amestecului nu
înseamnă necesitatea amestecului. Dacă necesităţile societăţii democratice nu impun
limitarea unor forme de exprimare şi informare, atunci statul nu este obligat să ia vreo
măsură în acest sens. (Amestecul trebuie să ﬁe proporţional necesităţilor societăţii
DEMOCRATICE, şi nu celei autoritare sau totalitare). Prin urmare, dacă legile statului
limitează aceste libertăţi, puterea trebuie să dovedească că acest lucru este făcut în
interesul democraţiei.
Prin noţiunea “restricţie prevăzută de lege” se înţelege că orice restrângere a libertăţii
de exprimare sau a dreptului la informaţie trebuie să ﬁe expres prevăzută de Constituţie
şi de alte legi. Însăşi legea trebuie să ﬁe accesibilă, să nu conţină ambiguităţi, să ﬁe
reﬂectată într-un domeniu clar delimitat şi cu precizie (să ﬁe redactată limitativ), astfel
încât să ofere persoanelor posibilitatea de a prevedea dacă acţiunile lor sunt ilegale.
Instanţele judecătoreşti naţionale trebuie să examineze calitatea legilor, a altor norme
care justiﬁcă restricţiile aduse exercitării libertăţii de exprimare. În primul rând, să
examineze dacă întrunesc exigenţele publicităţii şi accesibilităţii, care de regulă sunt
satisfăcute, dacă sunt publicate. Regulamentele nescrise de circulaţie internă sau alte
norme, în mod sigur, nu vor satisface aceste exigenţe, dacă persoana vizată nu era
conştientă de existenţa şi/sau conţinutul acestora. În cazul în care instanţele judecătoreşti
se confruntă cu legi contradictorii, judecătorii pot aplica prevederile legale care
garantează în cel mai înalt grad respectarea libertăţii de exprimare. Mai mult, toate
elementele dreptului naţional trebuie să ﬁe interpretate şi aplicate în conformitate cu
precedentele jurisprudenţei şi principiile Curţii europene, iar, în condiţiile existenţei unei
contradicţii vădite, trebuie să se dea prioritate dreptului european.
Cu referire la scopul legitim, de exemplu, o acţiune civilă intentată împotriva unui
jurnalist acuzat de prejudicierea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a unei
persoane va urmări scopul legitim de protejare a „reputaţiei sau a drepturilor celorlalţi”.
Menţionăm că nu este legitim a restrânge libertatea de exprimare pentru că acest lucru
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ar discredita înalţi funcţionari de stat (inclusiv preşedintele ţării, miniştrii, deputaţii
în parlament) sau funcţionari publici (printre care se numără oﬁţerii de urmărire
penală, procurorii, toţi angajaţii publici etc.). Valori ca „imaginea/onoarea ţării sau
a guvernului”, „imaginea sau onoarea naţiunii”, „simbolul statului sau alte simboluri
oﬁciale”, „imaginea/reputaţia autorităţilor publice” (diferite de instanţele judecătoreşti)
nu sunt prevăzute în lista enunţată în paragraful 2 al art. 10 CEDO (nici în art. 54
Constituţie) şi, prin urmare, nu constituie scopuri legitime pentru restrângerea libertăţii
de exprimare şi informare. “Acesta este motivul pentru care tribunalele naţionale nu
trebuie să sancţioneze orice fel de critică – exprimată prin cuvinte, gesturi, imagini
sau în orice alt fel – împotriva unor astfel de noţiuni abstracte care nu se încadrează în
câmpul de aplicare a protecţiei conferite de paragraful 2. Explicaţia acestei poziţii poate ﬁ
furnizată de normele funcţionale ale unei societăţi democratice, în care critica la adresa
celora (indivizi şi instituţii) care îşi exercită puterea constituie un drept fundamental şi o
îndatorire a mijloacelor de informare în masă, a persoanelor obişnuite şi în mare măsură
a societăţii. De exemplu, un act de distrugere sau o „insultă” la adresa simbolului unui
stat prin care o persoană şi-ar exprima dezacordul sau critica faţă de anumite decizii politice, activitatea autorităţilor publice în anumite domenii sau orice alt efect al exercitării
puterii. Posibilitatea exprimării dezacordului şi criticii trebuie să nu ﬁe limitată pentru că
constituie singurul mijloc de dezbatere în public a deﬁcienţelor şi de stabilire a remediilor posibile. În plus, astfel de noţiuni generale şi abstracte, precum „autoritatea statului”,
de obicei acoperă şi ascund interesele personale mai curând ilicite ale persoanelor care
dispun de putere sau cel puţin interesul lor de a deţine puterea cu orice preţ.”100 În ceea
ce priveşte “scopul legitim al legislaţiei privind defăimarea”, într-un principiu al doctrinei
europene se indică: “(b)Legile privind defăimarea nu sunt justiﬁcate dacă scopul sau
efectul lor este de a proteja persoanele împotriva atingerilor aduse reputaţiei pe care
nu o au sau nu o merită, sau de a proteja “reputaţia” unor alte entităţi decât cele care
au dreptul de a ﬁ reclamanţi şi pârâţi în instanţă. Legile privind defăimarea nu sunt
justiﬁcate în special dacă scopul sau efectul lor este: 1) de a împiedica criticile legitime
la adresa autorităţilor sau demascarea infracţiunilor sau corupţiei autorităţilor; 2) de a
proteja “reputaţia” unor obiecte, precum simboluri de stat sau religioase, steaguri sau
însemne naţionale; 3) de a proteja “reputaţia” statului sau a naţiunii ca atare; 4) de a
permite persoanelor să introducă acţiuni în instanţă în numele unor persoane decedate;
sau 5) de a permite persoanelor să iniţieze o acţiune în instanţă în numele unui grup al
cărui statut nu-i permite o asemenea acţiune.”101
În doctrina europeană a treia condiţie (“necesară într-o societate democratică”) este
fundamentată în felul următor: “Orice restrângere a libertăţii de exprimare şi informare,
inclusiv cele menite a proteja reputaţia altor persoane, nu este justiﬁcată dacă nu se
poate dovedi în mod convingător că este necesară într-o societate democratică. O
astfel de restrângere nu poate ﬁ justiﬁcată în special dacă: 1. Există şi alte măsuri, mai
puţin restrictive, prin intermediul cărora poate ﬁ protejat un interes legitim privind
reputaţia; sau 2. luând în considerare toate elementele cazului, restricţia nu trece testul
100
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de proporţionalitate, pentru că avantajele sale în sensul protejării reputaţiei persoanelor
nu sunt semniﬁcativ mai mari decât atingerile aduse libertăţii de exprimare.”102
În scopul adoptării unei decizii conforme celei de-a treia exigenţe, instanţele
judecătoreşti naţionale trebuie să aplice principiul proporţionalităţii şi să răspundă la
următoarea întrebare: „a fost oare scopul proporţional mijlocului angajat în realizarea
lui?”. În această ecuaţie, termenul „scop” implică una sau mai multe valori şi interese
prevăzute de paragraful 2 art. 10, pentru protecţia cărora statele sunt autorizate de a
interveni în exercitarea libertăţii de exprimare şi informare. Termenul „mijloc” implică
însăşi ingerinţa. Prin urmare, „scopul” reprezintă acel interes speciﬁc invocat de către
stat, aşa cum este „securitatea naţională”, „reputaţia altora”, „morala”, „dreptul celorlalţi”
etc. „Mijlocul” este măsura specială adoptată sau exercitată împotriva unei persoane care
îşi exercită dreptul la exprimare şi informare. De exemplu, „mijloc” poate ﬁ: interzicerea
răspândirii informaţiei; sancţionarea persoanei care a oferit/difuzat informaţia; obligarea
de a dezminţi informaţia etc.
Hotărârea cu privire la proporţionalitate se bazează pe principiile care guvernează o
societate democratică. Pentru a demonstra că ingerinţa a fost „necesară într-o societate
democratică” instanţele judecătoreşti naţionale, precum şi Curtea europeană, trebuie
să stabilească existenţa unei „necesităţi sociale imperioase”, care a determinat aplicarea
acestei limitări speciale asupra exercitării libertăţii de exprimare şi informare.
Autorităţilor naţionale le revine sarcina iniţială de a examina existenţa unei necesităţi
sociale imperioase în conformitate cu precedentele jurisprudenţei Curţii. Oricum, aprecierea naţională este completată de rigorile europene, cuprinzând atât legea, cât şi deciziile care pun în aplicare legea, inclusiv deciziile adoptate de instanţele independente. În
această privinţă Curtea a aﬁrmat că „statele contractante beneﬁciază de o anumită marjă
de apreciere în evaluarea existenţei unei astfel de necesităţi, dar aceasta trebuie să ﬁe
coordonată cu controlul european, exercitat atât asupra legislaţiei, cât şi asupra deciziilor,
prin care legile sunt aplicate, inclusiv asupra hotărârilor unor tribunale independente”103.
De aceea Curtea dispune de competenţa de a adopta hotărârea deﬁnitivă în problema
concilierii „restricţiei” cu libertatea de exprimare, în modul protejat de articolul 10.
Mesajul adresat instanţelor judecătoreşti naţionale este următorul: ele trebuie să respecte
jurisprudenţa Curţii, începând cu prima audiere, într-un caz care vizează libertatea de
exprimare.
Deoarece standardele europene conferă libertăţii de exprimare o protecţie mai mare
decât legislaţia şi jurisprudenţa naţională, toţi judecătorii de bună credinţă trebuie să
aplice în mod obligatoriu aceste standarde.
c) Unele reguli consacrate
Un element pozitiv al Hotărârii Plenului CSJ privind apărarea onoarei şi demnităţii îl
constituie faptul că ea subliniază în mod clar dreptul persoanelor particulare de a critica
liderii politici, oﬁcialităţile, guvernele şi instituţiile statale. Pedeapsa poate surveni doar
102
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când criticile sunt false din punct de vedere factologic sau excesiv de jignitoare. În
acest context se conﬁrmă că presa are un rol preeminent în informarea opiniei publice
asupra chestiunilor de interes general, deci ea trebuie să aibă libertate de decizie atunci
când comentează chestiuni de interes politic sau public. Observăm în practica judiciară
germenii aplicării acestor principii, chiar înainte de adoptarea Hotărârii Plenului CSJ
menţionate104.
Conform jurisprudenţei Curţii Europene, opiniile exprimate într-un limbaj violent sau
exagerat sunt de asemenea protejate; gradul de protecţie depinde de conţinutul şi scopul
criticilor aduse. În contextul controverselor publice sau al interesului public, în cadrul
dezbaterii politice, în campaniile electorale sau în cazurile în care critica este îndreptată
împotriva guvernului, politicienilor sau autorităţilor publice, există probabilitatea
enunţării unor expresii violente sau a criticii aspre, care vor ﬁ tolerate de către Curte
într-o măsură mai mare. În cauza Thorgeirson105, spre exemplu, Curtea a stabilit ca deşi
articolul conţinea termeni extrem de violenţi – oﬁţerii de poliţie erau caracterizaţi ca
„bestii în uniformă”, „indivizi reduşi la vârsta mintală a unui nou-născut ca urmare a
metodelor de imobilizare învăţate şi folosite cu brutalitate spontană de poliţişti şi de cei
angajaţi pentru paza restaurantelor” şi referinţele la poliţie erau „intimidare, fals, acţiuni
ilegale, superstiţii, aroganţă şi prostie” – limbajul folosit nu putea ﬁ considerat excesiv,
ţinând cont de faptul că articolele în cauză pledau pentru reforma poliţiei.
În egală măsură, în cazul Jersild106, faptul că un interviu care conţinea declaraţii rasiste a
fost difuzat într-un program serios de televiziune era semniﬁcativ, pentru că programul
era destinat să aducă la cunoştinţa unui public bine informat evenimente desfăşurate în
comunitate sau peste hotare.
În speţa Dalban, în care un ziarist a acuzat un politician de corupţie şi gestionare greşită
a bunurilor statului, Curtea a hotărât că „libertatea în domeniul presei include, de
asemenea, recurgerea la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare”107.
În cazul Arslan, petiţionarul a criticat acţiunea autorităţilor turce în regiunea de
sud-est a ţării utilizând o formulare estimată de către Curte ca ﬁind de o „virulenţă
incontestabilă” care „conferă o anumită doză de vehemenţă acestei critici”. Cu toate
acestea, Curtea a decis că condamnarea petiţionarului pentru critica adusă guvernului a
fost disproporţională şi nu era necesară într-o societate democratică108.
Termenii violenţi beneﬁciază de o protecţie şi mai mare în cazurile când sunt folosiţi ca
replică la provocare109.
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Genul umoristic şi satiric, în modul protejat de articolul 10 al Convenţiei, permite un grad
mai ridicat de exagerare şi chiar de provocare, atât timp cât nu induce publicul în eroare în
privinţa faptelor110.
d) Cazul Amihalachioaie contra R. Moldova
Trebuie să menţionăm că, în baza art. 10 al CEDO, există deja două hotărâri ale
Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Moldovei: cauza
Amihalachioaie111 şi cauza Busuioc. Despre ultima am vorbit în compartimentul privind
diferenţierea „faptelor” de „judecăţile de valoare”.
Avocatul Amihalachioaie (preşedinte al Baroului de avocaţi) a invocat violarea dreptului
său la libertatea de expresie prin decizia Curţii Constituţionale care i-a aplicat o amendă
în mărime de 360 de lei pentru criticile dure aduse acestei instituţii. Astfel în interviul
acordat unui ziar de mare tiraj dl. Amihalachioaie a aﬁrmat: „Din cauza hotărârii Curţii
Constituţionale, se va instala o anarhie completă în profesia de avocat. Veţi vedea ce
se va petrece peste un an. De azi, nu mai este un sistem unic de organizare a profesiei,
nici stat unitar. Noi ne-am obişnuit cu aceasta – este cu mult mai uşor să trăieşti în
haos. Taxele nu se plătesc, nu există control şi, prin urmare, nici etică, nici disciplină şi
nici responsabilitate. În lumina celor spuse, se pune întrebarea: Curtea Constituţională
este ea constituţională? În anul 1990, Naţiunile Unite au adoptat Principiile de bază cu
privire la rolul avocaţilor, garantate perfect în dreptul nostru. Peste tot în lume, profesia
de avocat este independentă, pe când în Moldova ea este subordonată puterii executive,
şi anume Ministerului Justiţiei. Aceasta reprezintă o violare serioasă a principiilor
democratice fundamentale. Curtea Constituţională n-a luat în considerare exemplele
speciﬁce ale jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg invocate în observaţiile prezentate de
Uniunea Avocaţilor. Probabil că judecătorii Curţii Constituţionale nu consideră Curtea
Europeană a Drepturilor Omului o autoritate. Trebuie să înţeleg că ei au obţinut mai
multă experienţă în cinci ani decât judecătorii din Strasbourg în cincizeci de ani? Cu
certitudine, noi vom informa Consiliul Europei că Moldova nu respectă jurisprudenţa şi
exigenţele formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.”
Preşedintele Curţii Constituţionale l-a informat pe dl. Amihalachioaie că, ţinând cont
de cele formulate în ziar, se pune chestiunea lipsei de considerare faţă de Curte, în sensul
articolului 82 pct.1 lit. e) al Codului jurisdicţiei constituţionale şi l-a invitat să prezinte
observaţiile scrise la acest subiect în termen de zece zile. Dl Amihalachioaie a conﬁrmat
că a avut cu ziaristul A.M. o lungă conversaţie telefonică la subiectul deciziei Curţii
Constituţionale din 15 februarie 2000. Totodată, el a subliniat că aﬁrmaţiile sale au fost
denaturate şi depăşesc contextul lor. El a adăugat că, dacă A.M. i-ar ﬁ prezentat articolul
înainte de publicare, ar ﬁ veriﬁcat riguros felul în care acestea erau prezentate şi deci şi-ar
ﬁ asumat toată responsabilitatea.
Totuşi, Curtea Constituţională a pronunţat, în temeiul articolelor 81 şi 82 ale Codului
jurisdicţiei constituţionale, o decizie deﬁnitivă, aplicându-i dlui Amihalachioaie o
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amendă administrativă de 360 lei. Ea a considerat că aceste aﬁrmaţii denotă lipsă de
respect faţă de Curtea Constituţională şi desconsiderare a deciziei Curţii.
Judecând cazul, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a estimat că restrângerea
libertăţii de expresie a reclamantului nu a constituit „o necesitate socială imperioasă”
şi că autorităţile naţionale n-au furnizat motive „pertinente şi suﬁciente” pentru a o
justiﬁca. Reclamantul nedepăşind limitele criticii permise de articolul 10 al Convenţiei,
ingerinţa incriminată n-ar putea trece drept „necesară într-o societate democratică”. Şi a
decis că a avut loc violarea articolului 10 al Convenţiei. În acelaşi timp, Curtea a estimat
că constatarea violării constituie prin sine o satisfacţie echitabilă pentru orice prejudiciu
moral eventual suferit de interesat. Curtea nu a dispus recuperarea altor cheltuieli.
Pentru executarea hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea
Constituţională, la 20 aprilie 2004 a emis o Decizie privind Hotărârea Curţii Europene a
Drepturilor Omului în cazul Amihalachioaie c. Republicii Moldova112, prin care a decis
să se restituie de la bugetul de stat domnului Gheorghe Amihalachioaie suma încasată de
la el în baza deciziei Curţii Constituţionale. Mai oportun ar ﬁ fost ca Curtea să-şi anuleze
decizia anterioară, or, ea s-a dovedit a nu ﬁ necesară într-o societate democratică.
e) Unele concluzii
Aplicarea art. 10 al CEDO în interpretarea Curţii Europene în instanţele judecătoreşti
din R. Moldova se dovedeşte a ﬁ problematică din mai multe cauze: atât instanţa, cât şi
participanţii la proces nu cunosc suﬁcient normele internaţionale; publicarea hotărârilor
Curţii Europene preponderent în franceză şi engleză este o piedică pentru accesibilitatea
generală a acestora; necesitatea de a ţine cont nu doar de Convenţia propriu-zisă, ci şi de
precedentele Curţii, este neordinară pentru judecătorii din Moldova, obişnuiţi cu regulile
sistemului de drept continental. Însă Convenţia trebuie interpretată anume aşa cum o
face Curtea Europeană, altfel acest act ar putea ﬁ interpretat de ﬁecare ţară a CE în mod
particular şi diferit, ceea ce este inadmisibil şi contravine naturii unor astfel de tratate.
Fără luarea în consideraţie a precedentelor Curţii Europene, aplicarea articolelor “curate”
ale Convenţiei nu are sens şi este imposibilă.
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Decizie din 03.08.04, M.O. nr. 138-146 din 13.08.04

§5

Elemente de procedură în apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale
prin mijloace juridice civile

5.1. Competenţa materială şi teritorială a instanţei judiciare
Litigiile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, supuse în mare
parte regulilor generale ale procedurii civile, au şi o serie de elemente speciﬁce. În cele
ce urmează vom reﬂecta în special elementele de procedură particulare, esenţiale pentru
soluţionarea acestora.
În privinţa competenţei materiale, majoritatea litigiilor fac resortul judecătoriilor de
drept comun (art. 28 CPC113), cu excepţia celor care privesc persoane juridice şi ţin de
instanţele judecătoreşti economice (art. 29 CPC). Dacă o persoană juridică reclamă o
persoană juridică (ziarul), dar în calitate de coreclamat mai apare şi o persoană ﬁzică
(autorul articolului), atunci litigiul se va judeca în instanţa de drept comun, şi nu în
instanţa economică, care judecă doar litigii între persoane juridice.
Sub aspectul competenţei jurisdicţionale, de regulă (cazurile tipice: persoana ﬁzică
acţionează în instanţă persoana ﬁzică; persoana ﬁzică acţionează în instanţă persoana
juridică; persoana ﬁzică acţionează în instanţă persoana ﬁzică şi persoana juridică;
persoana juridică acţionează în instanţă persoana ﬁzică) litigiile se vor judeca în
primă instanţă în cadrul judecătoriilor. O excepţie este stabilită prin art. 36 lit. f)
CPC, care dispune că Curtea de Apel Economică va judeca în primă instanţă pricinile
privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea
economică.
Din punct de vedere al competenţei teritoriale, acţiunea poate ﬁ intentată exclusiv în
instanţa unde se aﬂă domiciliul (locul de aﬂare) al pârâtului persoană ﬁzică şi unde
se aﬂă sediul (organul de administraţie) al pârâtului persoană juridică (art. 38 CPC),
reclamantul neavînd posibilitatea de a alege instanţa pentru intentarea procesului (persoanele juridice totuşi au o posibilitate de alegere – cea stabilită de art. 39 alin. (2) CPC:
“acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate ﬁ intentată
şi în instanţa de la locul de aﬂare a bunurilor acestora”). Atunci însă când sunt doi sau
mai mulţi pârâţi (de exemplu, redacţia şi autorul), reclamantul poate alege ﬁe instanţa
din raza sediului redacţiei, ﬁe instanţa din raza domiciliului autorului (art. 42 CPC).
În aspect teritorial, în principiu, legea oferă părţilor şi posibilitatea de a se înţelege în
privinţa instanţei în care va avea loc procesul, încheind în acest sens o convenţie (art. 41
CPC).
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Şedinţele de judecată vor ﬁ, de regulă, publice. Dar CPC prevede posibilitatea ca aceste,
dar şi alte categorii de procese în care se vehiculează informaţii ce lezează onoarea,
demnitatea sau reputaţia profesională să se desfăşoare în şedinţă închisă (secretă):
“Instanţa de judecată poate dispune judecarea pricinii în şedinţă secretă pentru a preveni
divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează
onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională, ori la alte circumstanţe care ar putea
prejudicia interesele participanţilor la proces, ordinea publică sau moralitatea”(art. 23
alin. (3) CPC).

5.2. Prescripţia
Un element speciﬁc al acestor categorii de acţiuni este faptul că, tradiţional în legislaţia
moldovenească, nu li se aplică prescripţia. Articolele stipulând lipsa termenului de
prescripţie sunt în acest fel caliﬁcate ca “o garanţie a apărării onoarei şi demnităţii,
independent de timpul intentării acţiunii”.114
Lipsa termenului extinctiv în astfel de litigii favorizează reclamanţii. Chiar şi în perioada sovietică s-a discutat necesitatea de a introduce termenul de prescripţie pentru
acţiunile în defăimare.115 În primul rând, cu trecerea timpului, este din ce în ce mai
diﬁcilă demonstrarea adevărului faptelor publicate. Nu este normal, ba chiar este absurd,
să păstrezi la inﬁnit tone de hârtie, gândind la un potenţial proces, care poate apărea
oricând, chiar şi peste zeci de ani. Cu atât mai mult cu cât prezumţia vinovăţiei apare
imediat ce se dovedeşte că o anumită informaţie este răspândită, iar a dovedi răspândirea
ei este de cele mai multe ori un lucru elementar: e suﬁcient să faci o copie din materialele
sau arhiva oricărei biblioteci. Este evident că reclamantul este avantajat considerabil în
raport cu pârâtul şi, într-o anumită măsură, situaţia poate ﬁ apreciată ca o încălcare a
principiului egalităţii părţilor la proces. Nemaivorbind de faptul că trecerea timpului
implică inerent diminuarea daunei potenţial suportate de victimă.
Spre deosebire de modul absolut în care era prevăzută imprescriptibilitatea acţiunii
privind apărarea onoarei şi demnităţii în Codul civil din 1964 (art. 86), noua legislaţie
civilă dispune: “Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale
se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege” (art. 267 alin. 2 Cod civil).
Remarcăm în conţinutul articolului o evoluţie uşoară, căci chiar dacă acţiunea rămâne
imprescriptibilă pentru moment, Codul civil stipulează expres că un termen de
prescripţie poate ﬁ introdus oricând printr-o lege specială.
În practica democraţiilor occidentale pentru acest tip de cauze există prescripţia
extinctivă116. Astfel, un principiu al doctrinei occidentale stipulează că: “(a) în afara
cazurilor excepţionale, termenul maxim de introducere a unei acţiuni într-un caz de
defăimare nu trebuie să depăşească un an. (b) Instanţele trebuie să asigure desfăşurarea
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ﬁecărei etape a procedurii judiciare în cauzele de defăimare într-un termen rezonabil,
pentru a limita impactul negativ al întârzierii asupra libertăţii de exprimare. În acelaşi
timp, cauzele nu trebuie sub nici o formă să ﬁe judecate atât de rapid încât să nu permită
pârâţilor să-şi pregătească apărarea în mod adecvat.”117
În opinia noastră, la determinarea termenului de prescripţie pentru aceste acţiuni
legislatorul ar trebui să ţină cont de următoarele considerente: să asigure apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei o perioadă suﬁcientă, pentru
ca persoana vătămată să solicite apărare în instanţă, iar pârâtul să păstreze majoritatea
probelor. Imprescriptibilitatea face ca la un moment dat pârâtul să nu mai aibă mijloace
de apărare, iar reclamantul să poată abuza de acest fapt, generând dezminţiri neîntemeiate şi apărându-şi reputaţia pe care poate n-o avea.
În ceea ce priveşte repararea prejudiciului, noul Cod civil a introdus o normă, care e
într-adevăr binevenită, deoarece stipulează prescriptibilitatea generală a oricărei acţiuni
privind repararea prejudiciului (vezi art. 1424). Despre această normă vom vorbi mai
amănunţit în paragraful consacrat reparării prejudiciului moral şi material.

5.3. Statutul reclamantului
În această categorie de cauze reclamant, de regulă, este considerată persoana care
introduce o acţiune în instanţa de judecată indicând că în privinţa sa au fost răspândite
informaţii ce-i lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Totuşi, potrivit
art. 58 CPC, acţiunea poate ﬁ intentată, fără riscul de a ﬁ anulată, doar de o persoană
cu capacitate de exerciţiu deplină (care a împlinit 18 ani) sau de o persoană juridică.
De asemenea, în cazul declarării capacităţii depline de exerciţiu (emancipării) şi al
încheierii căsătoriei, şi minorul de 16 ani poate să-şi exercite personal drepturile
procedurale. Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vârsta între 14
şi 18 ani, precum şi ale adulţilor limitaţi în capacitatea de exerciţiu, sînt apărate în
instanţa judecătorească de părinţii, înﬁetorii sau curatorii lor, instanţa ﬁind obligată să
introducă în astfel de pricini minorii sau adulţii limitaţi în capacitatea de exerciţiu
(art. 58 alin. (4) CPC). La intentarea procesului trebuie să se ţină cont de dorinţa minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă, în special dacă e vorba de viaţa sa intimă. “În
cazurile prevăzute de lege, în pricinile ce nasc din raporturi juridice civile, matrimoniale,
familiale, de muncă şi din alte raporturi juridice, minorii îşi apără personal în judecată
drepturile, libertăţile şi interesele legitime. Instanţa constată necesitatea introducerii
în proces a reprezentantului legal al minorului” (art. 58 alin. (5) CPC). Drepturile,
libertăţile şi interesele legitime ale minorilor de pînă la 14 ani, precum şi ale adulţilor
declaraţi incapabili în modul stabilit de lege, sînt apărate în instanţă de reprezentanţii
lor legali - părinţi, înﬁetori, tutori, curatori, de administraţia instituţiilor de educare, a
instituţiilor curative sau de protecţie socială (art. 58 alin. (6) CPC).
În opinia unor cercetători118, persoanele limitate în capacitatea de exerciţiu din cauza
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abuzului de băuturi alcoolice, substanţe narcotice şi psihotrope pot să se adreseze singuri
în instanţa de judecată, deoarece ei nu sunt limitaţi în capacitatea procesual-civilă, ci
doar în capacitatea de a încheia unele convenţii privind proprietatea. Această concluzie
decurge şi din noul Cod civil al Republicii Moldova, care în alin. 2 al art. 25 stipulează
că persoana limitată în capacitatea de exerciţiu din cauza consumului abuziv de alcool
sau consumului de droguri şi alte substanţe psihotrope “are dreptul să încheie acte
juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu, să primească şi să dispună de salariu,
de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului”. Rezultă că celelalte
acte juridice (de exemplu, cele privind apărarea drepturilor şi intereselor legale) le poate
face şi fără acordul curatorului. Din art. 58 alin. (4) CPC acest lucru însă nu reiese
explicit.
Hotărârea Plenului CSJ prevede că “persoanele interesate au dreptul la apărarea onoarei
şi demnităţii sale pe cale judiciară în cazul în care informaţiile ponegritoare sau care nu
corespund realităţii au fost răspândite în privinţa membrilor familiilor lor, a altor rude,
inclusiv decedate” (pct. 5). Această prevedere nu rezulta ﬁresc din conţinutul art. 7 Cod
civil din 1964 şi, cu excepţia aspectului referinţelor la persoanele decedate, nu rezultă
ﬁresc nici din noua legislaţie civilă. Totuşi, în jurisprudenţă, legislaţia s-a interpretat
în acest mod şi am atestat cazuri când şi doctrina subscrie la acest tip de interpretare.
Pentru această realitate am găsit următoarea explicaţie justiﬁcatoare: prin lezarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a rudelor unei persoane se lezează onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei respective, de aceea ea este îndreptăţită
să-şi apere onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, chiar dacă informaţiile ponegritoare şi necorespunzătoare realităţii s-au răspândit nu în privinţa sa, ci a rudelor sale.
Astfel, în cazul în care a fost ofensat tatăl, în instanţă pot apărea mai mulţi reclamanţi
(tatăl, soţia sa, ﬁica, ﬁul etc), însă nu şi în cazul în care subiectul lezat (tatăl) nu se va
adresa în instanţă, deşi dispune de capacitate legală.119 În schimb, potrivit art. 7 CPC,
persoanele care solicită instanţei apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
a rudelor, şi nu a lor, vor ﬁ considerate reclamanţi necorespunzători, cu excepţia cazului
când, ca reprezentanţi legali, sunt în drept să săvârşească astfel de acţiuni procesuale. “Se
explică acest lucru prin faptul că dreptul la onoare şi demnitate este un drept personal şi
doar vătămatul este în măsură să decidă apărarea dreptului său in instanţă”120.
Nu ne pronunţăm categoric împotriva modelului de interpretare a legislaţiei invocat
mai sus, totuşi considerăm că acesta poate ﬁ criticat şi în practică complică lucrurile
nejustiﬁcat. Dacă printr-o expresie a fost lezată o singură persoană, ni se pare normal
ca doar aceasta să solicite apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale,
şi nicidecum copiii, fraţii, nepoţii, bunicii ş.a.m.d, care suferă pentru ruda lor şi se
consideră, de asemenea, lezate. Nu neg că suferinţa ar putea avea loc, dar consider că în
acest caz legea ar trebui să ﬁe mai dură. Mai ales că mijloacele juridice stabilite pentru
restabilirea onoarei persoanei lezate direct vor contribui implicit la restabilirea onoarei
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persoanelor lezate indirect. Evident, se poate replica: rămân suferinţele “necompensate”.
De acord, dar uneori e mai bine ca legea să ﬁe mai dură, pentru a preveni dezechilibrul şi
absurditatea nejustiﬁcate.
Spre deosebire de noul Cod civil, art. 7 din Codul civil din 1964 nu prevedea posibilitatea apărării onoarei şi demnităţii decedatului. Este adevărat că în practică acest
lucru a fost posibil în baza art. 5 CPC din 1964 - ca un interes ocrotit prin lege. Salutăm
claritatea care s-a instituit în acest sens prin alin. 3 al art. 16 Cod civil, care stipulează
expres că: “La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii
unei persoane ﬁzice şi după moartea acesteia”. Lipsa formulei “reputaţie profesională” în
acest ultim caz ar trebui să ne dea de gândit? Credem că o putem ignora, dat ﬁind faptul
că reputaţia profesională este un component al noţiunii “onoare”. În acelaşi timp, însă,
apărarea onoarei şi demnităţii decedatului trebuie să se rezume la reparaţii nemateriale
(dezminţire), şi în nici un caz la compensaţii băneşti. Or, decedatul nu mai poate
beneﬁcia de compensaţia bănească şi nu este cazul ca succesorii să beneﬁcieze de ea,
ﬁind vorba de un drept personal nepatrimonial. Dreptul de a cere repararea prejudiciului
moral este legat de personalitatea vătămată şi comportă caracter personal. Odată cu
moartea persoanei încetează şi suferinţele sale morale şi ﬁzice. Dreptul de a cere compensarea prejudiciului moral nu se moşteneşte. În schimb persoana interesată ar putea
cere compensaţii pentru prejudiciul moral personal cauzat de răspândirea informaţiilor
defăimătoare despre persoana decedată, în cazul în care consideră că i-a fost lezată
propria onoare şi demnitate121.
De altfel, în doctrina europeană ideea protejării reputaţiei persoanelor decedate este
criticată: “Atingerea adusă de un atac nejustiﬁcat la reputaţia unei persoane este de
natură directă şi personală. Spre deosebire de proprietate, acest interes nu poate ﬁ
moştenit; orice interes al rudelor în viaţă de a reabilita reputaţia unei persoane decedate
diferă fundamental de interesul unei persoane în viaţă de a-şi apăra propria reputaţie. În
plus, dreptul de a introduce o acţiune în instanţă pentru a reabilita reputaţia persoanelor
decedate poate ﬁ folosit în mod abuziv şi poate împiedica dezbaterea liberă şi deschisă
asupra evenimentelor istorice”122.
Noua legislaţie civilă indică expres (spre deosebire de cea veche, abrogată) că şi în cazul
în care identiﬁcarea persoanei care a răspândit informaţii ce ponegresc onoarea,
demnitatea sau reputaţia profesională a cetăţeanului este imposibilă, persoana despre
care au fost răspândite asemenea informaţii este în drept să se adreseze în instanţă cu
cererea ca informaţiile răspândite să ﬁe recunoscute neveridice (art. 16 alin. 9 Cod
civil). În acest caz însă instanţa nu hotărăşte o problemă de drept, ci una de fapt. De
aceea procedura trebuie să respecte regulile aplicabile stabilirii de fapte ce au valoare
juridică (CPC, cap. XXIV, art. 281-285). Din punct de vedere al satisfacerii intereselor
reclamantului această modalitate de apărare a drepturilor lezate nu este suﬁcientă cel
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puţin din două motive. Primul este de natură materială, ﬁindcă reclamantul suportă
toate cheltuielile de judecată, de publicare în mass-media a deciziei instanţei, fapt ce nu
garantează că hotărârea instanţei de judecată va ﬁ cunoscută de acelaşi cerc de persoane
care au receptat informaţia ponegritoare. Şi evident, nu se va repara prejudiciul (moral,
material) cauzat. În al doilea rând, unii cercetători123 consideră că, din punct de vedere
moral, nu se produce o ameliorare psihologică a persoanei.
În cazul în care informaţiile ponegritoare privesc o organizaţie, acţiunea poate să ﬁe
intentată de organizaţie (instituţie, întreprindere), care deţine statutul de persoană
juridică. În doctrină124 noţiunea de onoare, demnitate şi reputaţie profesională este
concepută ca aparţinând şi unor comunităţi de oameni: naţiunii, uniunii profesionale,
partidului ş.a.m.d. Însă în acest caz onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se pot
apăra prin mijloace procesuale civile doar în cazul când comunitatea deţine drepturile
unei persoane juridice. Cetăţeanul, ca reprezentant al unei comunităţi, poate cere
apărarea onoarei şi demnităţii sale, dar nu apărarea onoarei şi demnităţii comunităţii în
întregime.
În cazurile prevăzute de lege au dreptul să introducă acţiune în instanţă pentru apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale formaţiuni fără statut de persoană juridică.
Este cazul stabilit de alin. 2 al art. 59 CPC (asociaţiile şi societăţile care nu au personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii, precum şi cetăţenii
care practică activitate de întreprinzător fără a ﬁ persoană juridică, însă având statut
de întreprinzător ca persoană ﬁzică, dobândit în modul stabilit de lege (întreprindere
individuală, societate în nume colectiv, societate în comandită).
Deşi regula generală este egalitatea tuturor în faţa legii şi nediscriminarea, o societate
democratică este nevoită să facă unele excepţii pentru indivizii cu anumite ocupaţii sau
statut, necesare pentru a promova interesele comune ale societăţii.
Persoanele publice, în primul rând politicienii, au fost recunoscute ca persoane care
au acceptat implicit un nivel sporit de atenţie şi critică, în schimbul posibilităţii de a juca
un rol semniﬁcativ în viaţa şi dirijarea societăţii. Respectiv, ei trebuie să dea dovadă de
toleranţă sporită faţă de expresii defăimătoare, iar instanţele judiciare prin jurisprudenţa
lor trebuie să contribuie la consolidarea unei realităţi, în care calitatea de politician să ﬁe
un impediment major pentru a câştiga un proces privind apărarea onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale.
În cazul Lingens contra Austriei Curtea Europeana a subliniat totuşi că nu orice expresie
la adresa politicianului trebuie tolerată: sunt acceptabile doar expresiile ce ţin de activitatea lui politică. Curtea nu a exclus total necesitatea protecţiei reputaţiei politicienilor,
dar a declarat că cerinţele acestei protecţii trebuie să ﬁe evaluate în raport cu interesele
dezbaterii libere a problemelor politice.
123

De exemplu: Secrieru S, Staraşciuc R. Particularităţile apărării reputaţiei profesionale. // Revista
naţională de drept, nr. 1, 2001, p.49
124
Гражданское право. Отв. ред.: Суханов Е.А. Op. cit., p 733

56

De asemenea, Curtea a atenţionat asupra cazurilor când reclamantul provoacă o critică
mai dură prin propriile acţiuni sau aﬁrmaţii: de exemplu, în cazul Oberschlick125 Curtea
a insistat asupra unui nivel sporit de toleranţă din partea unui politician care, într-o
cuvântare, a susţinut de fapt nazismul.
Deşi “limitele criticii acceptabile în adresa personalităţilor politice sau a organismelor
guvernamentale sunt mai largi decât pentru persoanele particulare şi în general sunt
mai largi atunci când nu sunt criticate persoane anume”, în privinţa judecătorilor gradul
de toleranţă este mai redus: “Cele expuse se referă şi la chestiunile funcţionării justiţiei,
institut care este esenţial pentru orice societate democratică. (…) Totuşi, urmează să
se ţină cont de rolul special pe care îl are justiţia în societate în calitatea sa de garant,
valoare fundamentală într-un stat de drept, corpul judecătoresc trebuie să beneﬁcieze
de încrederea publicului pentru a-şi putea îndeplini cu succes obligaţiile. Din această
cauză este necesară protejarea acestei încrederi împotriva atacurilor distructive care ar
ﬁ nefondate, cu atât mai mult cu cît judecătorii care au fost criticaţi sunt împiedicaţi a
răspunde atacurilor împotriva lor în virtutea “obligaţiei de discreţie”(Hotărârea Plenului
CSJ, pct. 1/5).
Un grad maximal de toleranţă din partea persoanelor publice atestăm în S.U.A. Astfel,
în S.U.A s-a născut regula conform căreia pentru respingerea acţiunii în defăimare
intentată de o persoană cu funcţie de răspundere este suﬁcient ca aﬁrmaţia obiect al
litigiului să ﬁ fost publicată cu un scop bun şi cu încrederea în veridicitatea ei, indiferent
dacă corespunde realităţii. “Cerinţa ca ﬁecare critic, inclusiv potenţial, să poată dovedi
veridicitatea aﬁrmaţiilor sale de frica învinuirii de calomnie şi a unui proces judiciar
costisitor limitează diversitatea problemelor ce sunt discutate în societate. Practic întreaga critică a guvernului şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ar ﬁ anihilată, dacă
mass-media ar scrie doar materiale a căror veridicitate poate ﬁ dovedită în faţa justiţiei.
Autocenzura inerentă în cazul materialelor, constatarea veridicităţii cărora prezintă
diﬁcultate sau e foarte costisitoare, aduce prejudicii liberului schimb de păreri şi frânează
procesul de dezvoltare a democraţiei.”126 Pentru că importanţa unor astfel de discuţii este
foarte mare pentru stat, se consideră că libertatea de exprimare este prioritară chiar şi
dacă se aduce un prejudiciu enorm reputaţiei personalităţii. Aceste măsuri de apărare
extremă a libertăţii cuvântului în S.U.A. sunt considerate justiﬁcate şi datorită faptului că,
în virtutea activităţii lor, persoanele, ﬁind foarte cunoscute, au acces la suﬁciente canale
de inﬂuenţă asupra opiniei publice, încât să poată dezminţi învinuirile false.
În celebrul caz New York Times Co v. Sullivan Curtea Supremă a S.U.A. a stabilit la nivel
constituţional că funcţionarul public nu are dreptul să primească prin judecată reparaţii
pentru aﬁrmaţiile false care-l discreditează, dacă nu demonstrează clar şi convingător că
au fost făcute “într-adevăr cu intenţie rea”, adică în cunoştinţă de cauză despre falsitatea
lor, sau cu indiferenţă evidentă faţă de adevărul celor enunţate.127 Mai târziu acest
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principiu s-a extins asupra tuturor persoanelor cu o anumită celebritate în viaţa publică
(“persoane publice”). Curtea Supremă a S.U.A. a explicat că critica funcţionarilor publici
necesită o anumită protecţie constituţională, ﬁindcă aﬁrmaţiile greşite sunt inevitabile în
timpul dezbaterilor libere, de aceea ele trebuie apărate, dacă se doreşte ca libertatea de
exprimare să obţină siguranţa care-i este necesară pentru a se conserva128.
Practica tolerării unei critici mai mari faţă de persoanele publice are oponenţi în spaţiul
ex-sovietic: “Din punctul de vedere al legii judecata trebuie să ﬁe imparţială atât faţă
de pârât, cât şi faţă de reclamant, chiar şi în cazul în care acesta ocupă o funcţie de
răspundere.”129 Admiţând că noile tendinţe în interpretarea legii vor intra puţin în
contradicţie cu principiul egalităţii tuturor în faţa legii, considerăm că această inegalitate
se impune pentru a salva valorile societăţii democratice.
În ceea ce priveşte jurnaliştii - victime ale defăimării, se consideră că şi ei au la
dispoziţie mijloacele necesare pentru a răspunde atacurilor defăimătoare, având acces
la auditorii largi prin publicaţiile lor. Ei sunt pregătiţi pentru astfel de polemici, dispun
de mijloacele necesare pentru a riposta. Uneori ei înşişi provoacă reacţii exagerate şi
de aceea trebuie să ﬁe mai toleranţi la critica legată de activitatea lor profesională. În
acelaşi timp, nivelul de toleranţă se va aprecia în funcţie de circumstanţele cazului şi, în
principiu, nu este comparabil cu cel aplicabil politicienilor, care şi-au asumat responsabilitatea imensă de a conduce societatea, mass-media limitându-se doar la comentarii şi
informare. Fiecare poate şi trebuie să ﬁe criticat în exerciţiul funcţiei.
În concluzie, instanţele judiciare în procesul soluţionării cauzelor privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale au sarcina de a determina dacă statutul
reclamantului necesită o atitudine mai tolerantă faţă de criticile aduse şi în consecinţă
de a decide exonerarea sau limitarea responsabilităţii pârâtului. Această regulă se aplică
în ţările dezvoltate şi, după aderarea la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, a
devenit obligatorie şi pentru ţara noastră.
În ﬁnal trebuie abordată şi problema (din ce în ce mai acută) a reclamanţilor de reacredinţă şi a modului de combatere a lor. Conform unui principiu al doctrinei europene:
“Pârâţii trebuie să se bucure de remedii efective în cazul în care reclamanţii fac plângeri
evident nejustiﬁcate cu scopul principal de a paraliza libertatea de exprimare, dar nu de
a-şi apăra reputaţia.”130 Uneori persoane inﬂuente sau companii bogate pot introduce în
instanţă acţiuni de defăimare, chiar dacă nu au şanse de reuşită, pentru a anticipa sau
frâna criticile presei la adresa lor. Pârâţii (inculpaţii) ar trebui să dispună de mijloace
juridice de protecţie împotriva acestor acţiuni. Remediile vor varia de la o jurisdicţie
la alta, dar principalele sunt depunerea unei plângeri pentru abuz în procesul civil
şi/sau stabilirea unor mecanisme procedurale de respingere a plângerii în fazele iniţiale
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ale procesului dacă reclamantul nu poate demonstra că are şanse reale de a câştiga
procesul.131
În principiu, în R. Moldova există anumite garanţii procedurale, care au scopul de a
proteja persoana împotriva abuzurilor unei părţi, rămâne ca aceste articole să ﬁe aplicate
atunci când e cazul. Astfel, o normă general-cunoscută este că, în caz de câştig de cauză,
există posibilitatea de a recupera toate cheltuielile de judecată (v. art. 94 CPC). Instanţa
de judecată obligă partea ale cărei pretenţii au fost respinse să compenseze părţii ce
a avut câştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică (v. art. 96 CPC). Mai puţin
cunoscută însă este dispoziţia prevăzută de art. 95 CPC (“Despăgubirea pentru timpul
de muncă pierdut”), care dispune că “instanţa judecătorească poate obliga partea care
a înaintat cu rea-credinţă o acţiune nefondată sau care s-a opus insistent judecării juste
şi rapide a pricinii să despăgubească cealaltă parte pentru timpul de muncă pierdut.
Instanţa stabileşte cuantumul acestor despăgubiri în limite rezonabile, în funcţie de
circumstanţele pricinii şi de remunerarea muncii în profesia respectivă.”
Articolul 61 CPC de asemenea garantează “obligaţia părţilor de a se folosi cu bunăcredinţă de drepturile lor procedurale”: “(1) Părţile sînt obligate să se folosească cu
bună-credinţă de drepturile lor procedurale. Instanţa judecătorească pune capăt oricărui
abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmăreşte tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare. (2) În caz de înaintare cu rea-credinţă a unor cereri vădit neîntemeiate
de contestare a unui înscris sau a semnăturii de pe înscris, de formulare a unei cereri
de amînare a procesului sau de strămutare a pricinii, de obţinere de către reclamantul
căruia i s-a respins acţiunea a unor măsuri de asigurare prin care pîrîtul a fost păgubit,
dacă prin aceste acţiuni s-a cauzat amînarea (suspendarea) judecării pricinii sau tergiversarea executării actului judiciar, partea vinovată poate ﬁ obligată de instanţă, la cererea
părţii interesate, la plata unei despăgubiri”.
În cazurile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, aceste şi alte
dispoziţii pot ﬁ invocate contra abuzurilor şi atentatelor la libertatea cuvântului, a presei,
contra intimidărilor jurnaliştilor şi a mijloacelor de informare în masă.

5.4. Statutul pârâtului (reclamatului)
În litigiile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale pârât (reclamat) se consideră persoana ﬁzică sau juridică care a răspândit informaţia ce-l lezează pe
reclamant.
Dacă prin acţiune se cere dezminţirea informaţiilor răspândite în mijloacele de informare în masă, reclamaţi sunt autorul şi organul de informare în masă (redacţia, editura,
agenţia, alt organ, care difuzează informaţia). Potrivit doctrinei132, pot ﬁ reclamaţi şi
redactorul-şef şi fondatorul, adică persoane care prin legislaţia în vigoare reprezintă
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o garanţie juridică pentru apărarea intereselor persoanei vătămate. În opinia unor
teoreticieni, redacţia şi autorul sunt copârâţi, pentru că în caz de satisfacere a acţiunii,
autorul trebuie să compună dezminţirea, iar redacţia trebuie să o publice, însă pârâtul
principal totuşi ar trebui să ﬁe autorul materialului. În calitate de coreclamat ar putea
ﬁ şi persoana care a oferit autorului informaţia neveridică.133 Legea Audiovizualului, în
capitolul “Răspunderi” (art. 40 alin. 1), stipulează că: “Răspunderea pentru conţinutul
informaţiei transmise prin mijloacele de comunicare audiovizuală, care a cauzat daune
materiale sau morale, revine, după caz, în conformitate cu legislaţia, realizatorului,
autorului sau titularului licenţei de emisie”. Spre deosebire de Legea Audiovizualului,
Legea Presei nu are o prevedere similară expresă, însă din conţinutul art. 27, care
stipulează cazurile de exonerare de răspundere, rezultă clar că “fondatorii, redactorii,
jurnaliştii, autorii” sunt responsabili de conţinutul informaţiei. Deşi pentru o singură
greşeală, după cum am menţionat, pot ﬁ trase la răspundere mai multe persoane, acest
lucru nu contravine legislaţiei procesuale. Art. 62 CPC stabileşte condiţiile coparticipării
procesuale obligatorii, iar art. 63 – ale coparticipării facultative. Potrivit art. 59 alin. (1)
CPC: “Parte în proces (reclamant sau pîrît) poate ﬁ orice persoană ﬁzică sau juridică
prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios”.
În doctrină s-a emis teza necesităţii de a “diferenţia cazurile când informaţia exprimă
punctul de vedere al mijlocului de informare în masă şi cazurile când informaţia reproduce poziţia cuiva. În primul caz, răspunderea trebuie să revină redacţiei şi jurnalistului,
în al doilea caz – sursei primare”134. Acesta ar trebui să ﬁe principiul aplicabil în cazul
publicării unor interviuri conţinând informaţie lezantă. Sau al publicării unor fotograﬁi
de la un miting în care se văd placarde cu inscripţii denigratoare la adresa cuiva. La
determinarea reclamatului, în cazul fotograﬁilor, de exemplu, trebuie să se ţină cont de
faptul dacă fotograﬁa corespunde realităţii sau a fost trucată.
De menţionat că, în cazul dezminţirii, stabilirea mijlocului de informare în masă care
a răspândit informaţia este indispensabilă. Altfel n-ar ﬁ posibilă realizarea normei care
prevede publicarea dezminţirii “la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu
de emisiuni” (art. 16 alin. 4 Cod civil )
Dacă autorul materialului ce conţine informaţii defăimătoare nu este indicat sau a folosit
un pseudonim, atunci reclamat va ﬁ organul de informare în masă. Însă autorul care a
utilizat pseudonim îşi poate dezvălui numele: în acest caz el poate ﬁ antrenat în proces în
calitate de coreclamat. În general incidenţa fenomenului coparticipării în litigiile privind
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale este foarte mare.
Potrivit art. 18 din Legea presei, în cazul publicării informaţiilor sub pseudonimul
autorului sau fără indicarea sursei de informare, publicaţiile periodice şi agenţiile de
presă nu sînt în drept să divulge sursa de informare sau pseudonimul autorului fără
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consimţământul lor. În cazul în care nu a fost primit un asemenea consimţământ
răspunderea pentru răspândirea informaţiilor ponegritoare revine organului de
informare în masă care le-a publicat. Sursa de informaţie sau pseudonimul autorului pot
ﬁ divulgate doar în cazul în care materialul difuzat întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii şi doar prin decizia instanţei judecătoreşti după examinarea în şedinţa
judiciară a tuturor circumstanţelor cauzei.
Potrivit doctrinei europene, dreptul la protecţia surselor nu trebuie sub nici o formă
abrogat sau limitat în contextul unui caz de defăimare, iar persoanele vizate de acest
principiu nu trebuie să suporte consecinţe negative în cazul unui proces de defăimare
numai pentru că refuză să dezvăluie identitatea surselor conﬁdenţiale. Atunci când
persoanele refuză să dezvăluie identitatea surselor, ele pot însă prezenta în instanţă
dovezi despre existenţa acestor surse. Instanţa este cea care decide “greutatea” acestor
probe.135
De altfel, această prevedere a legislaţiei naţionale şi internaţionale este consolidată de
CPC: astfel, art. 133 lit. d) stabileşte că nu pot ﬁ citate în judecată şi audiate în calitate
de martori “persoanele care, în virtutea funcţiei profesionale, au participat la pregătirea,
executarea sau răspîndirea publicaţiilor periodice, emisiunilor televizate sau radiodifuzate referitor la personalitatea autorului, executorului sau alcătuitorului de materiale
ori documente, la informaţia parvenită de la aceştia în legătură cu activitatea lor, dacă
materialele şi documentele sînt destinate redacţiei”
În cazul publicării informaţiilor nesemnate (de exemplu, al articolelor redacţionale)
reclamat este organul respectiv de informare în masă. Această aﬁrmaţie se fondează
pe faptul că cel ce încalcă dreptul la onoare şi demnitate răspândind informaţia prin
intermediul mass-media este, pe de o parte, autorul, iar pe de altă parte, mijlocul de
informare în masă, care apare ca mijloc de încălcare a dreptului, dar şi ca persoană
juridică vinovată de încălcarea unui drept şi deci pasibilă de răspundere civilă.
Practica judiciară demonstrează: dacă numele autorului este cunoscut, pârât va ﬁ atât
autorul, cât şi mijlocul de informare în masă care a difuzat informaţia; dacă numele
autorului nu este cunoscut, răspunde doar mijlocul de difuzare. Astfel, în unele cazuri
răspund două persoane, în altele răspunde o singură persoană. Un criteriu de instituire
a echităţii nu există, dimpotrivă, domină arbitrarul atât în ceea ce priveşte mărimea
sancţiunii, cât şi în ceea ce priveşte numărul de persoane sancţionate. Învăţămintele ar ﬁ
următoarele: dacă mijlocului de informare în masă îi pasă de autor, ar trebui să publice
informaţia fără semnaătură, oricum el va răspunde, pentru că nu se poate ascunde.
Considerăm că această situaţie constituie o deviere de la condiţiile optime ale
reglementării domeniului în cauză. Trebuie găsite soluţii, care să ofere mai multe
şanse de echitate. În condiţiile sistemului de drept continental este mai greu decât în
cel anglo-saxon (în care hotărârea emisă de un judecător se aplică în toate cazurile
similare), pentru că uniformitatea aplicării legii în sistemul nostru trebuie să decurgă
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din dispoziţiile legii. Astfel, după părerea noastră, legea trebuie să prevadă clar că pentru
informaţia lezantă răspunde doar autorul, şi numai în cazul în care autorul nu este
indicat – redacţia (difuzorul etc). Autorul, la rândul său, ar trebui să aibă posibilitatea de
a intenta o acţiune de regres faţă de sursa sa de informare, când acest lucru nu contravine
normelor de drept şi de etică profesională. De altfel, în acest aspect, trezeşte interes
aplicabilitatea art. 1415 “dreptul de regres faţă de persoana care a cauzat prejudiciul” în
cazurile de lezare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, şi anume posibilitatea
intentării acţiunii de regres faţă de sursa de informare. Tradiţional jurnalistul şi mijlocul
de informare în masă răspunde pentru orice informaţie publicată. Considerăm însă că
nu este nici un impediment pentru a utiliza acest articol şi a intenta o acţiune de regres
faţă de sursa de informare, generator al prejudiciilor cauzate în primul rând victimei,
apoi, difuzorilor informaţiei. Astfel difuzorii şi-ar putea recupera cheltuielile legate de
despăgubirea victimei.
Dacă informaţiile ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a reclamantului sunt reproduse de câteva mijloace de informare în masă, la cererea reclamantului,
ele toate pot ﬁ antrenate în procesul judiciar în calitate de reclamaţi. Această normă
defavorizează foarte mult mijloacele de informare în masă, ﬁind justiﬁcată în privinţa
obligaţiei de a dezminţi informaţia, dar prea dură, dacă toate mijloacele de informare în
masă ar ﬁ obligate la compensarea pecuniară a prejudiciului moral. În opinia noastră,
este foarte greu a găsi o soluţie echitabilă pentru această situaţie, deoarece, pe de o parte,
cu cît e mai mare auditoriul care a recepţionat informaţia, cu atât sunt mai mari daunele
cauzate vătămatului, însă nu poate ﬁ răspunzător cel ce a preluat informaţia, care în
cele mai frecvente cazuri nu are posibilitatea de a veriﬁca informaţia, bazându-se pe
faptul că informaţia a fost veriﬁcată de sursa primară, pe de altă parte, cel ce a difuzat
primul informaţia trebuie să ﬁe tras la răspundere pentru gradul în care a răspândit el
informaţia (numărul său de cititori etc), exceptând cazul când informaţia a fost preluată
cu acordul său. Deocamdată soluţia propusă mai sus ni se pare cea mai echilibrată
(cel ce a difuzat primar informaţia să repare prejudiciul moral, ceilalţi difuzori doar să
publice dezminţirea). De altfel, în cazul sancţionării persoanei care a republicat contează
foarte mult „buna sa credinţă” (posibilitatea de a veriﬁca informaţia, previzibilitatea
neveridicităţii informaţiei etc). Problema este şi mai acută atunci când singurul ziar ce a
publicat informaţia s-a lichidat. În practică în acest caz obligaţia de a dezminţi se pune
asupra unui alt ziar, asupra succesorului în drepturi al organizaţiei136.
Pornind de la conţinutul art. 27 din Legea presei137, care stipulează că fondatorii, redactorii, jurnaliştii, autorii nu sînt responsabili pentru difuzarea informaţiei neveridice
dacă aceasta ”a)este cuprinsă în documentele şi comunicatele oﬁciale ale autorităţilor
publice; b)reproduce textual discursurile publice sau rezumatul lor adecvat”, Plenul CSJ
a explicat: “constatând că autorul a utilizat în publicaţie informaţii primite dintr-o sursă
oﬁcială, instanţa judecătorească va examina chestiunea despre angajarea în proces
în calitate de reclamat a organizaţiei sau a persoanei cu funcţii de răspundere, care a
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prezentat informaţii contestate de către reclamant” (pct. 10). S-a propus ca în ﬁecare caz
concret să se identiﬁce sursa primară a informaţiei răspândite şi a discursurilor publice,
precum şi să se veriﬁce dacă comunicatele au fost făcute de către autorităţile publice
(prevăzute în titlul III din Constituţie) şi răspândite în documente oﬁciale.
S-a opinat că prevederile art. 27 din Legea presei pot să genereze abuzuri. De exemplu,
pentru detractarea într-un grad mai mare a unei persoane, mass-media poate să
“angajeze” pe cineva să pronunţe în public respectivele cuvinte. Legea pare să permită
retransmiterea nelimitată a acestor cuvinte de către mass-media. Se ignoră însă faptul
că redactorul decide ce material să insereze în publicaţia sa. Unii consideră că “pare
necesară excluderea articolului 27 sau modiﬁcarea lui, pentru a permite instanţei
judiciare să decidă dacă mass-media a dat dovadă de buna voinţă şi diligenţa necesară
sau a proﬁtat de ocazie urmărind anumite scopuri private. Desigur, testul nu va ﬁ uşor.
Şi prezumţia trebuie să ﬁe în favoarea presei. Dar atunci când un discurs este în mod
vădit defăimător, un editor de bună credinţă nu va publica în întregime acest discurs
(cu excepţia, poate, a cazului când critică vehement respectivele spuse). Mai mult,
mijlocul principal de restabilire a bunului nume al persoanei defăimate este aducerea
la cunoştinţa aceluiaşi auditoriu care a fost expus informaţiei defăimătoare anterioare
a “adevăratei versiuni”. Or, dacă un ziar nu poate ﬁ ţinut responsabil pentru citarea
altor persoane, nu există posibilitatea de a-l obliga să publice versiunea alternativă.
Cu atât mai mult cu cât ziarele de obicei sunt mult mai puţin interesate de publicarea
dezminţirilor decât a ştirilor senzaţionale, ce asigură vânzări sporite. De aceea pare
necesară păstrarea unui anumit nivel – oricât de limitat – de control asupra republicării
defăimătoare.”138 În opinia noastră, prevederea articolului 27 din Legea presei este
necesară. Or, presa are rolul de a informa populaţia asupra tuturor chestiunilor de
interes public şi s-ar produce o limitare excesivă a libertăţii presei, dacă ea ar ﬁ făcută
responsabilă şi pentru informaţiile la care se referă art. 27. Pe de altă parte, pentru a
apăra interesele persoanei lezate, considerăm necesară o prevedere care ar obliga organul
respectiv să publice dezminţirea (pe contul persoanei vinovate de răspândirea primară a
informaţiei) în orice caz când informaţia se va dovedi a ﬁ neveridică. Pentru a nu afecta
credibilitatea publicaţiei, în dezminţire se poate insista asupra nevinovăţiei mijlocului
de informare în masă. Considerăm că în acest mod eventualele abuzuri vor ﬁ reduse
la minimum. În plus, nu putem porni ab initio de la ideea că presa e de rea-credintă.
Presa care abuzează este sancţionată în primul rând pe căi nejuridice prin pierderea
credibilităţii şi popularităţii.
Alt caz de exonerare pentru conţinutul informaţiei difuzate este cel prevăzut de art.
47 din Codul electoral139: „(5) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale
publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material
publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul
materialului şi denumirea tipograﬁei care l-a tipărit.”
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De altfel, situaţiile de exonerare a mass-media (cele care cad sub incidenţa Legii presei
şi a Legii audiovizualului), precum şi a altor răspânditori de informaţie, de răspundere
pentru difuzarea anumitor informaţii ar trebui să ﬁe mai numeroase. În acest sens nu
doar Legea presei şi Legea audiovizualului, ci şi Codul civil ar trebui completate cu
excepţii (excepţiile de la regulă trebuie să privească toţi potenţialii răspânditori). În
opinia noastră, exonerarea de răspundere este justiﬁcată doar pentru prejudiciul moral
şi material cauzat. Obligaţia publicării dezminţirii şi acordării dreptului la replică va
rămâne intangibilă. De exemplu, Legea Rusiei cu privire la mass-media (în baza art.
57)140 prevede exonerări de răspundere în următoarele cazuri, deocamdată absente în
legislaţia R. Moldova: informaţiile se înscriu în categoria celor ce urmează a ﬁ publicate
în mod obligatoriu, informaţiile difuzate provin de la agenţiile de ştiri, operele de autor
nu au fost înregistrate în prealabil sau nu sunt supuse redactării în conformitate cu Legea
privind mass-media, se reproduc exact informaţii şi materiale răspândite de alte mijloace
de informare în masă, care pot ﬁ trase la răspundere. În domeniul audiovizualului:
“Posturile audiovizuale trebuie să ﬁe exonerate de răspundere pentru aﬁrmaţiile făcute
de alţii în următoarele circumstanţe: în emisia directă, când postului nu i se poate cere,
în mod rezonabil, prevenirea enunţării acestora; informaţia serveşte interesul public,
de exemplu, pentru a demonstra existenţa în societate a unor puncte de vedere, la care
postul emiţător nu subscrie; în contextul emisiunilor politice cu acces direct”141. Pe
parcursul lucrării vom aborda şi alte cazuri când ar trebui să intervină exonerarea de
răspundere.
În acţiunile privind dezminţirea informaţiilor lezante cuprinse în documentele primite
de la întreprinderi (organizaţii) (de exemplu, în caracteristicile de serviciu şi în alte
documente oﬁciale) reclamaţi sunt persoanele care le-au semnat şi întreprinderea
respectivă (pct. 11 alin 3 din Hot. Plen. CSJ). Ca în cazul similar descris anterior, ar ﬁ
oportun să răspundă o singură persoană (ﬁe ﬁzică, ﬁe juridică).
Dacă informaţia este aﬁşată pe standul unei organizaţii, reclamat va ﬁ organizaţia142.
Acţiunile privind dezminţirea informaţiilor răspândite de un minor cu vârsta sub 14
ani vor ﬁ prezentate faţă de reprezentanţii legali ai acestora. Aceştia vor repara şi dauna
cauzată (art. 1406 CC). Dacă informaţiile sunt răspândite de minori cu vârsta între
14-18 ani, atunci acţiunea se va prezenta faţă de înşişi minorii, cu atragerea obligatorie
în proces a părinţilor (înﬁetorilor, curatorilor). Dauna va ﬁ reparată de părinţi doar dacă
minorii nu vor avea suﬁciente mijloace băneşti pentru a o repara ei înşişi (art. 1407 CC).
În continuare vom elucida, prin prisma standardelor europene, statutul special pe care
îl posedă unele categorii de reclamaţi.
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Mass-media. Curtea Europeană a recunoscut încă de la începutul activităţii sale
importanţa specială pe care o are presa pentru societatea democratică, stând la temelia
acesteia şi având funcţia de “câine de pază” al publicului.143 Poziţia privilegiată a massmedia derivă din opinia Curţii cu privire la rolul central al exprimării politice într-o
societate democratică atât asupra procesului electoral, cât şi asupra chestiunilor zilnice
de interes public. În ceea ce priveşte limbajul, Curtea a acceptat critica severă şi aspră,
precum şi expresiile exagerate, care au avantajul de a atrage atenţia opiniei publice asupra
chestiunilor abordate. Orice restrângere a libertăţii de exprimare trebuie să ﬁe bazată pe
o necesitate stringentă, altfel reprezintă o ameninţare pentru societatea democratică. În
plus, Curtea Europeană a recunoscut caracterul temporar al informaţiei, care poate să
piardă mult din actualitate şi valoare, dacă nu este publicată la timp.
Într-o societate democratică anumite categorii de persoane trebuie să ﬁe mai tolerante
faţă de critică şi, la rândul lor, să ﬁe tolerate la un nivel mai ridicat pentru critica pe care
o fac.
Politicienii şi analiştii politici, cei pentru care “a face politică” este o profesie, necesită
protecţie deosebită contra reacţiei excesive prin adresarea frecventă în judecată. O
toleranţă deosebită trebuie manifestată şi faţă de politicienii în opoziţie. În cazul Castells
contra Spaniei Curtea a subliniat: “În timp ce libertatea de exprimare este importantă
pentru ﬁecare persoană, ea este în mod deosebit esenţială pentru un reprezentant ales al
poporului. Prin urmare, încălcarea libertăţii de exprimare a unui membru al Parlamentului necesită o cercetare atentă din partea Curţii”144.
În cazul în care atât reclamantul, cât şi reclamatul sunt politicieni, iar expresia contestată
ţine de domeniul politic, este diﬁcil a găsi o soluţie asupra cazului, în special în favoarea
reclamantului, pentru că aici se întâlnesc 3 principii, de care ţine cont Curtea: discuţia
este politică, reclamantul are statutul special de politician, care a acceptat implicit critica
vehementă, şi reclamatul are şi el statutul special, ﬁind implicat profesional în lupta
politică şi având protecţia suplimentară respectivă.
În acelaşi timp, trebuie să amintim că tot din jurisprudenţa Curţii reiese şi obligaţia de a
evita expresiile care în mod gratuit sunt ofensatoare faţă de alţii, căci acestea nu contribuie
la nici o formă de dezbatere publică de natură a favoriza progresul relaţiilor interumane.
Persoanele de anumite profesii, de exemplu juriştii, militarii şi alţi funcţionari de stat,
pot ﬁ limitate mai mult în libertatea de expresie în comparaţie cu cetăţenii de rând. Un
avocat care critică un judecător poate să se aştepte la mai puţină toleranţă decât orice
alt cetăţean, avându-se în vedere importanţa încrederii populaţiei în sistemul judiciar şi
etica profesională speciﬁcă a judecătorului care nu-i permite să se implice prea mult în
polemici.145 Totuşi, Curtea Europeană a admis dreptul avocatului de a utiliza în proces
un limbaj dur, dar corect, precum şi fapte care nu întotdeauna sunt veriﬁcabile. Dacă
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ﬁecare frază spusă de avocat în proces ar putea duce la un proces de defăimare împotriva
lui, rezultatul ar ﬁ probabil ineﬁcienţa apărării acordate acuzaţilor146.
Doctrina europeană relevă o categorie de persoane, care, deşi sunt într-o anumită
măsură răspânditori ai unei informaţii defăimătoare, totuşi nu pot ﬁ pedepsite pentru
răspândirea acestora: “(a) Nimeni nu poate ﬁ tras la răspundere în conformitate cu
legislaţia civilă privind defăimarea pentru o aﬁrmaţie al cărei autor, redactor sau editor
nu este şi dacă nu a ştiut, sau nu a avut motive să bănuiască, că a contribuit la difuzarea
unei aﬁrmaţii calomnioase. (b) Organele al căror unic rol în legătură cu difuzarea unei
anume aﬁrmaţii se limitează la asistenţa tehnică privind accesul la Internet, transportul
informaţiei pe Internet sau la stocarea unei părţi dintr-un website sau a unui website nu
pot ﬁ acţionate în justiţie în legătură cu acea aﬁrmaţie dacă nu se poate demonstra cu
această ocazie că au adoptat aﬁrmaţia respectivă. Aceste organe pot ﬁ însă chemate să
ia măsurile necesare pentru a împiedica difuzarea ulterioară a aﬁrmaţiei, în urma unei
interdicţii temporare sau permanente (…)”147 Acest principiu rezultă din faptul că în
răspândirea unei aﬁrmaţii calomnioase poate ﬁ implicat un număr mare de persoane.
Persoanele care nu au jucat nici un rol în producerea sau difuzarea aﬁrmaţiei şi care nu
au motive să creadă că aﬁrmaţia este defăimătoare, precum difuzorii de presă sau agenţii
ori vânzătorii de presă, nu pot ﬁ făcuţi responsabili pentru acea aﬁrmaţie. Furnizorii
de servicii pe Internet se deosebesc din multe puncte de vedere importante de cei
cunoscuţi sub numele de editori în legislaţia privind defăimarea. Printre altele, ei nu au
legătură directă cu aﬁrmaţiile a căror difuzare o asigură, prin urmare nu sunt presupuşi
a apăra sau susţine aceste aﬁrmaţii atunci când riscă să ﬁe acţionaţi în instanţă pentru
ele. Dacă sunt supuşi aceluiaşi regim, ca şi editorii, în privinţa răspunderii civile, ei pot
pur şi simplu să şteargă orice aﬁrmaţie de pe Internet în momentul în care cineva o
contestă sau ameninţă să îi acţioneze în instanţă, indiferent de legitimitatea sau calitatea
contestaţiei. În unele ţări, furnizorii de servicii pe Internet sunt exoneraţi de răspundere
pentru aﬁrmaţii defăimătoare,pentru a împiedica persoanele inﬂuente şi/sau corporaţiile
să cenzureze efectiv Internetul prin contestaţii precum cele descrise mai sus.)148
Considerăm că este necesar a introduce şi în legislaţia noastră o dispoziţie de exonerare
de răspundere a furnizorilor de servicii pe Internet, răspunzători ﬁind doar autorii
textului (în măsura în care pot ﬁ identiﬁcaţi). Însă dacă prin hotărârea judecăţii se va
stabili că textul lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, furnizorii trebuie
să ﬁe obligaţi să elimine acest text în măsura în care deţin controlul asupra spaţiului
Internet şi să difuzeze dezminţirea.
Din interpretările date Convenţiei Europene de Curtea Europeană conchidem următoarele:
- Expunerea unor fapte neveridice poate ﬁ tolerată parţial dacă intervin considerente
de genul statutului si rolului parţilor sau caracterului de interes public al informaţiei.
- Anumite categorii de persoane, precum sunt politicienii, trebuie să accepte un nivel
146
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sporit de critică, iar faţă de unele categorii de reclamaţi, precum este mass-media,
trebuie să existe o toleranţă sporită.
- Dacă informaţia prezintă un interes public sporit şi dacă autorul a depus eforturi
rezonabile pentru a veriﬁca veridicitatea ei, elementele defăimătoare care apar în text
vor trebui acceptate.

5.5. Fapte ce trebuie dovedite
În sensul art. 16 alin. 2 Cod civil, orice persoană este în drept să ceară dezminţirea anumitor informaţii numai dacă acestea: 1. au fost răspândite; 2. lezează onoarea, demnitatea şi
reputaţia profesională a reclamantului; 3. nu corespund realităţii.
Potrivit legislaţiei în vigoare, informaţiile defăimătoare a căror veridicitate nu este
dovedită cu certitudine se recunosc a ﬁ false. Sarcina probaţiunii este repartizată între
reclamat şi reclamant. Reclamantul trebuie să dovedească doar faptul că informaţiile
contestate s-au răspândit, iar pârâtul trebuie să dovedească că informaţiile respective corespund realităţii (eventual că nu sunt defăimătoare (lezante) sau că nu s-au
răspândit). Deşi nu este obligat, reclamantul este în drept să dovedească şi faptul că
informaţiile în litigiu nu corespund realităţii. Dacă el pretinde despăgubiri morale, el
trebuie să dovedească şi faptul, şi caracterul pricinuirii suferinţelor morale.
În cazul intentării unei acţiuni privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale vorbim despre prezumţia defăimării reclamantului. Noul Cod de procedură
civilă pentru prezumţii stabileşte următoarea regulă: “Faptele care, conform legii, sînt
prezumate a ﬁ stabilite nu trebuie dovedite de persoana în a cărei favoare se prezumă.
Prezumarea faptelor poate ﬁ contestată, conform regulilor generale de probaţiune, de
persoana interesată dacă legea nu dispune altfel. Instanţa judecătorească este în drept să
veriﬁce din oﬁciu veridicitatea faptelor prezumate” (art. 123 alin. (4)).
Mass-media a înaintat de multe ori propunerea ca sarcina probaţiunii să se incumbe
reclamantului, argumentând că mass-media acţionează în interesul public şi, deci, ar
trebui favorizată; în plus, reclamantului îi este mult mai uşor să dovedească că informaţia
nu corespunde realităţii, decât pârâtului să dovedească că ea corespunde realităţii.
Deocamdată această propunere nu a fost susţinută în spaţiul postsovietic149 pentru că:
1) publicând informaţia, mijlocul de informare în masă într-un fel aﬁrmă că informaţia
răspândită este veridică, deci este obligat să dovedească veridicitatea ei; 2) aceasta ar
pune reclamantul într-o situaţie foarte jenantă, având în vedere caracterul acestor
informaţii. De asemenea, nu poate ﬁ ignorat pericolul creşterii numărului de informaţii
nejustiﬁcat defăimătoare.
În această problemă doctrina europeană a adoptat un principiu, care a fost implementat
parţial în legislaţia noastră: “În toate cazurile, dacă aﬁrmaţia contestată se dovedeşte a ﬁ
adevărată, pârâtul va ﬁ absolvit de orice răspundere civilă”. Nu a fost implementată însă a
doua parte a principiului: “în cazurile care implică aﬁrmaţii privind chestiuni de interes
149
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public150, reclamantul trebuie să dovedească că aﬁrmaţiile sau faptele imputate, considerate defăimătoare, sunt false”. Legislaţia noastră nu conferă un statut special aﬁrmaţiilor
privind chestiuni de interes public. În comentariul acestui principiu se indică că
“Paragraful (b) al acestui principiu este consecinţa unei reguli tradiţionale în multe state,
şi anume că aﬁrmaţiile defăimătoare sunt presupuse false până când pârâtul dovedeşte
că sunt adevărate. În multe cazuri însă, la controlul constituţionalităţii acestei prevederi,
s-a aﬁrmat că această responsabilitate pusă în sarcina pârâtului este nejustiﬁcat de mare,
cel puţin în privinţa aﬁrmaţiilor privind chestiuni de interes public, pentru că are un
semniﬁcativ efect paralizant asupra libertăţii de exprimare.”151
În opinia noastră, sarcina probaţiunii nu trebuie impusă doar reclamantului. În cazurile
în care informaţia răspândită prezintă interes public, să se aplice regula generală (art. 118
CPC): ﬁecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al
pretenţiilor şi obiecţiilor sale.
De asemenea, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene “în cazurile în care onoarea şi
reputaţia politicienilor vine în conﬂict cu libertatea presei, instanţele naţionale trebuie să
aplice cu precauţie principiul proporţionalităţii şi, respectând liniile directorii furnizate
de către Curte în cazuri similare cu cazul Lingens, să decidă dacă sancţionarea ziaristului
este o măsură necesară într-o societate democratică. La fel, în condiţiile în care legislaţia
naţională prevede administrarea probei veridicităţii în cazurile care vizează exprimările
insultătoare, instanţele naţionale trebuie să se reţină de la impunerea demonstrării unei
astfel de probe, respectând distincţia trasată de către Curte dintre fapte şi opinii. Mai
mult, proba bunei credinţe trebuie să ﬁe acceptată în cazuri de defăimare, care vizează cu
precădere faptele. Dacă la momentul publicării, jurnalistul avea motive rezonabile de a
crede că o anumită informaţie era adevărată, el/ea nu trebuie să ﬁe sancţionaţi”.
În egală măsură, în speţa Dalban Curtea a declarat inacceptabilă ideea „că un ziarist ar
trebui împiedicat să exprime judecăţi de valoare critice, cu condiţia ca el sau ea să poată
dovedi adevărul”152. Prin urmare, deopotrivă cu informaţiile sau datele care pot ﬁ veriﬁcate, criticile sau speculaţiile care nu pot ﬁ supuse probei veridicităţii sunt, de asemenea,
protejate de articolul 10 CEDO. În plus, judecăţile de valoare, în special cele exprimate
asupra problemelor dezbătute în arena politică, se bucură de o protecţie specială în
conformitate cu exigenţa pluralismului opiniilor, care este crucială într-o societate
democratică. Mai mult, în ceea ce priveşte faptele, Curtea a recunoscut apărarea bunei
credinţe în scopul acordării mijloacelor de informare în masă „a unui spaţiu rezervat
pentru eroare”. Spre exemplu, în speţa Dalban Curtea a remarcat că „nu s-au adus dovezi
că faptele descrise în articole erau în totalitate false şi că serveau alimentării unei campa150
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nii de defăimare a lui G.S...” În fond, apărarea bazată pe buna credinţă substituie proba
veridicităţii. Dacă ziaristul sau organul de presă a urmărit un scop legitim, chestiunea în
cauză se circumscrie unui interes public şi au fost depuse eforturi rezonabile în vederea
veriﬁcării faptelor, presa nu trebuie să poarte responsabilitate, chiar dacă faptele respective au fost dovedite a ﬁ false. Oricum, fapte suﬁciente trebuie să sprijine judecăţile de
valoare. După cum a subliniat Curtea, „chiar şi în cazurile în care o declaraţie constituie
o judecată de valoare, proporţionalitatea unei ingerinţe poate depinde de existenţa unei
baze faptice suﬁciente pentru aﬁrmaţia contestată, în timp ce chiar şi o judecată de
valoare fără o bază faptică poate ﬁ excesivă”153.

5.6. Interdicţii prealabile
În scopul eﬁcientizării apărării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, doctrina154
oferă instanţei posibilitatea de a obliga pârâtul, ca temporar, până la emiterea hotărârii de
judecată, să se abţină de la răspândirea unor informaţii contestabile (să nu demonstreze
ﬁlmul, să nu aducă exemplul la ore, să amâne publicarea). În mod practic instanţa
poate întreprinde aceste fapte ca măsuri de asigurare a acţiunii. Astfel, articolul 174
CPC stabileşte “temeiurile asigurării acţiunii”: “La cererea participanţilor la proces,
judecătorul sau instanţa poate lua măsuri de asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite
în orice fază a procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii
ar crea diﬁcultăţi instanţei judecătoreşti sau ar face imposibilă executarea hotărârii
judecătoreşti”. Art. 175 CPC stabileşte măsurile care pot ﬁ aplicate de instanţă pentru a
asigura acţiunea (să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani; să interzică pârâtului săvârşirea unor anumite acte; să interzică altor persoane săvârşirea unor anumite
acte în privinţa obiectului în litigiu ş.a.). De asemenea, se stabileşte că “Judecătorul sau
instanţa poate aplica, după caz, şi alte măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă
scopurilor speciﬁcate la art. 174. Pot ﬁ admise concomitent mai multe măsuri de asigurare a acţiunii dacă valoarea bunurilor sechestrate nu depăşeşte valoarea acţiunii”,
iar în cazul încălcării interdicţiilor speciﬁcate, vinovaţilor li se aplică o amendă de la
10 la 20 de unităţi convenţionale. Pe lângă aceasta, reclamantul poate cere vinovaţilor
reparaţia prejudiciilor cauzate prin neexecutarea încheierii judecătoreşti de asigurare a
acţiunii (art. 175 alin. (2) şi (3) CPC).
Şi în privinţa interdicţiilor temporare doctrina europeană a elaborat un principiu, stipulând că acestea reprezintă o restrângere extremă a libertăţii de exprimare. Atunci când se
aplică înaintea publicării, ele reprezintă o formă de constrângere anterioară interzisă în
totalitate de unele tratate internaţionale. Chiar atunci când sunt aplicate după publicarea
iniţială, ar trebui instituite foarte rar şi numai atunci când sunt absolut necesare în cazul
respectiv155. În ceea ce priveşte interdicţiile permanente, acestea “nu trebuie aplicate
decât prin hotărâre judecătorească şi numai după o examinare completă şi corectă a
faptelor cazului. Aplicarea interdicţiilor permanente trebuie să se limiteze numai la
153
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aﬁrmaţiile despre care s-a demonstrat că sunt calomnioase şi la persoanele responsabile
de publicarea acestor aﬁrmaţii. Inculpatului (pârâtului) ar trebui să-i revină sarcina de
a decide cum să împiedice publicarea ulterioară a acestor aﬁrmaţii, de exemplu prin
eliminarea acestor aﬁrmaţii dintr-o carte.”156
Această concluzie este conﬁrmată de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cenzura prealabilă publicării este considerată de Curte ca ﬁind cea mai periculoasă
formă de ingerinţă, pentru că împiedică transmiterea informaţiilor şi ideilor celor dornici să le primească. Acesta este motivul pentru care măsurile întreprinse în faza prealabilă
publicării, cum sunt autorizarea exercitării profesiei de ziarist, examinarea unui articol
de către un funcţionar până la publicare sau interzicerea publicării, sunt supuse de către
Curte unui control extrem de riguros. Chiar dacă aceste măsuri au un caracter temporar,
ele pot reduce considerabil valoarea informaţiei. În cauzele care vizează interzicerea
publicării în ziare a unor articole Curtea a declarat că: „Articolul 10 nu interzice, prin
conţinutul lui, orice restricţie prealabilă publicării... Însă astfel de restricţii sunt atât de
periculoase, încât cer un examen extrem de scrupulos din partea Curţii. Acesta este cerut
îndeosebi în cazul presei: informaţia este un bun perisabil şi întârzierea publicării ei,
chiar pentru o perioadă scurtă, creează riscul pierderii valorii şi al interesului faţă de acea
informaţie”157. Autorizarea prealabilă a publicării, un procedeu caracteristic regimurilor
dictatoriale, nu a fost vreodată acceptată în societăţile democratice şi, în general, este
incompatibilă cu prevederile articolului 10158.
Conﬁscarea sau sechestrarea mijloacelor, prin care sunt diseminate informaţiile şi
ideile, reprezintă o altă ingerinţă posibilă. Intervalul de timp când astfel de măsuri sunt
ordonate sau aplicate, anterior sau posterior momentului diseminării, nu prezintă nici
o importanţă. Astfel, Curtea a decis că conﬁscarea temporară a tablourilor considerate
a ﬁ obscene de tribunalele naţionale a constituit o ingerinţă în libertatea de exprimare a
pictorului159. Acelaşi verdict a pronunţat Curtea şi în cazurile sechestrării unui ﬁlm160 şi
conﬁscării unor cărţi161, considerate de autorităţile naţionale, pentru unele fragmente, ca
ﬁind obscene.

5.7. Dezminţirea
La adoptarea hotărârii despre satisfacerea acţiunii, instanţa trebuie să indice în partea
rezolutivă modalitatea de dezminţire a informaţilor recunoscute ca necorespunzătoare
realităţii. Potrivit art. 16 Cod civil: “(4) Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspândită printr-un mijloc de informare în masă,
instanţa de judecată îl obligă să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi
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program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii
judecătoreşti. (5)În cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii
care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă
să înlocuiască documentul. (6) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5),
modalitatea de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională se stabileşte de către instanţa de judecată.”
Pentru apărarea eﬁcientă a drepturilor persoanei vătămate, instanţa va determina
modalitatea de dezminţire a informaţiei lezante în funcţie de modalitatea de răspândire
a acesteia. Pentru reabilitarea reclamantului, este necesar ca dezminţirea să ajungă la
toate persoanele care au avut acces la informaţia defăimătoare. Astfel, dacă informaţia
defăimătoare a fost răspândită într-o întreprindere sau într-un bloc locativ, modalitatea
de dezminţire ar putea ﬁ luarea de cuvânt la adunarea colectivului, acţionarilor sau locatarilor. Dacă persoanele care au avut acces la informaţia defăimătoare asistă la şedinţa
judiciară, atunci reclamatul îşi poate cere scuze direct în instanţă.162 Dacă mijloacele de
răspândire au fost scrisorile sau cererile expediate în organizaţii, e logic să se recurgă
la aceleaşi mijloace pentru dezminţirea informaţiei calomnioase. Caracteristica sau alt
document conţinând informaţii defăimătoare, emise de o organizaţie sau persoană,
urmează să ﬁe înlocuite. Reclamantul poate obliga pârâtul să dea jos ziarul de perete, să
înceteze să interpreteze cântecul, să nu editeze cartea ş.a.
Au loc cazuri când reclamanţii nu execută hotărârea judiciară. Atunci instanţa va
decide schimbarea modalităţii de executare a hotărârii: de exemplu, dacă pârâtul nu
dezminte informaţia defăimătoare la adunarea colectivului, dezminţirea este aﬁşată la
întreprindere163.
În cazurile necesare instanţa judecătorească poate expune textul dezminţirii. Nu se
admite redactarea şi comentarea textului hotărârii judecătoreşti, dacă prin aceasta se
denaturează conţinutul ei. Dacă denaturarea provine de la reclamat, hotărârea instanţei
judecătoreşti se consideră neexecutată.
Pentru restabilirea bunului nume al persoanei instanţa de judecată este în drept, în
aceeaşi cauză, să stabilească câteva forme de dezminţire, ﬁxând un termen concret şi real
pentru executare.
Dezminţirea nu este considerată o sancţiune şi de aceea nu este condiţionată de vina
reclamatului. Acţiunile pe care este obligat să le săvârşească reclamatul prin hotărârea
instanţei de judecată sunt îndreptate doar spre restabilirea onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale a persoanei vătămate.
În cazul în care reclamantul îşi menţine pretenţiile pe parcursul procesului, instanţa
decide admiterea sau respingerea acţiunii. Dacă va admite acţiunea, instanţa va indica şi
modalitatea în care se vor dezminţi informaţiile necorespunzătoare realităţii.
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În legislaţia procesuală civilă găsim prevederi care asigură obligativitatea publicării
dezminţirii de către reclamat. În aspectul executării hotărârilor judecătoreşti, până la
1 iulie 2005 este în vigoare Codul de procedură civilă din 26.12.1964, deoarece Legea
nr. 227-XV din 05.06.2003 „Cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova”164 a prevăzut că CPC din 1964 se abrogă “cu excepţia
reglementărilor ce ţin de executarea hotărârilor judecătoreşti”. Dispoziţia privind publicarea dezminţirii face parte din hotărârile “care obligă pe pârât să săvârşească anumite
acte” (art. 200, 404 CPC din 1964). Legea prevede că “în caz de neexecutare în termenul
stabilit de instanţă a hotărârii care obligă pe debitor să îndeplinească acţiuni ce pot ﬁ
săvârşite numai de el însuşi(…), procesul verbal întocmit se trimite de către executorul
judecătoresc instanţei locului de executare. Chestiunea cu privire la neexecutarea
hotărârii se soluţionează în şedinţa de judecată. Creditorului urmăritor şi debitorului li
se comunică data şi locul şedinţei, dar neprezentarea lor nu împiedică examinarea chestiunii neexecutarii hotărârii. Constatând că debitorul nu a executat hotărârea, instanţa de
judecată poate să aplice faţă de persoana juridică o amendă în mărime de la 100 la 200 de
salarii minime, ﬁxându-i un nou termen pentru executarea hotărârii, iar persoana ﬁzică
poate ﬁ supusă unei sancţiuni administrative conform legii. Amenda plătită de debitor
se trece la venitul statului” (art. 404 alin 4 CPC din 1964). Amenda se poate aplica de
atâtea ori, de câte ori debitorul încalcă termenele stabilite pentru executarea hotărârii.
Achitarea amenzii nu-l scuteşte pe debitor de obligaţia de a executa acţiunile prevăzute
de hotărârea instanţei de judecată (art. 404 alin 5 CPC din 1964).
La 24 decembrie 2004 s-a adoptat Codul de executare al Republicii Moldova165, ce va
intra în vigoare la 1 iulie 2005 şi care păstrează, în aspectele esenţiale, prevederile CPC
din 1964. Art. 149 al acestuia stipulează: „(4) Dacă hotărârea prin care debitorul este
obligat să îndeplinească anumite acte ce pot ﬁ săvârşite numai de el nu se execută,
procesul-verbal se remite şefului oﬁciului de executare pentru aplicarea sancţiunii
pecuniare, iar debitorului i se stabileşte un nou termen pentru executarea hotărârii.
Amenda se aplică în mărime de la 10 la 25 de unităţi convenţionale persoanelor ﬁzice şi
de la 100 la 200 de unităţi convenţionale persoanelor juridice. Achitarea amenzii nu îl
scuteşte pe debitor de executarea hotărârii. (5) Dacă debitorul încalcă repetat termenele
stabilite pentru executarea hotărârii, şeful oﬁciului de executare aplică din nou măsurile
prevăzute în alin.(4) al prezentului articol”.
Conform art. 200/11 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, “neexecutarea
în termenul stabilit a sentinţei, hotărârii sau deciziei instanţei judecătoreşti deﬁnitive,
împiedicarea executării lor - atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în
mărime de pînă la zece salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - până la
treizeci salarii minime.”166 De asemenea, “neexecutarea intenţionată a hotărârii instanţei
judecătoreşti” constituie o infracţiune prevăzută de art. 320 al noului Cod penal.
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Art. 17 “Publicarea hotărârilor instanţelor de judecată” din Legea presei prevede că
“Publicaţiile periodice ale autorităţilor publice sunt obligate a publica gratuit şi în termen
hotărârile instanţelor de judecată prevăzute pentru a ﬁ publicate.” Nu există o interpretare a normei care să indice despre ce hotărâri este vorba, totuşi, considerăm că se are în
vedere alte categorii de hotărâri, decât cele ce ţin de aplicarea art. 16, deoarece executarea
acestora din urmă este obligatorie pentru toate publicaţiile, nu doar pentru cele ce
aparţin autorităţilor publice. Pe de altă parte, Hotărârea Plenului CSJ face referire la acest
articol (pct. 25).167 Probabil, explicaţia Plenului CSJ se referă la dezminţirea informaţiilor
a căror răspânditor nu se cunoaşte, a decedat, s-a lichidat.
Au loc cazuri când, deşi mijlocul de informare în masă a publicat dezminţirea
informaţiei ce nu corespunde realităţii, persoana vizată în această informaţie insistă
în instanţa de judecată asupra examinării acţiunii. Apare problema răspunderii duble
pentru o greşeală. Pârâtul (de obicei, mijlocul de informare în masă) trebuie să publice
repetat dezminţirea? La această situaţie se referă Plenul CSJ în următoarea explicaţie:
“dacă pârâtul (…) a dezminţit prin publicare informaţiile răspândite, însă reclamantul
insistă asupra examinării litigiului în fond, instanţa de judecată adoptă o hotărâre
de admitere a acţiunii, indicând în dispozitiv că ea nu se pune în executare”(pct. 30).
Bineînţeles că această prevedere nu ar trebui să ﬁe aplicată atunci când dezminţirea
publicată nu repară complet sau adecvat prejudiciul cauzat.
Legislaţia moldovenească nu descrie elementele din care se compune dezminţirea.
Acest subiect este elucidat, de exemplu, în legislaţia rusă, în special cu referire la cererile
venite pe cale extrajudiciară. Astfel, normele legislaţiei ruseşti prevăd că dezminţirea
ar trebui să respecte: 1) principiul determinării – să indice informaţiile care nu corespund realităţii, data şi modalitatea de răspândire; 2) principiul corespunderii – textul
dezminţirii să ﬁe scris cu aceleaşi caractere şi plasat în acelaşi loc în care s-a publicat
materialul contestat; 3) termenele de publicare a dezminţirii – a) dacă publicaţia apare
o dată pe săptămână, timp de 10 zile de la depunerea cererii; b) în celelalte publicaţii,
cât mai curând posibil; 4) volumul maximal – nu mai mult decât dublul fragmentului
contestat; 5) volumul minimal – nu mai puţin de o pagină dactilograﬁată, iar la radio
şi televiziune, nu mai puţin timp decât îi este necesar crainicului ca să citească o pagină
dactilograﬁată168.
Deoarece instanţele uneori obligă pârâtul să-şi ceară scuze de la reclamant, în doctrină
s-a pus problema: poate oare instanţa să oblige mass-media să se scuze? Nici Codul
civil, nici alte legi ale R. Moldova nu conţin o astfel de prevedere. Articolele pertinente
din Codul civil stipulează doar obligaţia mass-media (dar şi a altor răspânditori) de a
dezminţi informaţia necorespunzătoare realităţii. Dispoziţiile legale nu prevăd obligaţia
reclamatului de a-şi cere scuze, deoarece scopul dezminţirii nu este pedepsirea massmedia, ci restabilirea drepturilor lezate.169 Publicarea scuzelor redacţiei sau ale autorului
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materialului este un act voluntar al acestora. Prin urmare, obligaţia mass-media de a-şi
cere scuze de la reclamant a fost “legiferată” de instanţele de judecată. Nici în S.U.A., nici
în Marea Britanie instanţa nu poate obliga la scuze prin constrângere.170

5.8. Dreptul la rectiﬁcare şi dreptul la replică: aspecte speciﬁce
Pentru această categorie de dosare legea nu prevede obligativitatea unei proceduri de
soluţionare prealabilă a cauzei, adică orice persoană ﬁzică sau juridică este în drept să
acţioneze direct în judecată fără a adresa în prealabil mijloacelor de informare în masă
cererea de a dezminţi informaţiile publicate.
Totuşi, dreptul la rectiﬁcare şi replică constituie un mijloc important de apărare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. În continuare vom reda unele aspecte teoretice
şi normative ale problematicii în cauză.
Dreptul la corectare (rectiﬁcare) semniﬁcă dreptul persoanei de a cere publicarea
versiunii corecte a faptelor ce au fost prezentate greşit de către mass-media. Dreptul la
replică constituie posibilitatea de a oferi propria opinie ca răspuns la opiniile expuse
într-un material din acel mijloc de informare în masă.171
În opinia mea, noţiunea “dezminţire”, folosită de Codul civil şi dezbătută în paragraful
precedent, trebuie interpretată ca una din formele dreptului la corectare (rectiﬁcare).
Reglementarea juridică a dreptului la rectiﬁcare şi replică joacă un rol important nu
numai în apărarea persoanelor lezate, dar şi a mass-media. Replica sau rectiﬁcarea
constituie un mod simpliﬁcat de apărare a intereselor, implică mai puţine eforturi,
cheltuieli şi, prin efectul lor, sunt preferabile unui proces judiciar. Astfel, persoana lezată
are următoarele motive pentru a opta pentru replică sau rectiﬁcare: va obţine corectarea
informaţiei greşite sau lezante operativ, într-o perioadă utilă de timp, când publicul nu
a reuşit să uite informaţia difuzată, va evita cheltuielile de materiale şi de timp pe care
le implică procesul judiciar. În mod normal, dorinţa de restabilire a onoarei prevalează
asupra dorinţei de despăgubire. Având în vedere faptul că procesele judiciare durează,
este puţin probabil ca la sfârşitul acestora să se poată obţine restabilirea onoarei. Nu
se poate ignora nici eventualitatea unei hotărâri judecătoreşti neconvenabile pentru
persoana vătămată.
În acelaşi timp, o cale facilă ar ﬁ pentru persoana criticată să-şi expună replica într-un
mijloc de informare care-i împărtăşeşte poziţia, de exemplu, ziarul partidului din care
face parte, însă această soluţie ar ﬁ ineﬁcientă, pentru că auditoriul nu ar ﬁ cel dorit
(auditoriul ziarului care l-a criticat).
Pentru opinii, replica este singura modalitate de restabilire a drepturilor vătămate.
Publicului i se oferă o sursă alternativă de informaţie. Replica este soluţia salvatoare şi
pentru cazurile când cel lezat sau care lezează este un grup fără personalitate juridică
170
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(fapt ce presupune diﬁcultăţi la intentarea procesului judiciar) sau când există motive de
exonerare a răspânditorului de răspundere.
Acestea sunt motivele pentru care o persoană ar putea prefera replica alternativei unui
proces judiciar. Există şi excepţii. Vom face abstracţie de cazurile cele mai frecvente, când
persoana este ghidată de interese materiale mercantile. Unele persoane (de exemplu,
acuzate de săvârşirea unui furt, a altor fapte ilegale sau/şi amorale) sunt interesate ca
neveridicitatea informaţiilor să ﬁe stabilită (conﬁrmată) prin hotărâre judiciară. Acesta
este de fapt motivul principal pentru care considerăm că legislaţia nu trebuie să stipuleze,
în privinţa informaţiilor ce cad sub incidenţa art. 16 Cod civil, obligativitatea adresării
în prealabil organelor mass-media. Însă această posibilitate trebuie să ﬁe reglementată
detaliat.
Pentru mass-media publicarea replicii sau rectiﬁcării de asemenea este preferabilă în
cazul când există riscul de a pierde procesul judiciar. Pierderea procesului, de regulă,
implică cheltuieli ﬁnanciare serioase şi nu dispensează organul de informare în masă de
obligaţia de a publica replica sau rectiﬁcarea (“dezminţirea”).
Practicarea dreptului la rectiﬁcare şi replică este preferabilă şi pentru organele judiciare,
deoarece le va facilita activitatea. Cetăţenii perseverenţi se vor adresa în instanţă doar
pentru repararea prejudiciilor morale. Cazurile de evitare conştientă a soluţionării
prejudiciale a conﬂictelor vor ﬁ examinate de instanţele de judecată printr-o altă optică.
Trebuie evitată absolutizarea dreptului la replică, pentru a exclude abuzurile. Avem în
vedere replicile care nu se referă la faptele incriminate, replicile exagerate, care ies din
cadrul subiectului sau lezează interesele legitime ale unei terţe persoane, replicile instigatoare (propagă războiul, aţâţă ura naţională, rasială ş.a.), replicile anonime ş.a.
“În cazul în care, în materialul de presă considerat lezant numele persoanei lezate nu este
pomenit, aceasta din urmă este obligată să dovedească că prin alte elemente ale textului
ea este recognoscibilă. Nu organismul de presă este obligat să demonstreze că nu s-a
referit la o persoană anume, ci, dimpotrivă, persoana va demonstra că datele textului pot
conduce obiectiv, nu subiectiv, la recunoaşterea ei; altminteri, din acest punct de vedere,
dreptul la replică şi rectiﬁcare nu se pot supune decât aceloraşi reguli ca şi legislaţia
asupra calomniei şi discreditării, care este mai pretutindeni destul de precisă în ce
priveşte “recognoscibilul” dintr-un discurs delictual”172.
Legislaţia R. Moldova nu reglementează suﬁcient dreptul la replică şi rectiﬁcare (în
opinia noastră, este absolut necesar să o facă). Art. 40 din Legea audiovizualului173
dispune ”(2) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau într-un interes legitim,
moral sau material, printr-o comunicaţie audiovizuală are dreptul să ceară, conform
legislaţiei, despăgubirile respective, rectiﬁcarea corespunzătoare sau să se folosească
de dreptul la replică.(3) Rectiﬁcarea şi replica vor ﬁ difuzate în aceleaşi condiţii în care
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dreptul sau interesul i-au fost lezate şi nu vor ﬁ comentate. (4) Răspunderea pentru
difuzarea rectiﬁcării sau pentru asigurarea dreptului la replică revine instituţiei audiovizualului prin care s-a produs prejudiciul.”
Articolul 8 intitulat “Dreptul la răspuns” din Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră174, ratiﬁcată de R. Moldova la 19 decembrie 2002, stipulează:
“1. Fiecare Parte transmiţătoare va asigura ca orice persoană ﬁzică sau juridică, indiferent de cetăţenie şi locul de reşedinţă, va putea exercita dreptul la răspuns sau va avea
acces la oricare alt recurs juridic sau administrativ comparabil referitor la emisiunile
transmise sau retransmise de către organizaţii sau prin intermediul mijloacelor tehnice
în cadrul jurisdicţiei sale, în sensul articolului 3. În particular, ea va asigura ca timpul şi
alte modalităţi prevăzute pentru exercitarea dreptului la răspuns să ﬁe suﬁciente pentru
a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau altor
recursuri juridice sau administrative comparabile trebuie să ﬁe asigurată atât din punct
de vedere al timpului, cât şi din punct de vedere al modalităţilor de aplicare. 2. Cu acest
scop, numele radiodifuzorului responsabil pentru serviciile de programe va ﬁ identiﬁcat,
în acest sens, la intervale corespunzătoare prin mijloace apropriate”.
Reglementări foarte clare în privinţa dreptului la replică şi rectiﬁcare conţine şi Legea
cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “TeleradioMoldova”175, care în articolul 7 (Dreptul la replică) dispune: “(1) Conducerea companiei
acordă dreptul la replică, conform legislaţiei, oricărei persoane ﬁzice sau juridice dacă
într-o emisiune difuzată de companie despre această persoană s-au făcut aﬁrmaţii care
nu corespund realităţii şi care induc în eroare opinia publică, lezîndu-i-se onoarea,
demnitatea şi reputaţia personală sau profesională. Timpul pentru replică se acordă în
acelaşi program sau ciclu de emisiuni, în termen de 2 săptămâni de la data solicitării,
dar cel mult după 2 luni de la data difuzării emisiunii. (2) Dreptul la replică nu se acordă
dacă: a) persoana interesată solicită neîntemeiat acordarea acestui drept; b) replica
prezentată are un caracter indecent sau poate implica răspundere penală; c) în calitate
de temei pentru acordarea dreptului la replică se invocă un material documentar care
este un fragment al unei înregistrări video sau audio de la o şedinţă a organului legislativ
sau a instanţei de judecată; d) solicitarea a fost înaintată după expirarea a 2 luni de la
data difuzării emisiunii. (3) Acordarea timpului de antenă pentru realizarea dreptului la
replică poate ﬁ înlocuită, cu acordul solicitantului, prin rectiﬁcarea, de către companie
sau de către prezentatorul emisiunii, a erorii comise”.
Legea presei nu conţine nici o prevedere cu acest subiect, şi aceasta în condiţiile în
care replica este abordată foarte des în contextul activităţii jurnalistice. Codul civil însă
cuprinde prevederi referitoare la dreptul la replică: “(7) Persoana lezată în drepturile şi
interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare în masă, este în
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drept să publice replica sa în respectivul mijloc de informare în masă pe contul acestuia”
(art. 16). Legislaţia moldovenească necesita această prevedere. Stipulându-se posibilitatea
obligării mijloacelor de informare în masă de a publica replica, se pot soluţiona unele
probleme existente în prezent, în primul rând cele legate de lezarea onoarei şi demnităţii
persoanei prin judecăţi de valoare, despre care am vorbit. Dacă practica va merge pe
această cale, problema diferenţierii faptelor de judecăţile de valoare, atunci când acestea
lezează onoarea şi demnitatea, va putea ﬁ soluţionată în lipsa unui text legislativ suplimentar. Prin cele scrise avem în vedere următorul lucru: publicarea unor fapte inexacte,
care lezează onoarea şi demnitatea, angajează răspundere sub formă de dezminţire,
precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat, publicarea unor judecăţi
de valoare contestabile însă poate atrage doar o replică, care se va publica pe contul
mijlocului de informare în masă. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind publicarea
replicii (ca şi cea a dezminţirii) se pedepseşte potrivit Codului de procedură civilă (din
1 iulie 2005 potrivit Codului de executare) şi Codului cu privire la contravenţiile administrative. Ţinând cont de faptul că specializarea judecătorilor în Republica Moldova
se reduce la categorii extrem de generale, ar ﬁ necesare nişte indicaţii exprese în aceste
sens, ﬁe sub forma unor hotărâri explicative ale Plenului CSJ, ﬁe sub forma unei legi
interpretative. Altfel situaţia când se impune dezminţirea unei judecăţi de valoare lezante
şi repararea prejudiciului moral cauzat prin aceasta va continua.
Acest alineat nu exclude posibilitatea unei interpretări, conform căreia o redacţie să
ﬁe obligată să publice şi dezminţire şi să acorde persoanei vătămate dreptul la replică.
Această eventualitate trebuie analizată foarte bine sub aspectul oportunităţii, or, poate
genera răspundere dublă pentru o greşeală.
Deşi prin prevederile art. 16 alin. 7 din Codul civil s-a realizat un progres evident, acest
domeniu nu a fost deﬁnitivat. Codul civil lasă loc pentru diferite interpretări, care nu
se constituie într-un concept unitar şi democratic. Având în vedere că dreptul la replică
ţine aproape exclusiv de mijloacele de informare în masă, el necesită să ﬁe reglementat
nu numai de Codul civil, dar şi de actele normative speciale. De asemenea, considerăm
oportună adoptarea unui act normativ special, al cărui obiect să-l constituie replica,
rectiﬁcarea/dezminţirea.
Pentru executarea art. 40 din Legea audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (C.C.A.), în baza art. 37 alin. 1 al legii, care îi conferă putere normativă, a
adoptat “Norme obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în
cadrul programelor audiovizuale”176.
Potrivit pct. 8 al Normelor, dreptul la rectiﬁcare, respectiv la replică, rezultă din :
1)prezentarea unor fapte inexacte privind persoane, pentru rectiﬁcarea cărora se pot
aduce argumente; 2)amestecul în viaţa particulară a persoanei, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legislaţia în vigoare; 3)lezarea demnităţii, onoarei sau reputaţiei persoanei.
În invocarea dreptului la replică persoana trebuie să aducă argumente care pot ﬁ veriﬁcate.
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Cităm câteva reguli din Norme: rectiﬁcarea şi replica trebuie să se refere numai la
elementele contestate şi să ﬁe exprimate în limitele decenţei, în termeni sobri, fără
să conţină ameninţări, aprecieri sau comentarii marginale, ori invocarea altor cazuri
de soluţionare a diferendului (pct.10). Cererea pentru rectiﬁcare sau replică poate ﬁ
refuzată dacă a) nu este depusă în termenele prevăzute de Norme, b) dacă replica nu
respectă cerinţele prevăzute la pct. 10; c) dacă răspunsul ar putea constitui o infracţiune
sau d) ar putea leza interesul terţelor părţi protejate juridic; e) dacă persoana care
solicită rectiﬁcarea sau dreptul la replică nu justiﬁcă existenţa unui interes legitim
(pct.11).
Procedura acordării dreptului la replică prevede depunerea unei cereri în scris la sediul
legal al titularului licenţei de emisie într-un termen de 10 zile de la data emisiunii când
s-a produs lezarea. Rectiﬁcarea se difuzează (sau se comunică în scris refuzul) în 5-7
zile. Acelaşi termen este stabilit şi pentru difuzarea replicii, stipulându-se în ultimul
caz clar că termenul curge de la depunerea cererii. Dreptul la replică se exercită ﬁe prin
depunerea textului replicii, care va ﬁ pusă pe post de titularul licenţei de emisie, ﬁe prin
realizarea unei înregistrări de către solicitant sau de către titularul licenţei de emisie
(Norme, pct. 15, 16, 17).
În cazul nerespectării procedurii menţionate mai sus, solicitantul unei cereri privind
acordarea dreptului la replică poate sesiza C.C.A. În termen de 10 zile de la înregistrarea
sesizării, C.C.A. se va pronunţa asupra modului de soluţionare. În cazul când se dă
dreptate solicitantului, titularul de licenţă urmează să execute decizia în termen de 5-7
zile. Trebuie să remarcăm că aproape în toate cazurile când este prevăzut un termen, nu
este clar de când acesta începe să curgă, de cele mai multe ori din cauza unor formulări
defectuoase177. În dispoziţiile ﬁnale ale Normelor se prevede expres că nerespectarea
acestora se sancţionează potrivit capitolului 8 din Legea audiovizualului (Răspunderi).
Astfel, conform art. 41-43 din Legea audiovizualului, la prima încălcare titularul de
autorizaţie este avertizat de către C.C.A. Nerespectarea avertizării poate atrage aplicarea
următoarelor sancţiuni administrative: a) amenda, b) suspendarea licenţei de emisie sau
a deciziei de autorizare, c) anularea licenţei de emisie sau a deciziei de autorizare.
Invocarea capitolului 8 al Legii audiovizualului atunci când nu este respectat dreptul la
replică pune problema proporţionalităţii între gravitatea faptei şi duritatea sancţiunii:
nu este admisibil a suspenda sau a anula licenţa de emisie atunci când nu este respectat
dreptul la replică sau rectiﬁcare. De fapt, singurele sancţiuni admisibile şi proporţionale
pentru încălcarea acestui drept sunt cele prevăzute de legislaţia civilă: obligarea de a
publica (difuza) replica / rectiﬁcarea şi compensarea prejudiciilor morale şi materiale. De
fapt, intervenţia C.C.A. prevăzută de aceste Norme trebuie examinată ca o posibilitate de
recurgere la o procedură prealabilă de soluţionare a cazului, care nu este obligatorie. În
caz că nu este de acord cu decizia C.C.A., instituţia trebuie să conteste respectiva decizie
în instanţa de judecată. Şi doar în cazul când instituţia audiovizuală nici nu contestă,
dar nici nu îndeplineşte decizia, în condiţiile în care persoana vătămată îşi menţine
pretenţiile, C.C.A. ar putea ﬁ în drept să sancţioneze instituţia, dar sancţiunile aplicate
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trebuie să ﬁe proporţionale cu încălcărea (de exemplu, amenda), care să nu ﬁe mai grave
decât cele pe care le aplică instanţa de judecată. Persoana, pentru restabilirea drepturilor
încălcate, trebuie să recurgă la instanţa de judecată.
Considerăm că în R. Moldova ar trebui reglementată mai detaliat problematica apărării
pe cale extrajudiciară a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. Dreptul la replică şi
rectiﬁcare trebuie reglementat detaliat şi corect în Legea presei şi în Legea audiovizualului sau într-un act normativ special, preferabil o lege. În raport cu informaţiile prevăzute
în art. 16 Cod civil, dispunerea de dreptul la replică şi rectiﬁcare nu trebuie să ﬁe o etapă
obligatorie înainte de adresarea în instanţa de judecată, însă trebuie să ﬁe o opţiune a
persoanei vătămate, pentru a-şi putea restabili drepturile mai rapid şi cu mai puţine
cheltuieli.
Dreptul la replică şi rectiﬁcare apare, de regulă, în cazul unui spectru mai larg de
informaţii, decât informaţiile faţă de care este aplicabil art. 16 Cod civil. Astfel dreptul la
replică apare şi atunci când informaţia conţine un singur element: ﬁe că nu corespunde
realităţii, ﬁe că lezează un drept sau interes. În aceste cazuri dreptul la replică este singurul mod de apărare a intereselor persoanei vătămate. Considerăm că, în aceste cazuri,
acordarea dreptului la replică şi rectiﬁcare trebuie să ﬁe obligatorie pentru mijloacele
de informare în masă, iar neacordarea lui trebuie să poată ﬁ contestată în instanţa de
judecată. În opinia noastră, în legislaţie trebuie prevăzută acordarea, cu titlu obligatoriu,
a dreptului la replică sau rectiﬁcare în următoarele cazuri: 1)informaţia faptică nu
corespunde realităţii; 2)informaţia faptică corespunde realităţii, însă opiniile expuse
pe baza faptelor lezează interesele cuiva; 3)informaţiile expuse lezează drepturile şi
interesele legitime ale persoanei (exemple: alegerea tendenţioasă a materialelor, trecerea
sub tăcere a unor circumstanţe importante, aluzii etc).
Considerăm că implementarea în legislaţie a propunerilor menţionate va asigura
apărarea adecvată a dreptului persoanei la onoare, demnitate şi reputaţie profesională.
Deşi elaborarea unui act normativ special privind dreptul la replică şi rectiﬁcare poate
genera critici, ca în cazul României, unde o iniţiativă legislativă în acest sens a fost
respinsă în anul 2002, sub inﬂuenţa celor care au considerat că este o chestiune de
autoreglementare profesională, suntem adepţii reglementării juridice a domeniului.
Considerăm că aceasta ar oferi părţilor garanţii incontestabile, or, drepturile şi obligaţiile
ﬁind clare, treptat s-ar institui o stare de siguranţă şi previzibilitate privind acţiunile ce
pot ﬁ întreprinse. Astfel, în ceea ce priveşte legislaţia R. Moldova, avem următoarele
propuneri:
1. Elaborarea unei legi care să reglementeze dreptul la replică şi rectiﬁcare pentru
materialele difuzate în mass-media. Legea trebuie să stabilească principiile şi
procedura de exercitare a acestor drepturi.
2. Instituirea următoarelor principii pentru exercitarea dreptului la replică şi
rectiﬁcare:
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- prin dreptul la replică şi rectiﬁcare se asigură protecţia onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale a persoanei; protecţia dreptului la inviolabilitatea vieţii
private; protecţia dreptului la propria imagine; asigurarea informării obiective a
opiniei publice de către mass-media;
- replica sau rectiﬁcarea se prezintă în condiţii identice celor în care a fost
difuzat materialul contestat (la aceeaşi oră, pe aceeaşi pagină, cu aceleaşi
caractere etc.);
- volumul rectiﬁcării / replicii trebuie să ﬁe suﬁcient pentru realizarea scopului:
corectarea comprehensibilă a informaţiei lezante (se poate defăima printr-un
cuvânt, însă rectiﬁcarea va necesita în mod normal mai multe cuvinte);
- răspunderea: 1) pentru încălcarea dreptului la replică sau rectiﬁcare revine
mijlocului de informare în masă respectiv; 2) pentru conţinutul replicii sau
rectiﬁcării revine persoanei care a formulat replica sau rectiﬁcarea;
- din punct de vedere al conţinutului, replica şi rectiﬁcarea vor respecta
următoarele exigenţe: 1) vor viza strict stările de fapt sau de drept contestate;
2) vor ﬁ expuse decent, în termeni sobri; 3) nu vor conţine ameninţări, aprecieri
sau comentarii marginale; 4) nu vor încalca legislaţia în vigoare;
- replica sau rectiﬁcarea se va acorda doar dacă persoana lezată a înaintat o
cerere timp de 30 de zile din momentul în care a aﬂat sau trebuia să aﬂe despre
încălcare;
- apărarea dreptului la replică şi rectiﬁcare se asigură şi prin intermediul
instanţei judiciare.
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§6

Despăgubiri materiale pentru prejudiciul moral
şi material cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale

Normele de drept civil diferenţiază noţiunile de prejudiciu material şi prejudiciu moral.
E adevărat că prin consecinţele lor aceste noţiuni interacţionează, deoarece şi cauzarea
prejudiciului material implică emoţii, suferinţe ş.a.

6.1. Compensarea prejudiciului moral
Dispoziţiile privind compensarea prejudiciului moral sunt de dată recentă în legislaţia
şi practica Republicii Moldova. Această întârziere se datorează tradiţiei sovietice, care
contesta instituţia prejudiciului moral pe motiv că ar ﬁ străină conştiinţei juridice sovietice şi necorelativă cu concepţia potrivit căreia prejudiciul adus demnităţii persoanei
nu poate ﬁ compensat pecuniar.
În principiu, prin prejudiciu moral trebuie să înţelegem emoţiile negative cauzate de
orice încălcare a dreptului, şi nu doar de încălcarea drepturilor nepatrimoniale. Totuşi,
compensarea materială a prejudiciului moral este în special importantă în cazul lezării
drepturilor nepatrimoniale, pentru că aici practic nu există un alt echivalent, similar
celui pe care-l putem obţine când se lezează un drept patrimonial.
Deşi prin sine prejudiciul moral nu poate ﬁ reparat, or, suferinţele produse nu pot ﬁ
calculate în bani (adică banii nu sunt în stare să întoarcă liniştea suﬂetească), totuşi,
acesta poate ﬁ atenuat printr-o compensaţie care ar oferi persoanei vătămate o oarecare
satisfacţie pentru suferinţele cauzate.
Practic este imposibil a evalua exact prejudiciul moral, dar, potrivit opiniilor
expuse, “această echivalenţă nici nu este necesară, deoarece instanţa, bazându-se
pe particularităţile speciﬁce ale ﬁecărei acţiuni, pe gradul şi caracterul prejudiciului
moral, pe situaţia materială a reclamantului şi pârâtului, poate stabili forma şi mărimile
relativ echitabile ale compensaţiei”178. În unele cazuri, când boala este o consecinţă a
suferinţelor morale şi nu este secondată de leziuni ﬁzice, drept compensaţie se dispune
plata cheltuielilor de tratament.
Compensarea prejudiciului moral reprezintă o modalitate de atenuare a consecinţelor
negative ale încălcării de drept şi contribuie la obţinerea altui bun care-l înlocuieşte
pe cel pierdut. Se consideră că garantarea prin lege a apărării onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale, inclusiv prin compensarea prejudiciului moral, exercită o
acţiune pozitivă asupra stării psihice a vătămatului, care speră că se va face dreptate. Şi
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dimpotrivă, dacă suferinţele morale nu ar ﬁ apărate de drept, acestea s-ar acutiza şi ar
conduce la traumarea complementară a psihicului vătămatului. În acelaşi timp, obligaţia
de a compensa prejudiciul moral este o măsură de răspundere, prin care se pedepseşte
lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.
Obligaţiile ce rezultă din cauzarea daunei posedă şi o funcţie preventivă, care presupune
că măsurile aplicabile faţă de delincvent (inclusiv mărimea compensaţiei) trebuie să ducă
la excluderea unei încălcări similare în viitor.
În comparaţie cu situaţia existentă anterior, adoptarea noului Cod civil instituie în
legislaţia R. Moldova o anumită coerenţă în problematica reparării prejudiciului moral.
Codul civil în art. 1422 indică, foarte sumar şi între paranteze, că “prejudiciul moral”
reprezintă “suferinţe psihice sau ﬁzice”. O explicaţie mai detaliată atestăm în Hotărârea
Plenului CSJ: “sub noţiunea de daună morală (nepatrimonială) se înţeleg suferinţele
morale şi psihice (de exemplu, jignire, ruşine, disperare, defectuozitate, indignare, stare
de disconfort), pe care le suportă (îndură) reclamantul în urma acţiunilor ilegale ale
reclamatului (…)” (pct. 19).
Însă conţinutul noţiunii “prejudiciu moral” continuă să ﬁe destul de incert. Acestea sunt
“suferinţe morale”, “emoţii negative”, “reacţii psihice negative”, “tulburarea bunăstării
psihice, a echilibrului suﬂetesc al personalităţii”, “umilinţa, iritarea, furia, ruşinea,
disperarea, starea de disconfort ş.a.m.d.”, “tulburare emoţională”, în general “orice stare
neplăcută în aspect psihologic”.
“Toate aceste suferinţe şi tulburări suﬂeteşti sunt de neperceput: a dovedi prin anchetă
sau pe cale judiciară survenirea prejudiciului moral, în afară de unele cazuri (de
exemplu, îmbolnăvirea în legătură cu prejudiciul moral), este imposibil. De asemenea,
nu este determinabilă legătura tulburărilor suﬂeteşti cu lezarea onoarei şi demnităţii,
nemaivorbind că însăşi noţiunea de onoare şi demnitate nu este deﬁnită. De aceea
singura soluţie juridică este de a vorbi nu de un prejudiciu moral survenit, ci de unul
posibil. Respectiv şi compensarea prejudiciului moral trebuie să se facă după logica unui
prejudiciu moral posibil, şi nu unul survenit.”179 Pentru că noţiunea de prejudiciu moral
este subiectivă, poate ﬁ determinată doar prin modalităţi extrajuridice (psihologice), în
drept ea trebuie să existe doar ca posibilitatea apariţiei prejudiciului moral în virtutea
unor sau altor acţiuni sau inacţiuni. De exemplu, este imposibil a determina dacă reclamantul a simţit umilire, iritare şi desperare în urma concedierii ilegale, dar însuşi faptul
concedierii ilegale ar putea deja să justiﬁce repararea prejudiciului moral (dacă legislaţia
ar prevedea repararea prejudiciului moral în acest caz).
Această opinie merită considerare pentru că, într-adevăr, survenirea prejudiciului
moral este foarte greu de dovedit în instanţa de judecată. Pe de altă parte, repararea fără
discernământ a prejudiciului moral ar putea genera abuzuri din partea reclamanţilor.
Considerăm oportună prezumţia existenţei prejudiciului moral doar în cazul lezării
drepturilor nepatrimoniale evaluate respectiv, şi doar atunci când părţile aduc dovezi în
acest sens, se poate reduce sau majora suma compensaţiei.
179
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În ceea ce priveşte repararea prejudiciului moral cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale, noua legislaţie civilă operează modiﬁcări, dar lasă loc şi pentru
foarte multe întrebări.
Alin. 8 prevede posibilitatea reparării prejudiciului moral şi material cauzat prin
răspândirea informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Dacă
însă art. 71 al Codului civil din 1964 prevedea un plafon maxim (şi minim) pentru
cuantumul bănesc al compensaţiei, noul Cod civil renunţă la această prevedere,
reparaţiile urmând să se stabilească în funcţie de particularităţile individuale ale ﬁecărui
caz. În general, lipsa unui plafon maxim al compensaţiei băneşti contribuie la restabilirea mai echitablă a drepturilor persoanei vătămate. Totuşi, raportată la reclamat, este
îngrijorătoare, pentru că riscă să afecteze substanţial libertatea de exprimare. Stabilirea
unei reparaţii substanţiale poate reduce la tăcere orice persoană, orice mijloc de informare în masă nedorit poate ﬁ falimentat cu uşurinţă. De teama sancţiunilor, mass-media
ar putea instaura autocenzura, care s-ar solda cu prejudicii incomensurabile pentru
regimul democratic. Trebuie să remarcăm că pericolele acestei prevederi legale sunt prea
grave pentru a le putea accepta uşor. Considerăm că pentru dispoziţiile privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale trebuie să revenim la practica anterioară
şi să stabilim un plafon maxim al compensaţiei. Nu facem aceeaşi propunere şi pentru
plafonul minim, deoarece prejudiciul trebuie apreciat întotdeauna în raport cu cota zero,
adică cu lipsa lui. Nu este o soluţie perfectă, dimpotrivă poate ﬁ considerată inechitabilă,
dar este preferabilă, având în vedere scopul urmărit – aﬁrmarea democraţiei.
În ultimul timp ideea plafonării este susţinută şi de doctrina occidentală: “Nivelul
compensaţiilor care pot ﬁ acordate pentru prejudicii, altele decât cele materiale cauzate
reputaţiei, adică prejudicii care nu pot ﬁ cuantiﬁcate în termeni ﬁnanciari, trebuie să
se supună unui plafon ﬁx. Maximumul trebuie aplicat numai în cazurile de extremă
gravitate”180.
Desigur, există argumente atât pro plafonare, cât şi contra plafonării: “Fixarea limitei
maximale favorizează serios mass-media, pentru că, în condiţiile economice precare
existente în Moldova, obligarea unui ziar de a recupera o sumă de câteva zeci de mii de
dolari ar însemna închiderea sa imediată. Aceasta înseamnă, însă, că o persoană care
are mijloacele necesare pentru a plăti pierderea mai multor cazuri în defăimare, poate să
comande publicarea unor întregi serii defăimătoare, ceea ce ar lăsa practic fără apărare
victima. Anume posibilitatea acordării de mari sume în calitate de compensaţie este
elementul ce reţine tendinţele anumitor persoane de a abuza de sistem”181. Problema
defăimării conştiente şi intenţionate rămâne şi se va acutiza dat ﬁind decriminalizarea
calomniei. Persoane bogate rău intenţionate ar putea inﬂuenţa negativ anumite fenomene sociale. Realitatea ne va dovedi în ce măsură aceasta este posibil.
Să menţionăm, însă, şi jurisprudenţa Curţii Europene în raport cu compensaţiile exagerat de mari acordate părţilor vătămate. Curtea Europeană a stabilit că despăgubirile
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civile acordate pentru prejudiciile aduse demnităţii sau onoarei altora pot constitui
o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare. În cauza Tolstoy Miloslavsky,
petiţionarul a fost găsit vinovat de către tribunalele naţionale (în baza sistemului de
juraţi) de a ﬁ scris un articol defăimător şi a fost obligat (împreună cu distribuitorul
articolului) să plătească victimei despăgubiri civile în cuantum de 1.500.000 lire
sterline182. Stabilind faptul că cuantumul despăgubirilor civile însăşi constituia o
încălcare a articolului 10, Curtea Europeană a declarat: „...aceasta nu înseamnă că
juriul este liber să stabilească orice sumă pe care o crede potrivită, întrucât, din
perspectiva Convenţiei, trebuie să existe o relaţie de proporţionalitate între acordarea
despăgubirilor pentru calomnie şi gradul în care reputaţia a fost lezată. Juriul nu a fost
instruit să-l pedepsească pe petiţionar, ci numai să acorde despăgubiri care să compenseze prejudiciul moral suferit de lordul Aldington (victima).” Suplimentar, Curtea
a constatat că „controlul judiciar exercitat în timpul judecării cauzei petiţionarului
nu a oferit garanţii adecvate şi efective împotriva acordării unor despăgubiri
disproporţionat de mari”. În consecinţă, „examinând mărimea despăgubirilor acordate
în acest caz şi lipsa garanţiilor adecvate şi efective împotriva unor despăgubiri
disproporţionat de mari, Curtea stabileşte încălcarea dreptului petiţionarului, garantat
de articolul 10 din Convenţie”. De altfel, Curtea a declarat şi mai înainte că amenzile
şi costurile de judecată pot constitui o ingerinţă în exercitarea dreptului la libertatea de
exprimare în cazul în care cuantumul acestora ridică problema supravieţuirii ﬁnanciare a
persoanei căreia i se impune achitarea sumei183.
Se impune problema implementării în legislaţie a ideii plafonării compensării prejudiciului
moral, din moment ce articolele din legislaţia civilă nouă sunt generale prin conţinut şi
nu se referă doar la prejudiciul moral cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale. Considerăm inoportun a modiﬁca art. 1422 sau art. 1423 Cod civil. Însă se
poate modiﬁca art. 16 prin completare sau, după tradiţia mai veche, prin adăugarea articolului 161, care la fel ca în Codul civil vechi, să prevadă plafonul maxim al compensaţiei
băneşti. Respectând tradiţia, acesta ar putea avea următorul conţinut: “Articolul 161 Compensarea prejudiciului moral cauzat prin lezarea dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie
profesională: (1) Prejudiciul moral, cauzat unei persoane prin răspândirea unor informaţii
factologice care nu corespund realităţii şi care lezează dreptul său la onoare, demnitate
şi reputaţie profesională, se poate compensa în formă bănească de către persoana ﬁzică
sau juridică care a răspândit aceste informaţii. (2) Mărimea compensaţiei se stabileşte de
către instanţa de judecată în ﬁecare caz aparte conform principiilor indicate în art. 1423,
dar nu poate depăşi două sute de unităţi convenţionale, în cazul în care informaţiile au
fost răspândite de o persoană juridică, şi de o sută de unităţi convenţionale, în cazul în
care acestea au fost răspândite de o persoană ﬁzică. (3) Publicarea operativă a dezminţirii,
replicii sau a scuzelor pentru informaţia speciﬁcată la alineatul 1 al prezentului articol,
până la pronunţarea hotărârii instanţei de judecată, constituie temei pentru micşorarea
mărimii compensaţiei sau pentru exonerarea de plată a ei. (4) O unitate convenţională este
egală cu 20 (douăzeci) de lei”.
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Să revenim însă la legislaţia în vigoare. Cuantumul compensaţiei pentru daune morale
se va determina conform legii în vigoare la momentul răspândirii de către reclamat a
informaţiilor ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a reclamantului.
Actele legislaţiei civile nu au putere retroactivă şi sunt aplicabile raporturilor de drept
apărute după punerea lor în aplicare, dacă în ele nu este prevăzut altfel (a se vedea art.
6 Cod civil). Deci noul Cod civil se va aplica cazurilor apărute începând cu 12 iunie
2003, iar pentru informaţiile răspândite anterior acestei date se va aplica Codul civil
din 1964 în redacţia în vigoare la data respectivă.
Doctrina abordează problema combaterii acţiunilor neîntemeiate pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. De exemplu, caracterizând situaţia din Rusia, un
autor aﬁrmă că “în 70% din cazuri pretenţiile faţă de jurnalişti sunt neîntemeiate, ﬁind
un mod de a lupta cu presa neconvenabilă, sau chiar o afacere sau o sursă de venit”.184
Se consideră că unul dintre motivele multiplelor acţiuni neîntemeiate este cuantumul
redus al taxei de stat.
În R. Moldova, începând cu data de 12.02.1999, taxa de stat pentru intentarea acţiunilor
de apărare a onoarei şi demnităţii este de 500 % din salariul minim (art. 3 p. 1 lit. h
din Legea taxei de stat185), iar până la intrarea în vigoare a legii de modiﬁcare186 a CPC
şi a Legii taxei de stat constituia 10% din salariul minim. Astfel, pentru a disciplina
reclamanţii, s-a propus ca acţiunile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale să ﬁe tratate egal cu cele patrimoniale, iar taxa de stat să reprezinte un
procentaj din valoarea acţiunii, adică din suma cerută pentru compensarea prejudiciului
moral. O altă propunere prevedea depunerea în gaj în instanţă a unei sume echivalente
compensaţiei cerute.187 Părerea că prin acţiunile de acest gen se exercită presiune
ﬁnanciară asupra mass-media este contestată de unii autori188, deoarece în caz de câştig
de cauză, reclamaţii îşi pot recupera nu numai cheltuielile judiciare, dar şi compensaţia
pentru prejudiciul care li s-a cauzat prin intentarea procesului.
Suntem de acord că o taxă insigniﬁantă poate determina abuzuri. În acelaşi timp,
taxa nu trebuie să ﬁe într-atât de mare, încât să anihileze dorinţa omului de a-şi apăra
dreptul încălcat. Stabilirea cuantumului taxei este o problemă foarte serioasă şi necesită
investigaţii speciale. (Bineînţeles, în acest context nu am putea lua în serios propunerea
de a echivala taxa cu suma compensaţiei cerute.) Taxa stabilită pentru persoanele ﬁzice
trebuie să rezulte din salariul mediu pe ţară.
Pentru moment în R. Moldova stabilirea unei taxe echitabile, care, pe de o parte, să nu
permită abuzul unor reclamanţi, iar, pe de altă parte, să asigure accesul efectiv la justiţie
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al populaţiei, rămâne o problemă diﬁcilă. Cu regret, cei dispuşi să abuzeze, de regulă,
îşi pot permite să plătească sume relativ mari, însă o taxă mare ar îngrădi accesul la
justiţie al oamenilor simpli. Prin urmare, soluţia constă nu în mărimea taxei, ci într-o
justiţie corectă, care ar descuraja reclamanţii de rea credinţă. În acelaşi timp, considerăm
raţională dublarea taxei actuale, având certitudinea că aceasta nu va avea repercusiuni
negative asupra accesului la justiţie.
Un aspect pozitiv al noii legislaţii civile este stabilirea explicită a unui termen general de
prescripţie de 3 ani “începând cu momentul în care persoana vătămată a cunoscut
sau trebuia să cunoască existenţa prejudiciului şi persoana obligată să-l repare” pentru
repararea oricărui tip de prejudiciu, inclusiv moral (art. 1424 Cod civil). Conform Codului civil din 1964, acţiunea privind repararea prejudiciului moral cauzat de lezarea onoarei şi demnităţii era cel mai frecvent interpretată ca ﬁind imprescriptibilă189, deşi această
interpretare teoretic putea ﬁ contestată prin contraargumente. Trebuie să remarcăm că
unii jurişti consideră în continuare că acţiunea privind repararea prejudiciului moral este
imprescriptibilă, deşi legislaţia pare destul de clară la acest capitol. Considerăm corectă
abordarea propusă de noul Cod civil, care caliﬁcă cererile privind repararea pecuniară
a prejudiciului moral ca cereri patrimoniale tipice (deoarece presupun despăgubiri
ﬁnanciare), cărora trebuie să li se aplice prescripţia. Cu atât mai mult cu cât, în contextul
temei studiate în prezenta lucrare, nu compensarea bănească a prejudiciului moral
este elementul principal al restabilirii onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi al
reparării suferinţelor cauzate prin defăimare, ci dezminţirea informaţiilor defăimătoare.
În acelaşi timp, considerăm că şi pentru dezminţire trebuie să se aplice un termen
de prescripţie, poate mai mare, dar care să asigure drepturile şi interesele persoanei
vătămate, nelipsind însă de mijloace de apărare pârâtul (prin termenul mare de timp ce a
trecut), de care ar putea să abuzeze reclamantul.
Persoanele juridice. Hotărârea Plenului stipulează în pct. 19 că persoanele juridice nu
pot pretinde repararea daunei morale. Chestiunea despre admisibilitatea compensării
prejudiciului moral exclusiv cetăţeanului este susţinută în doctrină şi este argumentată
prin ideea că doar omul este susceptibil de suferinţe ﬁzice şi morale. Persoana juridică,
ﬁind o formaţiune artiﬁcială, nu are corp, conştiinţă şi prin esenţă nu poate avea emoţii
negative. “Legislaţia ţărilor care au adoptat sistemul de drept anglo-saxon şi sistemul
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romano-german nu aplică noţiunea de “daună morală” pentru persoanele juridice”190.
Codul civil nu indică expres că o persoană juridică nu poate pretinde repararea
prejudiciului moral. Totuşi prin faptul că în art. 1422 se explică noţiunea de prejudiciu
moral ca “suferinţe ﬁzice sau psihice” pare să devină evidentă aplicabilitatea acestuia
doar în raport cu persoanele ﬁzice. Considerăm judicioasă concepţia, conform căreia
unei persoane juridice nu i se poate cauza daună morală, iar prejudiciul cauzat prin
răspândirea informaţiilor defăimătoare poate ﬁ doar material.
În ultimul timp această concepţie este contestată prin jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului. Art. 41 al CEDO deﬁneşte noţiunea de “reparaţie echitabilă” şi
se aplică atât pentru prejudiciile materiale, cât şi morale. Corelarea art. 41 şi art. 34 din
Convenţie dă naştere concluziei că atât persoanele ﬁzice, cât şi cele juridice au dreptul
la compensarea daunelor materiale şi morale, atunci când este cazul191. Deşi Curtea
Europeană a acordat în repetate rânduri compensaţii morale persoanelor juridice, ea
rareori a motivat acordarea sau refuzul acordării acestor compensaţii, limitându-se la
simpla invocare a principiului echităţii. La 6 aprilie 2000 însă, în cazul Comingersoll S.A.
c. Portugaliei, Curtea nu numai că a motivat acordarea plăţilor pentru daune morale,
dar şi a analizat propria jurisprudenţă anterioară la acest capitol: “32. (…) aceasta nu
înseamnă în nici un caz că există o practică generală în ceea ce priveşte excluderea
compensaţiilor pentru prejudiciile morale suferite de persoane juridice. Curtea consideră
că trebuie decis în ﬁecare caz în parte dacă este cazul de a dispune compensarea. (…) 35.
(…) Curtea nu poate exclude posibilitatea ca o companie comercială să poată beneﬁcia
de compensaţie materială pentru prejudicii morale (nemateriale). Curtea repetă că
Convenţia trebuie interpretată şi aplicată în aşa fel încât să garanteze drepturi care sunt
practice şi eﬁciente.Astfel, odată ce forma principală de reparaţie pe care o poate ordona
Curtea este compensaţia pecuniară, aceasta trebuie neapărat făcută. (…) Prejudiciile morale (nemateriale) suferite de către astfel de companii pot include capete de cerere care
sunt într-o măsură mai mică sau mai mare “obiective” sau “subiective”. Printre acestea,
trebuie să se atragă atenţia asupra reputaţiei companiei, incertitudinii în luarea deciziilor,
problemelor în conducerea companiei, precum şi anxietăţii şi inconvenientelor suportate
de către membrii conducerii companiei.”
De altfel, doctrina analizează şi a treia variantă, pe care o putem aprecia ca o variantă de
compromis între varianta tradiţională, care nu admite pentru persoanele juridice compensarea prejudiciului moral, şi varianta Curţii Europene, care o admite. Susţinând ideea
că persoana juridică poate pretinde doar dezminţire şi replică, nu şi compensarea prejudiciului moral, unii autori aﬁrmă că “în acelaşi timp, sunt în drept să adreseze cereri de
reparare a daunei morale fondatorii persoanei juridice, acţionarii săi, muncitorii şi alte
persoane ale căror drepturi au fost încălcate prin răspândirea informaţiilor defăimătoare
despre persoana juridică. Însă în acest caz reclamanţii trebuie să dovedească legătura
între lezarea reputaţiei profesionale a persoanei juridice şi propriul prejudiciu moral.”192
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Apreciind gradul suferinţelor morale şi ﬁzice, instanţa ia în considerare circumstanţele
de fapt ale cauzării prejudiciului moral, particularităţile individuale ale vătămatului, alte
circumstanţe concrete, ce sugerează gravitatea suferinţelor suportate.
Din conţinutul art. 1422 Cod civil reiese că prejudiciul moral urmează a ﬁ reparat de
către persoana “responsabilă”. Interpretăm cuvântul “responsabilă” ca: persoana vinovată
de cauzarea prejudiciului moral sau obligată în baza legii să-l repare.
Potrivit legislaţiei în vigoare, vătămatul însuşi, subiectiv, apreciază gravitatea prejudiciului moral cauzat şi în acţiune indică o sumă conform voinţei sale. În doctrină193
sunt discutate posibilităţile stabilirii unor criterii, care ar trebui luate în considerare
de instanţa de judecată la adoptarea hotărârii privind repararea prejudiciului moral:
aprecierea socială a dreptului încălcat (interesului lezat), gradul de vinovăţie al persoanei
ce a răspândit informaţiile, gravitatea consecinţelor survenite, situaţia social-economică
a vătămatului, sfera de răspândire a informaţiilor necorespunzătoare realităţii, starea
materială a părţilor ş.a. Autorul rus Erdelevski194 propune următoarele criterii pentru
determinarea cuantumului compensaţiei daunei morale: a)gradul de răspândire a
informaţiei; b)caracterul informaţiilor răspândite (măsura în care acestea sunt dezonorante); c)particularităţile individuale ale persoanei vătămate (sensibilitatea, atitudinile
etc.); d)consecinţele răspândirii informaţiilor defăimătoare (legătura cauzală între
răspândirea informaţiilor şi consecinţele survenite va ﬁ dovedită de către reclamant).
Considerăm de asemenea că un element important ar trebui să ﬁe buna-credinţă a
pârâtului. Adresarea întârziată pentru apărarea onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral indică asupra lipsei sau insigniﬁanţei prejudiciului.
Noua legislaţie civilă, prin art. 1423 Cod civil, stabileşte expres criteriile de care trebuie
să se ţină cont la determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral: “(1)
Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de
judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau ﬁzice cauzate
persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este
o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie
persoanei vătămate. (2) Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau ﬁzice le
apreciază instanţa de judecată, luând în considerare circumstanţele în care a fost cauzat
prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.”
Anumite indicaţii (criterii) conţine şi Hotărârea Plenului CSJ a R. Moldova, care
stabileşte că “Dauna morală este reparată, conform deciziei instanţei judecătoreşti,
de către mijlocul de informare în masă, precum şi de persoane oﬁciale şi cetăţeni
în cazul vinovăţiei lor, în expresie bănească şi în mărimea determinată de către
instanţa judecătorească. Cuantumul recuperării daunei morale cauzate cetăţeanului
se determină în ﬁecare caz separat în funcţie de caracterul şi conţinutul publicaţiei,
informaţiilor expuse (dacă conţine atacuri vehemente în adresa cetăţeanului), sfera şi
gradul de răspândire (într-o publicaţie raională, republicană sau într-un cerc restrâns de
193
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persoane), gradul suferinţelor morale, precum şi de alte circumstanţe ce merită atenţie
în legătură cu răspândirea informaţiilor. Determinând cuantumul daunei morale cauzate
de către un cetăţean, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de starea lui
materială (patrimonială)”(pct. 20).
În cazul în care se pretinde repararea prejudiciului moral, nu există o repartizare
specială a prezumţiilor, ﬁecare trebuie să argumenteze ceea ce este în interesul său. Însă
reclamantul trebuie să dovedească faptul că i s-au cauzat suferinţe morale şi caracterul
acestora, deşi, în opinia unui autor, nu este obligat să dovedească mărimea compensaţiei
cerute.195 Această deducţie reiese din conţinutul art. 118 alin. 1 CPC (“ﬁecare parte
trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi
obiecţiilor sale”), adică trebuie dovedit temeiul compensaţiei cerute – suferinţele şi
caracterul acestora, nu însă şi suma propriu-zisă. În SUA însă faptul că s-a cauzat
prejudiciu moral este prezumat din momentul în care s-a stabilit faptul calomnierii196.
Deşi în R. Moldova de jure această prezumţie nu a fost legiferată, practica judiciară ne
sugerează că de facto ea se aplică foarte des. Simpla explicaţie a părţii vătămate este cea
mai frecventă dovadă adusă în faţa instanţei. Această practică este acceptată de doctrină
ca ﬁind corectă, or, “trebuie să luăm în considerare faptul că prejudiciul moral este
nepatrimonial. De aceea demonstrarea legăturii cauzale între informaţia din mass-media
şi survenirea prejudiciului, precum şi argumentarea echivalentului său bănesc, sunt în
mare măsură convenţionale. Din faptul că a doua zi după publicare persoanei defăimate
i s-a acutizat ulcerul stomacal nu rezultă neapărat că între publicare şi îmbolnăvire este o
legătură cauzală. Nici o expertiză nu va constata acest lucru cu exactitate de sută la sută.
Şi dimpotrivă, lipsa unui certiﬁcat medical nu înseamnă în nici un caz că cetăţeanul nu a
suferit ﬁzic. Prin urmare, ar trebui ca instanţa, examinând astfel de cazuri, să reiasă din
prezumţia cauzării prejudiciului moral şi să determine mărimea compensaţiei apreciind
circumstanţele ce merită atenţie.”197
În practică deseori au loc cazuri când instanţa nu se pronunţă în nici un fel asupra
prejudiciului moral cauzat reclamantului fără a argumenta acest lucru198. Este salutabilă
practica instanţelor de a exonera mass-media de plata unor sume, care din punct de
vedere economic ar putea duce la falimentarea presei, în special în cazul când informaţia
prezintă interes public şi jurnaliştii sunt de bună-credinţă, dar refuzul de a repara prejudiciul ar trebui să ﬁe motivat în hotărâre.
Noul Cod civil lasă loc pentru interpretări contrare în ceea ce priveşte prezenţa
vinovăţiei ca o condiţie a reparării prejudiciului moral şi material cauzat. Art. 1422
stipulează prezenţa vinovăţiei ca o condiţie a reparării prejudiciului moral. Prejudiciul
moral se repară şi atunci când lipseşte vinovăţia, “în cazul în care prejudiciul este cauzat
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prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a
arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicare ilegală în
calitate de sancţiune administrativă a arestului sau a muncii corecţionale şi în alte cazuri
prevăzute de lege”. Lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale nu se indică în
mod expres. Revenim însă la alin. 8 al art. 16, care dispune: “Orice persoană în a cărei
privinţă a fost răspândită o informaţie ce îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională este în drept, pe lângă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material
şi moral cauzat astfel.” Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei
întotdeauna s-a pus în relaţie directă cu “corespunderea / necorespunderea realităţii
unor informaţii”, şi nu cu prezenţa sau lipsa “vinovăţiei”. Or, vinovăţia nu poate schimba
nicidecum situaţia obiectivă, nici în aspectul “lezării”, nici în aspectul “suferinţelor”.
Din interpretarea logică şi literală (gramaticală) a acestui alineat rezultă că în litigiile
din această categorie atât prejudiciul moral, cât şi cel material se va repara indiferent de
vinovăţie. Textul spune “orice persoană” şi leagă această noţiune cu ideea de “răspândire”
a informaţiei lezante, şi nu cu ideea de “răspândire cu vinovăţie”, adăugând speciﬁcarea
“pe lângă dezminţire”, care se publică independent de vinovăţie. Interpretarea sistematică
a legii însă generează confuzie. În alin. 2 al art. 1398, care prevede temeiul şi condiţiile
generale ale răspunderii delictuale, se indică: “Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără
vinovăţie se repară numai în cazurile expres prevăzute de lege.” Poate oare conţinutul
alin. 8 al art. 16 să ﬁe considerat un caz “expres” prevăzut de lege? Incertitudinea posibilului răspuns sugerează că ar trebui aplicată sancţiunea “mai blândă”, adică vinovăţia să
ﬁe considerată o condiţie necesară a reparării prejudiciului moral.
Cererea privind compensarea prejudiciului moral poate ﬁ înaintată concomitent cu
cererea de chemare în judecată cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale, precum şi în cursul examinării acţiunii în şedinţă judiciară. Cererea poate ﬁ
înaintată şi în cazul în care mijlocul de informare în masă a publicat benevol dezminţirea
sau replica care convine reclamantului. O asemenea cerere se va intitula “privind repararea prejudiciului moral cauzat”, şi nu “privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale”, deoarece veridicitatea informaţiei nu mai constituie obiect de cercetare.
Stabilind mărimea compensaţiei pentru dauna morală, instanţa va lua în considerare
toate particularităţile litigiului şi caracteristicile individuale ale părţilor. Mărimea
compensaţiei trebuie să ﬁe raţională şi echitabilă. De exemplu, se va ţine cont de
măsurile luate de către reclamant şi reclamat în vederea diminuării daunei morale.
Neacceptarea propunerii de a publica o replică va conta la determinarea bunei credinţe a
reclamatului şi a mărimii despăgubirii morale.
Ar ﬁ incorect să se dispună repararea prejudiciului moral în cazurile când acesta nu
s-a produs în realitate. Însă a demonstra survenirea prejudiciului moral este o sarcină
diﬁcilă, aproape imposibilă, precum este imposibil a demonstra că acesta nu a avut loc.
Şi totuşi, anume gradul suferinţelor determină suma bănească ce se va acorda pentru
prejudiciul moral. A repara prejudiciul moral după logica prejudiciului “posibil” în toate
cazurile nu este o soluţie justă, deoarece ar putea include şi cazurile când prejudiciul
nu s-a produs. Astăzi repararea prejudiciului moral depinde de gradul de obiectivitate
90

al judecătorului. Sensibilitatea sau, dimpotrivă, răceala afectivă a acestuia pot inﬂuenţa
decizia. S-ar putea dispune efectuarea unei expertize psihologice a vătămatului, însă
şi aceasta ar putea ﬁ manipulată. O soluţie ar putea ﬁ cercetarea psihologică serioasă a
încălcărilor de drept şi, prin sintetizare, determinarea gradului mediu de suferinţă şi a
compensaţiei. O astfel de sinteză ar ajuta judecătorul să evalueze cu mai multă exactitate
particularităţile cauzei, mărimea compensaţiei. Sigur, aceste idei sunt criticabile sub mai
multe aspecte. Or, nu poate exista un standard al suferinţei. Inﬂaţia este un proces în
continuă creştere. Pentru un stat sărac astfel de investiţii sunt absolut nerezonabile şi,
deci, nejustiﬁcate.
Noul Cod civil conţine un articol foarte important în contextul invocat mai sus, care
priveşte, se pare, atât repararea prejudiciului moral, cât şi repararea prejudiciului
material. Este vorba de art. 1417, care dispune “luarea în considerare, la determinarea
cuantumului despăgubirii, a vinovăţiei persoanei vătămate”. El prevede următoarele: “(1)
Prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară. (2) Dacă culpa gravă
a persoanei vătămate a contribuit la producerea prejudiciului sau la agravarea lui,
despăgubirea se reduce potrivit gradului de vinovăţie a persoanei vătămate. (3) Culpa
gravă a persoanei vătămate nu constituie temei de reducere a despăgubirii în cazurile
prevăzute la art. 1405 şi nici în cazurile în care prejudiciul a fost cauzat unui minor care
nu a împlinit vârsta de 14 ani sau unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu.” De
exemplu, dacă defăimarea a fost provocată de reclamant prin atitudinea abordată, prin
insulte sau reacţii dure şi exagerate la adresa pârâtului, trezind impulsul de răzbunare,
judecătorul trebuie să ia în consideraţie aceste fapte şi să reducă suma despăgubirii.

6.2. Compensarea prejudiciului material
Deşi prejudiciul material nu este caracteristic litigiilor privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale, el este posibil, în special atunci când e vorba de
lezarea reputaţiei profesionale a persoanei juridice, care după răspândirea informaţiei
incorecte despre starea sa ﬁnanciară instabilă, de exemplu, poate rata anumite beneﬁcii
din cauza refuzului partenerilor de a încheia o tranzacţie sau de a semna un contract
deja pregătit.
Prin prejudiciu material înţelegem cheltuielile pe care persoana vătămată le-a făcut sau
va ﬁ nevoită să le facă pentru restabilirea dreptului încălcat, recuperarea averii pierdute
sau deteriorate (prejudiciu real), precum şi veniturile ratate, pe care persoana le-ar ﬁ
obţinut în condiţiile obişnuite ale circuitului civil, dacă dreptul său nu ar ﬁ fost încălcat.
Dacă persoana care a încălcat dreptul a obţinut de pe urma acestui lucru venituri,
persoana vătămată e în drept să pretindă pe lângă alte despăgubiri şi venitul ratat, în
mărime nu mai mică decât veniturile obţinute de cauzatorul daunei. Atât persoana ﬁzică,
cât şi cea juridică poate beneﬁcia de dreptul la repararea prejudiciului material.
Judecătorul, stabilind răspunderea în forma reparării prejudiciului moral şi material întrun caz de lezare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, se va ghida de secţiunea
1 (“Dispoziţii generale cu privire la obligaţiile care nasc din cauzarea de daune”) a
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capitolului XXXIV („Obligaţiile care nasc din cauzarea de daune”) al Codului civil. În
afară de temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale, termenul de prescripţie,
în această secţiune sunt prevăzute norme aplicabile pentru diverse situaţii în care poate ﬁ
cauzat prejudiciul.
Legile în vigoare permit în unele cazuri trecerea responsabilităţii asupra altei persoane
sau micşorarea răspunderii. Astfel, în cazul în care dauna este cauzată în condiţii de
extremă necesitate, adică pentru eliminarea pericolului ce ameninţă cauzatorul însuşi
sau alte persoane, dacă acest pericol n-a putut ﬁ înlăturat prin alte mijloace, ea urmează
a ﬁ reparată de cauzator. Însă ţinând cont de circumstanţele în care s-a cauzat dauna,
instanţa poate impune obligaţia de reparare unui terţ, în interesele căruia a acţionat
cauzatorul. Sau poate ﬁ eliberat de repararea pagubei atât terţul, cît şi cauzatorul. De
exemplu, ziarul publică o informaţie despre otrăvirile în masă cu conserve produse de
o întreprindere, însă mai târziu se constată că acestea sunt falsiﬁcate. Prin informaţia
respectivă publicaţia a cauzat pagube întreprinderii. În acest caz trebuie să se dovedească
că publicaţia a urmărit protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorului.199
În ﬁnal, susţinem ideea promovată în ultimul timp de doctrina occidentală200, conform
căreia instanţele trebuie să instituie anumite priorităţi în privinţa utilizării remediilor
nepecuniare pentru repararea prejudiciilor (morale, materiale) cauzate de aﬁrmaţiile
calomnioase. Testul “necesităţii” pentru restrângerea libertăţii de exprimare exclude
utilizarea anumitor restricţii atunci când există şi alternative mai puţin paralizante, dar
la fel de eﬁciente. Remediile cu caracter neﬁnanciar au adesea un impact mai redus
asupra liberei circulaţii a informaţiilor şi ideilor, decât remediile cu caracter material
şi, în acelaşi timp, pot reprezenta mijloace eﬁciente de reparare a prejudiciilor cauzate
reputaţiei unor persoane. Prin urmare, acestor remedii ar trebui să li se dea prioritate.
Astfel, alte remedii, al căror efect paralizant este mai redus decât cel al remediilor cu
caracter material, sunt publicarea unor scuze, corectarea şi/sau acordarea dreptului la
replică, sau publicarea hotărârii judecătoreşti prin care aﬁrmaţiile respective au fost
declarate calomnioase.
Compensaţiile în bani trebuie utilizate numai în cazurile în care remediile cu caracter
nepecuniar acordate nu sunt suﬁciente pentru a repara prejudiciile cauzate de aﬁrmaţiile
calomnioase. Compensaţiile băneşti nu trebuie să ﬁe disproporţionate cu prejudiciul
cauzat şi trebuie să ia în consideraţie orice alte remedii cu caracter nepecuniar şi să ﬁe
comparabile cu nivelul compensaţiilor acordate pentru alte delicte civile.
Compensaţiile pentru pierderi ﬁnanciare reale, sau prejudicii materiale, cauzate de
aﬁrmaţiile calomnioase trebuie acordate numai atunci când aceste pierderi au fost
stabilite efectiv.
Compensaţiile băneşti care acoperă în exces prejudiciile cauzate reputaţiei trebuie să
reprezinte măsuri excepţionale, aplicabile numai atunci când reclamantul dovedeşte că
199
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pârâtul a acţionat în cunoştinţă de cauză, conştient de falsitatea aﬁrmaţiilor sale şi cu
intenţia directă de a aduce prejudicii reclamantului.201

201
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§7

Consideraţii privind apărarea onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale a persoanei prin mijloace
juridice administrative şi penale

7.1. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale prin mijloace
juridice administrative
În Codul cu privire la contravenţiile administrative202 (art. 47/2) calomnia este
deﬁnită ca “răspândirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o
altă persoană”. Deci semnele calomniei sunt: 1) caracterul defăimător al informaţiilor
răspândite (“ce defăimează o altă persoana”), 2) acţiune făcută cu intenţie (“răspândirea
cu bună ştiinţă”), 3) falsitatea informaţiilor răspândite (“scorniri mincinoase”). Persoana
îşi dă seama de caracterul fals şi denigrator al informaţiei şi doreşte să o răspândească
(intenţie directă) sau în mod conştient admite că prin acţiunile sale persoana va ﬁ
defăimată (intenţie indirectă). Atât lipsa vinei, cât şi neglijenţa exclud răspunderea
pentru calomnie. Pedeapsa care poate surveni pentru contravenţia de calomnie este
“aplicarea unei amenzi de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime sau arest administrativ pe un termen de până la treizeci de zile”.
O noţiune de drept care ţine de apărarea onoarei şi demnităţii pe cale administrativă
este de asemenea injuria, deﬁnită în Codul cu privire la contravenţiile administrative
ca “înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin acţiune, verbal sau
în scris”203. Legea 316-XIII din 9 decembrie 1994 a decriminalizat injuria (excluzând
art. 118 din Codul penal din 1961) şi a transformat-o în contravenţie administrativă
(prin introducerea art. 473 în Codul cu privire la contravenţiile administrative). În
anul 1996 a fost anulată dispoziţia penală privind răspunderea pentru injurie publică
la adresa Preşedintelui R.M. Salutăm faptul că noul Cod penal a conﬁrmat renunţarea
la sancţionarea penală a “insultei”. Propunerea de a o criminaliza, inclusă în proiectul
Codului penal204, publicat în 1999, a trezit mirare şi revoltă faţă de “promovarea regresului”.
În legislaţia rusă “injuria (insulta)” este deﬁnită ca “înjosirea onoarei şi demnităţii
altei persoane, exprimată într-o formă necuviincioasă”205. Semniﬁcând 1) o acţiune
îndreptată spre înjosirea onoarei si demnităţii, 2) o acţiune premeditată, anume 3) forma
necuviincioasă (moment mai puţin sesizabil în formularea propusă de legislaţia R.M.)
este condiţia esenţială pentru caliﬁcarea acestei infracţiuni în Federaţia Rusă.
202
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Când e vorba de injurie nu contează veridicitatea sau falsitatea informaţiilor răspândite.
De aceea când sunt exprimate informaţii adevărate în esenţă, dar într-o formă brutală
şi insultătoare, persoana nu este pasibilă de răspundere civilă, ci doar de răspundere
contravenţională.206
Legislaţia Federaţiei Ruse nu explică noţiunea de “formă necuviincioasă”. Nici legislaţia
R. Moldova nu conţine indicaţii exprese asupra faptului în ce cazuri organele de drept
ar putea pedepsi pentru injurie. E limpede totuşi că injuria presupune adresarea de
cuvinte jignitoare (verbal, în scris). Astfel, folosirea în limbaj a invectivelor ar putea
constitui un motiv pentru tragerea la răspundere conform art. 473 al Codului cu privire
la contravenţiile administrative. Potrivit doctrinei, “invectivă” înseamnă “agresiune
verbală, percepută în respectiva (sub)grupă semiotică ca brutală sau interzisă. Sau, altfel,
invectivă este încălcarea verbală a tabuului etic, efectuată prin mijloace necodiﬁcate.”207
În DEX “invectiva” este deﬁnită ca ﬁind o “expresie violentă, jignitoare, ofensatoare,
vorbă de ocară la adresa cuiva; injurie”208. Lexicul invectiv îl formează cuvintele care prin
sens, formă sau apreciere sunt insultătoare pentru personalitatea adresatului, trădează
intenţia vorbitorului de a umili, insulta, dezonora, ponegri adresatul, de obicei, într-o
formă cît mai brutală, cinică.
Intervenţia juridică este legitimă doar când:
1. Invectiva este adresată direct unei persoane sau grup de persoane concrete;
2. Trădează intenţia directă de a insulta.
Prin lexicul invectiv nu se caracterizează anumite fapte sau cuvinte ale persoanei, ci
personalitatea însăşi, adică se dă o apreciere generalizată a personalităţii.
O lovitură, un gest indecent de asemenea pot ﬁ caliﬁcate ca injurie. În cazul injuriei
n-are importanţă dacă aprecierea negativă corespunde realităţii, contează forma cinică a
acesteia.
Alte tipuri speciﬁce de contravenţii administrative sunt: “ultragierea colaboratorului de
poliţie” (art. 174/6 CCA), “manifestarea lipsei de respect faţă de judecată” (art. 200/7
CCA), “ofensa adusă judecătorului” (art. 200/8 CCA).

7.2. Unele aspecte ale apărarii onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
prin mijloace juridice penale. Evoluţia legislaţiei penale privind calomnia
Anii 2002-2004 au înregistrat schimbări semniﬁcative în legislaţia penală privind
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale: în anul 2002 a fost adoptat în
lectură ﬁnală noul Cod penal, care modiﬁca modul de reglementare a relaţiilor sociale,
în anul 2003 acesta a intrat în vigoare, iar în 2004 deja a suferit modiﬁcări de esenţă. Dar
să le luăm pe rând.
206
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La 12 iunie 2003 au intrat în vigoare 4 coduri noi: Codul penal, Codul civil, Codul de
peocedură penală şi Codul de procedură civilă (de altfel, Codul de procedură civilă s-a
publicat la data când a intrat în vigoare). Această dată coincide cu cea de-a doua reformă
judiciară în R. Moldova, prin care sistemul de patru trepte (judecătorii, tribunale, Curtea
de Apel, Curtea Supremă de Justiţie) a fost simpliﬁcat, excluzându-se tribunalele.
Cu referire la tema prezentei lucrări - modalităţile tradiţionale de apărare a onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale prin mijloace juridico-penale, menţionăm că codurile penale din majoritatea statelor din spaţiul ex-sovietic conţin articole cu denumirea
“calomnia” şi “injuria”. De asemenea, cuprind articole care se referă la calomnierea şi
injuria anumitor categorii de persoane.
În redacţia sa iniţială noul Cod penal al R. Moldova de asemenea prevedea calomnia
ca infracţiune: Art. 170 dispunea: “calomnia, adică răspândirea cu bună-ştiinţă a unor
scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoţită de învinuirea de săvârşire a
unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori soldată cu urmări grave,
se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani”. Acest articol a fost în vigoare aproape un
an: 12 iunie 2003 - 7 mai 2004, când prin lege a fost exclus din Codul penal209. Redacţia
în cauză a “calomniei” era diferită de cea prevăzută în art. 117 din Codul penal210 din
1961 şi reducea numărul de cazuri când o persoană putea ﬁ acuzată de calomnie. Astfel,
conform noii redacţii, erau caliﬁcate drept calomnie informaţia falsă prin care persoana
era învinuită de săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave şi
informaţia falsă care genera consecinţe grave. De altfel, interpretarea noţiunii “consecinţe
grave” depinde de intima convingere a judecătorului.
Actualmente prin Codul penal se sancţionează doar 2 tipuri de calomnii:
- art. 304, “Calomnierea judecătorului sau a persoanei care efectuează urmărirea
penală ori contribuie la înfăptuirea justiţiei, însoţită de învinuirea acestora de
săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, în
legătură cu examinarea cauzelor sau materialelor în instanţa de judecată, - se
pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau
cu arest de până la 6 luni, sau cu închisoare de până la 2 ani”;
- art. 311, “denunţarea calomnioasă” reprezintă comunicarea intenţionat falsă
despre săvârşirea unei infracţiuni, adusă la cunoştinţa anumitor organe (“(1)
Denunţarea calomnioasă, cu bună-ştiinţă, în scopul de a-l învinui pe cineva
de săvârşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie
de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală - se pedepseşte
cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare
de până la 2 ani. (2) Aceeaşi acţiune: a) legată de învinuirea de săvârşire a unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave; b) săvârşită din in209
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teres material; c) însoţită de crearea artiﬁcială a probelor acuzatoare - se pedepseşte
cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de
la 2 la 7 ani.”
Potrivit art. 16 al Codului penal, “(4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care
legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani
inclusiv”. (5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie
pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce
depăşeşte 15 ani. (6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârşite
cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.”
Observăm că în cazul art. 304 pedeapsa este considerabil mai uşoară şi conţine
alternative în raport cu pedeapsa prevăzută de art. 170. În general, ideea promovată
actualmente pe plan internaţional este de a nu face diferenţieri între diferite categorii
de persoane, de a nu privilegia prin norme şi procedură funcţionarii publici. Totuşi,
articolul 304, care apărea ca o speciﬁcare a art. 170, nu instituia o pedeapsă mai gravă
decât cea prevăzută în art. 170. Să însemne aceasta că legislatorul moldovean a hotărât
că defăimarea judecătorilor şi persoanelor care înfăptuiesc urmărirea penală trebuie
considerată o infracţiune mai puţin gravă decât calomnierea tuturor celorlalte categorii
de persoane? E adevărat că, spre deosebire de art. 170, art. 304 caliﬁcă drept calomnie
învinuirea de o infracţiune, pur şi simplu, “gravă”, nu doar “deosebit de gravă” sau
“excepţional de gravă”. Pe de altă parte, putem oare considera intenţia ca o condiţie
necesară a acestei componenţe de infracţiune? Dacă nu, atunci aceasta ar vorbi, în sens
invers, despre gravitate.
Art. 170 deﬁnea calomnia ca o acţiune intenţionată, acum, când art. 170 este exclus, ce
trebuie să înţelegem prin “calomniere”? Or, deﬁniţia acesteia nu se dă.
Pentru că judecătorul, confruntat cu un astfel de caz, va trebui să găsească o soluţie,
o să încercăm şi noi să propunem un răspuns. Pentru aceasta vom apela la metode de
interpretare mai puţin explorate: metoda istorică şi metoda sistematică. În conformitate
cu metoda istorică, vom determina când a apărut norma, ce situaţie legislativă şi de fapt
a existat la momentul respectiv, care a fost intenţia legislatorului. Ţinând cont că art.
304 a apărut concomitent cu art. 170, trebuie să-l înţelegem prin prisma acestuia, care
dădea o deﬁniţie calomniei şi caracteriza această infracţiune. În conformitate cu metoda
sistematică, recurgem la Codul cu privire la contravenţiile administrative, preluăm
deﬁniţia şi caracterele calomniei de aici şi le aplicăm la circumstanţele prevăzute de
art. 304. Folosind şi metoda logică, concluzionăm că, dacă contravenţia administrativă
poate exista doar când acţiunea este intenţionată, cu atât mai mult infracţiunea va exista
doar când acţiunea este intenţionată. Terţul trebuie exclus, pentru că prin lege penală se
pedepsesc acţiunile/inacţiunile mai grave din punct de vedere al pericolului social, decât
cele pedepsite prin lege administrativă.
În altă ordine de idei, ab initio nu era foarte clară logica acestei componenţe de
infracţiune, atât timp cât diferenţele în raport cu regula generală (art. 170) erau minore.
Probabil este vorba de tradiţia existenţei acestei componenţe de infracţiuni în Codul pe97

nal. De altfel, în ultima sa variantă, Codul penal din 1961 prevedea următoarele calomnieri şi insulte speciﬁce: articolul 133/1 pedepsea “răspândirea datelor intenţionat false
despre candidatul pentru alegerile de deputaţi”, art. 190/3 - “ofensa adusă judecătorului”,
articolul 205 – “ultrajul contra unui reprezentant al puterii sau unui reprezentant al
organizaţiilor obşteşti, care menţine ordinea publică”, articolul 205/1 - “ultragierea
colaboratorului poliţiei”, articolul 205/2. – “clevetirea asupra colaboratorului organelor
de ocrotire a drepturilor”, iar art. 203/2 se referea la obiecte şi pedepsea pentru “profanarea simbolurilor naţional-statale”, iar un anumit tip de “lezare a onoarei şi demnităţii”
conţinea şi art. 71 din Codul penal: “încălcarea egalităţii naţionale şi rasiale”.
De altfel, pedeapsa pentru “profanarea simbolurilor naţional-statale” este prevăzută şi de
actualul Cod penal, în art. 347, iar despre “înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale” se
vorbeşte de data aceasta în art. 346 “acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei
sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase”.
Intentarea unui proces penal (în baza art. 304 CP, 311 CP) nu exclude intentarea în
paralel a unei acţiuni civile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. De regulă, aceasta se va judeca în cadrul procesului penal (vezi Titlul VII, Capitolul
I Cod de procedură penală211), dar se poate judeca separat, printr-o acţiune intentată în
baza Codului de procedură civilă, dacă completul de judecată penală a stabilit existenţa
calomniei. De fapt, probabilitatea intentării ambelor acţiuni de către persoana vătămată
este foarte mare, or, doar în acest mod ea poate obţine publicarea (expunerea, aﬁşarea
etc.) dezminţirii şi despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat, acestea ﬁind sancţiuni
speciﬁce care se aplică exclusiv în baza procesului civil.
Articolele din Codul penal au devenit mai relevante odată cu adoptarea noului Cod de
procedură penală. Elementele de procedură sunt foarte importante, în general, şi chiar
esenţiale în cazul unor infracţiuni precum e calomnia. În baza art. 276 Cod de procedură
penală, procesul penal privind calomnia prevăzută de art. 170 CP se intentează exclusiv
la cererea părţii vătămate. Pentru că art. 170 CP a fost abrogat, urmează să cercetăm celelalte 2 articole în vigoare: art. 304 şi 311 CP. Ultimele două nu sunt menţionate în lista
prevăzută de art. 276 CPP, adică sesizarea organului de urmărire penală poate ﬁ făcută
prin oricare din modalităţile prevăzute de art. 262 CPP (plângere; denunţ; autodenunţ;
depistarea infracţiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire penală).
De asemenea, analizând Capitolul III al Titlului I al Părţii Speciale a CPP, concluzionăm
că competenţa aparţine organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne
(art. 266 CPP). Totodată, existenţa plângerii, de exemplu, nu înseamnă neapărat şi
începerea propriu-zisă a urmăririi penale. Faptul că s-a început urmărirea penală o
demonstrează existenţa unei “rezoluţii” sau, după caz, a unui “proces-verbal de începere
a urmăririi penale” (vezi art. 274 CPP).
O anumită diﬁcultate poate apărea în cazul intentării proceselor penale contra autorilor
care semnează cu pseudonim sau anonimi. Dacă în procesul civil în orice caz poate ﬁ
reclamată publicaţia, în procesele penale tragerea la răspundere a persoanei juridice
211

98

Codul de procedură penală al R. Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, M.O. 104-110 din 07.06.2003

în baza art. 304 este problematică. Intenţia este o categorie strict personală, a cărei
concepere este clară raportată la o persoană ﬁzică şi practic de neconceput raportată la
o persoană juridică. Publicaţia–persoană juridică apare ca un mijloc, reaua-voinţă va
aparţine însă întotdeauna unei persoane ﬁzice. Pe de altă parte, conform art. 18 al Legii
presei “Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă nu sunt în drept sa divulge sursa de
informaţie sau pseudonimul autorului, fără consimţământul lor. Sursa de informaţie sau
pseudonimul autorului pot ﬁ divulgate doar în cazul în care materialul difuzat întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii şi doar la decizia instanţei de judecată.” Rezultă
că procurorul sau anchetatorul, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, nu sunt în drept să
pretindă divulgarea sursei de la publicaţiile periodice şi agenţiile de presă, pentru că
astfel le-ar sili să-şi încalce obligaţiile profesionale, or, o dovadă obţinută prin încălcarea
legii nu poate ﬁ luată în consideraţie.212 Cu atât mai diﬁcilă devine această problemă
în cazul instituţiei audiovizualului, care, conform legii, este obligată necondiţionat să
nu divulge numele autorului care a recurs la pseudonim sau sursa de informaţie care a
solicitat anonimatul (Legea audiovizualului, art. 28, p. (1) lit. d)).
O practică îngrijorătoare, semnalată în ultimii ani în legătură cu intentarea proceselor
penale unor jurnalişti, este percheziţionarea localurilor ziarelor, incluzând chiar sechestrarea computerelor, materialelor. De exemplu, la începutul noului mileniu asemenea
practici au avut loc la ziarul “Accente”, când unor ziarişti de la acest săptămânal li s-a intentat proces penal de “luare de mită”, şi la ziarul “Flux”, acuzat de “calomnie”, derulânduse în paralel procese civile. “Percheziţionarea localurilor unui ziar sau a unei companii de
difuzare reprezintă o altă formă de ingerinţă în libertatea presei. Motivată sau nu de un
mandat juridic, o astfel pe percheziţie nu numai că ar periclita conﬁdenţialitatea surselor
jurnalistice, dar şi ar expune riscului întreaga mass-media şi ar funcţiona ca o cenzură
impusă tuturor jurnaliştilor din ţară”213.
Anul 2004 este, fără îndoială, extrem de important, pentru că în acest an, în mare
parte214, a fost decriminalizată calomnia. Dar primele progrese majore s-au produs în R.
Moldova încă în 1994 şi 1996. La 09.12.94 din Codul penal s-a exclus art. 118 (injuria),
precum şi un alineat din art. 117 (calomnia). În 1996, după cum am menţionat, a fost
exclusă pedeapsa pentru injuria publică a Preşedintelui ţării.
În Codul penal în vigoare insulta nu mai există ca infracţiune, cu o excepţie totuşi care
vizează persoanele încadrate în serviciul militar. Art. 366 intitulat “Insultarea militarului” prevede: “(1) Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de
către şef, în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar, - se pedepseşte
cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe un termen de până la 2 ani sau cu
închisoare de până la 3 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvârşită: a) pe timp de război; b) în
condiţii de luptă - se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani”.
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7.3. Decriminalizarea calomniei: argumente pro şi contra
După intrarea în vigoare a noului Cod penal, ONG-urile de media s-au pronunţat
în mod consecvent şi univoc pentru decriminalizarea calomniei. Consecvenţa s-a
manifestat şi prin încercarea de a materializa ideea în cauză şi de a pune pe rol în acest
sens o iniţiativă legislativă. În această încercare au fost implicate mai multe comisii
parlamentare, care s-au arătat preponderent ostile. Una dintre comisiile parlamentare a
trimis grupului de iniţiativă al societăţii civile un răspuns oﬁcial, în care vorbeşte despre
corespunderea CP standardelor europene şi priveşte cu neîncredere ideea excluderii
calomniei din CP. Spre surprinderea tuturor în aprilie 2004, Preşedintele ţării a înaintat
iniţiativa legislativă privind excluderea art. 170 din CP. Proiectul de lege a fost foarte
repede adoptat (la 22 aprilie 2004), iar la 7 mai a şi intrat în vigoare, ﬁind publicat în
Monitorul Oﬁcial al R. Moldova (nr. 73-76 din 07.05.2004). A rămas o enigmă motivul
nobilei iniţiative a Preşedintelui (bănuim că este vorba de formarea unei imagini pozitive
în ajunul Zilelor Libertăţii Presei, care se desfăşoară tradiţional în prima săptămână a
lunii mai), dar rezultatul este semniﬁcativ, aşa încât Republica Moldova astăzi se înscrie
printre puţinele ţări din lume unde calomnia nu mai este o infracţiune.
În continuare vom caracteriza acest proces mai amplu.
În anul 2000 s-a editat cartea „Libertăţile mass-media”, care includea mai multe propuneri privind modiﬁcarea actelor legislative în domeniu215. În cadrul compartimentului
ce vizează “calomnia” şi “injuria” s-a menţionat “tendinţa de decriminalizare ce se
accentuează în Europa”216 şi s-a propus excluderea oricăror forme de privaţiune de
libertate pentru această categorie de încălcări, accentuându-se că privaţiunea de libertate
reprezintă o sancţiune prea drastică într-o societate democratică. Însă specialiştii erau
de acord că trebuie să existe sancţiuni (inclusiv în Codul penal), iar amenzile prevăzute
de Codul cu privire la contravenţiile administrative trebuie mărite217. În 2003 a aparut
o carte care conţine un studiu mai consecvent în domeniu. De data aceasta grupul de
lucru a propus, în general, excluderea “calomniei” din Codul penal, precum şi din Codul
cu privire la contravenţiile administrative, iar în cazul “injuriei” – excluderea pedepsei
“arest administrativ”218.
După intrarea în vigoare a Codului penal, societatea civilă s-a activizat brusc în
manifestările sale pentru decriminalizarea calomniei, ceea ce era surprinzător, deoarece
începând cu 1990, opinia publică nu a fost informată asupra vreunui caz de tragere
la răspundere penală pentru injurie sau calomnie219 sau despre aplicarea articolelor
menţionate mai sus din Codul contravenţiilor administrative împotriva mass-media.
Totuşi, în poﬁda situaţiei aparent bune în ceea ce priveşte (ne)aplicarea articolelor din
Codul penal, adică inexistenţa sentinţelor, în perioada respectivă s-au intentat mai
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multe procese penale jurnaliştilor şi, deşi acestea nu au sfârşit cu condamnări, este puţin
probabil să nu ﬁ inﬂuenţat negativ asupra libertăţii de exprimare. Dimpotrivă, avem
motive să aﬁrmăm că, sub aspect psihologic, pentru jurnalişti acestea au avut consecinţe
grave.
În doctrină, la conferinţele şi seminarele organizate pe această temă se vehiculează intens
ideea admisibilităţii extrem de reduse a pedepsei penale pentru defăimare. Astfel un
principiu al doctrinei europene220 dispune: “(a) Toate legile penale privind defăimarea
trebuie abrogate şi înlocuite, dacă este cazul, cu legi civile. Este necesară luarea unor
masuri de aplicare progresivă a acestui principiu în statele care continuă să aplice legi
penale privind defăimarea. (b) Ca o chestiune practică, recunoscând faptul că în multe
state legile penale privind defăimarea reprezintă principala metodă de abordare a
atacurilor nejustiﬁcate la adresa reputaţiei unei persoane, trebuie luate măsuri imediate
pentru a se asigura conformitatea lor cu următoarele condiţii: i. nimeni nu poate ﬁ
condamnat pentru defăimare pe baza unei legi penale dacă partea care pretinde că a fost
defăimată nu dovedeşte mai presus de orice dubiu rezonabil existenţa tuturor elementelor infracţiunii, stabilite mai jos; ii. infracţiunea de defăimare prevăzută de legea penală
nu poate ﬁ reclamată dacă nu se dovedeşte că aﬁrmaţiile contestate sunt false, că acest
fapt era cunoscut la momentul susţinerii lor, sau că au fost făcute fără să se veriﬁce dacă
sunt adevărate sau false, ori că au fost făcute cu intenţia clară de a prejudicia persoana
care reclamă că a fost defăimată; iii. autorităţile publice, inclusiv poliţia şi procuratura,
nu pot participa la introducerea ori instrumentarea cazurilor de defăimare prevăzute de
legea penală, indiferent de statutul părţii care pretinde că a fost defăimată, chiar dacă este
vorba de înalţi demnitari şi funcţionari ai statului; iv. pedeapsa cu închisoarea, pedepsele
cu suspendare, interzicerea dreptului de a se exprima prin orice mijloace de comunicare,
ori de a practica jurnalismul sau orice altă profesiune, amenzile excesive şi alte pedepse
penale severe nu pot ﬁ folosite ca sancţiuni pentru încălcarea legilor privind defăimarea,
indiferent cât de sfruntate sau ﬂagrante ar ﬁ aﬁrmaţiile calomnioase”. În comentariul
acestui principiu autorii subliniază că: “În multe ţări, legislaţia penală privind
defăimarea este folosită abuziv pentru a limita criticile sau a înăbuşi dezbaterea publică.
Ameninţarea cu pedepse penale dure, în special cu închisoarea, are un efect paralizant
asupra libertăţii de exprimare. Este clar că astfel de sancţiuni nu sunt justiﬁcate, mai
ales atunci când există măsuri adecvate de remediere a prejudiciului adus reputaţiei
persoanelor în afara sferei legislaţiei penale. Întotdeauna există pericolul potenţial ca
legislaţia penală privind defăimarea să ﬁe folosită în mod abuziv, chiar şi în ţările în care
este aplicată cu moderaţie”221.
Conştientizând pericolul pe care-l prezintă dispoziţiile privind “calomnia” în Codul
penal, societatea civilă din Moldova a propus un proiect de lege pentru abrogarea articolului respectiv. Fiind unul din cei 2 jurişti222 care au elaborat proiectul, precum şi Nota
informativă la acesta, am prezentat următoarele argumente pentru abrogarea articolelor
170 şi 304 din Codul penal (în continuare vom cita din Nota informativă anexată la
proiect):
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“1. Evoluţia relaţiilor internaţionale. În prezent, pe plan internaţional, are loc
promovarea şi consacrarea principiului inadmisibilităţii pedepsei penale pentru
exprimare, chiar dacă aceasta s-a dovedit a ﬁ neveridică. Sub acest aspect, prin
reglementările din noul Cod penal al R. Moldova sunt înregistraţi paşi regresivi, ce
duc la frânarea evoluţiei valorilor democratice moderne.
În art. 170 (“Calomnia”) din Codul penal este prevăzută exclusiv pedeapsă cu închisoarea (fără alternative). Este o sancţiune exagerată şi neavenită: pedeapsa penală cu
închisoarea pentru calomnie este neproporţională scopului legitim urmărit.
Experienţa internaţională demonstrează prezenţa unei inﬂuenţe majore a sancţiunilor
exagerate pentru defăimare asupra libertăţii presei, în consecinţă ﬁind ameninţat regimul
democratic al statului.
Libertatea presei nu se poate realiza atunci când jurnaliştii sunt întemniţaţi sau
ameninţaţi cu sancţiuni penale pentru exercitarea meseriei lor.
2. Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1589 (2003) “Privind
libertatea de exprimare în mass-media din Europa”. Prin acest act s-a subliniat că “este
inacceptabil într-o democraţie ca jurnaliştii să ﬁe trimişi la închisoare pentru lucrul lor”
(p. 4).
În acelaşi act Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a recomandat tuturor statelor
europene “să elibereze toţi jurnaliştii închişi pentru exercitarea profesiei lor şi să abroge
legislaţia care face libertatea de exprimare a jurnalistului subiect de persecuţie penală” (p.
17, ii).
3. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Persoanele publice în
permanenţă au manifestat tendinţa de a utiliza abuziv legislaţia privind calomnia. (...)
Aplicarea, măcar şi singulară, a legislaţiei penale ce prevede sancţionarea calomniei
induce frică în presă, ultima ﬁind forţată să practice autocenzura. În consecinţă se
instaurează restrîngeri în raport cu tipurile de informaţie ce se difuzează publicului: rolul
pe care trebuie să-l joace presa într-o societate democratică este puternic diminuat. Este
inhibată forţa şi abilitatea presei de a-şi exercita funcţia de “câine de pază” al societăţii.
Fără vreo justiﬁcare reală şi în contradicţie cu principiile democratice fundamentale,
legislaţia penală privind calomnia stopează anumite dezbateri publice asupra unor probleme de interes general, inhibă critica activităţii Guvernului şi a unor funcţionari publici.
(…) Ţinând cont de faptul că Republica Moldova a ratiﬁcat Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, abrogarea legislaţiei ce prevede sancţionarea penală a calomniei
reprezintă o garanţie a evitării unor procese în Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Şansele de reuşită ale statului în cazul unor asemenea procese sunt minime. (…)
Pentru a evita eventualele sancţiuni ce ar putea ﬁ aplicate de Curtea Europeană, Republica Moldova trebuie să excludă posibilitatea pedepsirii penale a calomniei.
Este demn de urmat exemplul pozitiv al Ucrainei, care în noul său Cod penal (intrat în
vigoare în septembrie 2001) nu a mai inclus calomnia în calitate de infracţiune.
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4. Libertatea presei şi eﬁcienţa activităţii funcţionarilor publici
Activitatea funcţionarilor publici presupune un înalt grad de responsabilitate în
faţa societăţii. Societatea este în drept să aprecieze deciziile, care sunt adoptate de
funcţionarii publici.
În acest fel pot ﬁ impuse şi mecanisme de anulare a deciziilor nejustiﬁcate. În cazurile
în care nu se mai poate face nimic, cetăţenii au dreptul să pretindă răspunderea
funcţionarilor publici pentru greşelile comise.
Înalta responsabilitate a funcţionarilor publici se poate obţine prin acţiuni de monitorizare şi analiză permanentă a conduitei acestora, realizate prin intermediul discuţiilor
libere la nivelul întregii societăţi şi criticilor deschise la adresa reprezentanţilor statului.
Totodată, caracterul transparent al activităţii funcţionarilor publici va reprezenta pentru
ei o motivaţie a exercitării corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi va încuraja
cetăţenii să participe activ la viaţa publică.
Art. 170 şi art. 304 din Codul penal descurajează investigaţiile jurnalistice şi participarea
cetăţenilor la discuţiile publice. În consecinţă se diminuează gradul de responsabilitate al
funcţionarilor publici şi se majorează corupţia.
Pentru a evita consecinţele negative, care pot surveni după aplicarea sancţiunilor
prevăzute de art. 170 şi/sau 304 din Codul penal, în numele interesului public este
mai bine să se tolereze anumite excese în exprimare, chiar şi atunci când ele cauzează
anumite daune, decât să se limiteze publicarea.
5. Suﬁcienţa aplicării sancţiunilor civile
Onoarea şi demnitatea sunt interese/drepturi ale persoanei, care pot ﬁ protejate deplin
prin norme de drept civil, fără să ﬁe necesară impunerea unor sancţiuni penale.
Atunci când e vorba de calomnie, în conﬂict intră 2 interese individuale: interesul unei
persoane de a-şi proteja reputaţia şi interesul unei alte persoane de a publica şi informa
societatea. În rezolvarea acestui conﬂict justiţia penală nu are ce căuta. Căile de remediere trebuie să ﬁe exclusiv civile, pentru că se pot leza doar interese individuale, nu şi
societatea în general.
Sancţiunile civile sunt suﬁcient de dure pentru a curma eventualele abuzuri în exercitarea libertăţii de exprimare. Aplicarea pedepselor penale nu este necesară şi de aceea nu
are nici o justiﬁcare”.
Aceste argumente au fost invocate pentru justiﬁcarea proiectului prezentat Comisiei parlamentare pentru mijloace de informare în masă, care motivând că calomnia nu se referă
doar la mass-media, a retrimis demersul Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi.
Diﬁcultăţile promovării acestui proiect au continuat. Parlamentul a solicitat argumente
suplimentare pentru susţinerea acestui proiect, o informaţie despre experienţa ţărilor
străine în problema decriminalizării calomniei.
Am prezentat Comisiei parlamentare o notă informativă suplimentară axată pe
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jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi recomandările Consiliului
Europei. Nu am putut însă să invocăm experienţa ţărilor străine, deoarece în acest sens
Europa occidentală nu poate servi drept exemplu.
Legile tuturor ţărilor Europei occidentale conţin prevederi privind defăimarea şi/sau
insulta. În multe din ele acestea au devenit practic “literă moartă”. În Vest defăimarea este
tratată în principal ca o categorie penală. Într-un număr considerabil de ţări din Europa
occidentală legile caliﬁcă drept infracţiune insulta guvernului, funcţionarilor publici,
familiilor regale, armatei, reprezentanţilor statelor străine. Totuşi, puţine ţări le mai
aplică, iar unele ţări, ca Suedia, le-au abrogat. Sunt însă şi ţări, ca Austria, Spania, Grecia,
şi Turcia, care aplică frecvent dispoziţiile penale privind calomnia şi insulta împotriva
presei.
În majoritatea ţărilor din Vest, în raport cu cele din Est, situaţia în ceea ce priveşte libertatea de exprimare este complet diferită. În poﬁda numeroaselor articole ameninţătoare
în legile penale, în ţările occidentale ziariştii se simt mult mai protejaţi decât în ţările
din Est, unde există legi similare. Poate chiar mai protejaţi decât în Ucraina (şi deja
şi R. Moldova), unde calomnia a fost decriminalizată. Gradul sporit de siguranţă al
jurnaliştilor străini contra riscurilor profesiei în ţările lor se datorează mentalităţii
şi tradiţiei societăţii. În ţări ca Moldova abuzurile sunt eliminate doar sub presiunea
organismelor internaţionale.
De altfel, Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a găsit de cuviinţă să răspundă
demersului prin care se solicita iniţierea procedurii de abrogare a art. 170 şi 304 Cod
penal. În scrisoarea cu nr. de ieşire 10/639 din 03.02.2004 se menţionează printre altele:
“La perfectarea Codului penal în lectura a doua şi cea ﬁnală membrii Comisiei juridice
pentru numiri şi imunităţi şi membrii grupului de lucru asupra codului au ţinut cont de
expertizele Consiliului Europei realizate în anul 1999 de doamna Mariavaleria del Tufo
şi dl. Vincent Coussirat-Coustere. Majoritatea propunerilor cuprinse în aceste expertize
şi-au găsit reﬂectare în prevederile noului Cod penal.
Din categoria componenţelor de infracţiuni ce au suportat o revizuire serioasă face parte
şi “calomnia”. Conform reglementărilor precedentei legi penale, răspunderea penală
survenea pentru calomnia într-o lucrare tipărită sau multiplicată prin alte mijloace
într-o scrisoare anonimă. Reieşind din recomandările experţilor Consiliului Europei,
Parlamentul R. Moldova a decriminalizat forma simplă a calomniei şi, comparativ
cu reglementările cuprinse în Codul penal anterior, Codul penal în vigoare stabileşte
răspunderea juridică penală numai pentru răspândirea cu bună ştiinţă a unor scorniri
mincinoase care defăimează o altă persoană, însoţită de învinuirea de săvârşire a unei
infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, ori soldată cu urmări grave. (…)
Prevederile art. 304 din Codul penal stabilesc răspunderea penală pentru calomnierea
judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea
justiţiei, însoţită de învinuirea acestora de săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit
de grave sau excepţional de grave, în legătură cu examinarea cauzelor sau materialelor
în instanţa de judecată. Comparativ cu reglementările Codului penal din anul 1961,
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această componenţă de infracţiune a suportat o revizuire serioasă, chiar dacă experţii
Consiliului Europei nu au înaintat obiecţii în privinţa ei. Codul penal precedent prevedea răspunderea penală pentru ofensa adusă judecătorului în legătură cu activitatea de
înfăptuire a justiţiei, pe când Codul penal în vigoare pedepseşte doar forma caliﬁcată
a acestei componenţe în scopul protejării autorităţii instanţei judecătoreşti, organelor
procuraturii şi organelor de urmărire penală.
Păstrarea reglementărilor referitoare la calomnie şi calomnia judecătorului, a persoanei
care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiţiei, însoţită de
învinuirea acestora de săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional
de grave, rezultă din prevederile art. 6 p. 2 al CEDO şi prevederile art. 21 şi 26 din
Constituţia R. Moldova, prin care se consacră prezumţia nevinovăţiei şi dreptul la
apărare. Fiind unul din drepturile fundamentale ale persoanei, prezumţia nevinovăţiei
garantează dreptul oricărei persoane acuzate de un delict de a ﬁ prezumată nevinovată
până când vinovăţia sa va ﬁ dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar, în
cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării. Astfel, într-o societate
democratică, numai instanţa de judecată poate aprecia dacă persoana este sau nu este
vinovată de comiterea unei infracţiuni.
În concluzie, monitorizarea şi critica constructivă permanentă a conduitei funcţionarilor
publici sau a altor persoane nu este diminuată prin reglementările cuprinse în art. 170
şi 304 din Codul penal. Dimpotrivă, reglementările prin care se stabileşte răspunderea
penală pentru calomnia însoţită de învinuirea persoanei de săvîrşirea unei infracţiuni
grave, deosebit de grave sau excepţional de grave constituie o importantă garanţie pentru
respectarea dreptului fundamental al persoanei la apărare. Orice stat democratic din
lume consacră prezumţia nevinovăţiei şi garantează dreptul la apărare protejînd orice
persoană de o învinuire inchiziţională, similară cu cea caracteristică evului mediu. Orice
jurnalist este obligat să respecte prevederile CEDO referitoare nu numai la libertatea
exprimării, dar şi cele referitoare la prezumţia nevinovăţiei.” Scrisoarea ﬁnalizează
cu promisiunea că grupul de lucru, care efectuează analiza detaliată a celei de-a doua
expertize a Consiliului Europei, va examina şi propunerea de abrogare şi, în funcţie de
concluziile la care va ajunge, va înainta sau nu va înainta o iniţiativă legislativă în acest
sens.
De altfel, apelând la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, vom releva
următoarele: Printre ingerinţele în exercitarea libertăţii de exprimare condamnarea
şi sancţionarea penală constituie cea mai periculoasă ingerinţă. În speţa Castells,
petiţionarul (membru al opoziţiei parlamentare) a fost condamnat la închisoare pentru
insultele aduse guvernului Spaniei prin publicarea unui articol, în care acesta era
acuzat că este „criminal” şi ascunde autorii crimelor comise în Ţara Bascilor împotriva
populaţiei basce. Curtea a aﬁrmat că: ”poziţia dominantă, pe care o ocupă în stat,
cere guvernului să dea dovadă de reţinere în a apela la soluţii penale, mai ales atunci
când există şi alte mijloace de a replica unor atacuri şi critici nejustiﬁcate venind de la
adversarii politici sau mediile de informare”223. În cazul Okcuoglu, în care petiţionarul a
fost condamnat la un an şi opt luni de închisoare, precum şi la plata unei amenzi pentru
„propaganda separatistă”, Curtea a aﬁrmat că „este copleşită de gravitatea sentinţei
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impuse petiţionarului ... şi de persistenţa eforturilor acuzării de a executa sentinţa.”
În continuare Curtea a declarat că: „natura şi gravitatea sancţiunii impuse constituie,
de asemenea, factori de care trebuie să se ţină cont la examinarea proporţionalităţii
ingerinţei” şi a constatat că condamnarea şi sancţionarea petiţionarului contraveneau
articolului 10 din Convenţie224.
Instanţele de judecată sunt obligate să privească orice sancţiune îndreptată împotriva
ziariştilor, inclusiv cele mai puţin severe, ca o sursă a autocenzurii presei. În hotărârea
din cazul Lingens versus Austria Curtea a indicat: “[…] deşi pedeapsa aplicată
jurnalistului [o amendă cu un cuantum redus] nu a fost de natură să-l oprească de la
exprimarea opiniilor, a generat totuşi un tip de cenzură aptă să-l descurajeze a mai emite
critici similare în viitor […]. Existenţa, în contextul dezbaterii publice, a unei astfel de
condamnări este de natură să descurajeze jurnaliştii a mai discuta public chestiunile care
afectează viaţa comunităţii. Mai mult, o sancţiune de acest tip poartă răspunderea pentru
îngrădirea presei în exercitarea rolului de furnizor de informaţii şi câine de pază public
[…]”.225 Apare întrebarea ﬁrească: în cazul în care jurisprudenţa Curţii Europene caliﬁcă
o amendă cu un cuantum redus în calitate de “tip de cenzură” mai poate ﬁ posibilă o
altă caliﬁcare în cazul unei sancţiuni sub forma privaţiunii de libertate? Răspunsul este
evident.
Cu această ocazie, reamintim un pasaj al hotărârii din cazul Dalban versus România: “[…] în raport cu scopul legitim vizat, condamnarea penală a dlui Dalban
[pentru calomnie] şi aplicarea unei pedepse cu închisoarea au constituit un amestec
disproporţionat cu exerciţiul libertăţii sale de exprimare în calitate de jurnalist.”226 Acest
caz permite şi concluzia că, în cazul în care informaţiile răspândite corespund parţial
faptelor, persoana urmează a ﬁ absolvită de pedeapsă pentru calomnie: “În speţă, Curtea
observă, cum a făcut şi Comisia, că nu există nici o dovadă care să arate că faptele
descrise în articole erau în întregime neadevărate şi că ar ﬁ fost destinate să alimenteze o
campanie calomnioasă împotriva lui G.S. şi a senatorului R.T.”227
Revenind la legislaţia noastră, trebuie să recunoaştem că prezenţa „calomniei” în Codul
penal al R. Moldova nu este surprinzătoare, deoarece acest fenomen are incidenţă
mondială, în poﬁda multiplelor proteste ale asociaţiilor profesionale ale jurnaliştilor.
Ideea aplicării răspunderii penale, atunci când sunt răspândite conştient şi intenţionat
informaţii false cu scopul de a dăuna reputaţiei cuiva, are mulţi adepţi. Însă în art. 170
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Codul penal prevedea pentru infracţiunea respectivă exclusiv pedeapsă cu închisoarea.
Fără alternative. Considerăm această pedeapsă excesiv de dură.
În prezent se promovează ideea inadmisibilităţii pedepsei penale pentru exprimare.
În virtutea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pedeapsa penală cu
închisoarea este apreciată ca ﬁind neproporţională scopului legitim urmărit. Existenţa
pedepsei penale se raportează unui acut interes general al societăţii de a lupta cu fapta
(condamnabilă). Existenţa sancţiunii civile se raportează unui interes privat, individual
de a lupta cu o faptă şi de a obţine reparaţiile necesare. Existenţa interesului individual în
lupta cu fenomenul calomniei nu se pune la îndoială. Întrebarea este următoarea: există
oare un acut interes general de a lupta contra fenomenului răspândirii intenţionate a
informaţiilor defăimătoare neveridice? Aici răspunsul este aﬁrmativ.
A doua etapă este de a stabili realităţile în care se încadrează o lege. Orice lege trebuie să
ţină cont de realităţile existente. Care este situaţia în acest sens în R. Moldova? Sărăcie,
corupţie şi intransparenţă la toate nivelurile, închisori groaznice ş.a. S-a vorbit despre
inadmisibilitatea pedepsei cu închisoarea în Occident, unde închisorile sunt suportabile.
Cu atât mai inacceptabilă este pedeapsa cu închisoarea în condiţiile R. Moldova, unde,
cu siguranţă, nu trece testul de proporţionalitate. A doua realitate este corupţia la toate
nivelurile (agravată de fenomenele “cauză” şi “consecinţă”). Este evident că în acest
sistem orice jurnalist poate ﬁ închis pentru că nu convine autorităţilor, baza legală
formală ﬁind “calomnia”. Efectul scontat? Neutralizarea elementului “nociv”, asigurarea
“cuminţeniei” mass-media.
Concluzia pe care vrem să o evidenţiem este că “calomnia”, ca o componenţă de
infracţiune, poate găsi foarte mulţi adepţi, care vor aduce argumente serioase şi indubitabile. Textul art. 170 din Codul penal nu era alogic, aberant şi inadmisibil, însă sancţiunea
pe care o prevedea el era prea drastică. O sancţiune acceptabilă ar ﬁ amenda, calculată în
funcţie de scopul propus. Iată de ce ne-am pronunţat pentru decriminalizarea calomniei
şi am salutat evenimentul când s-a produs.
Este necesar a opera modiﬁcări şi în Codul cu privire la contravenţiile administrative,
astfel încât să poată concura cu Codul penal, iar sancţiunile să ﬁe suﬁcient de serioase
pentru a opri eventualii contravenienţi. „Arestul administrativ” necesită să ﬁe exclus.
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§8

Câteva concluzii

Problematica apărării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale rămâne a ﬁ deosebit
de complexă, ﬁind marcată de imposibilitatea elaborării unor norme care să permită
maximum de obiectivitate şi echitate în aplicarea lor.
Prezintă diﬁcultate stabilirea unei graniţe echitabile între dreptul la libera exprimare
şi dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională. Democratizarea continuă a
societăţii impune realizarea unei concilieri între aceste drepturi, aşa încât protecţia dreptului la onoare, demnitate şi reputaţie profesională să nu afecteze substanţial libertatea de
exprimare şi să nu-i ameninţe calitatea de fundament al societăţii democratice. Pentru a
asigura această ﬁnalitate, este necesar a aplica regulile stabilite prin jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului drept criterii pentru aprecierea legitimităţii restrângerii
libertăţii de exprimare. În acelaşi timp, nu putem vorbi despre obligaţia aplicării
necondiţionate a standardelor europene sau a experienţei ţărilor cu o democraţie
avansată. La orice aplicare a dreptului trebuie să se pună în balanţă valorile pe care
acesta le protejează în societatea respectivă, la momentul respectiv sau în perspectivă.
Prezentul studiu constituie, nu în ultimul rând, şi o încercare de a aprecia conformitatea
legislaţiei existente cu exigenţele societăţii moderne şi de a identiﬁca modelul optim de
reglementare juridică a domeniului.
Deşi pesimişti în ceea ce priveşte formularea precisă şi exhaustivă a articolelor privind
protecţia onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, considerăm că legislaţia în
domeniu şi practica de aplicare a acesteia necesită a ﬁ perfecţionate. În opinia noastră, în
acest sens sunt necesare următoarele modiﬁcări:
1. Considerăm oportună excluderea noţiunilor de “onoare”, “demnitate” şi
“reputaţie profesională” din art. 16 din cauza ineﬁcienţei acestora, iar articolul să
exprime în principiu aceleaşi idei (să protejeze onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională şi să garanteze prin lege dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie
profesională): “În cazul răspândirii informaţiilor cu caracter defăimător şi care
nu corespund realităţii, persoana lezată este în drept să se adreseze în instanţa
de judecată pentru restabilirea în drepturi şi compensarea prejudiciului moral şi
material cauzat”.
2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aplicând Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, a stabilit că persoanele nu pot ﬁ pedepsite pentru exprimarea
judecăţilor de valoare, a căror veridicitate nu poate ﬁ demonstrată. În Republica
Moldova însă legislaţia este, de regulă, interpretată ca impunând dovedirea
adevărului informaţiei răspândite, independent de faptul dacă aceasta reprezintă o
judecată de valoare sau se referă la expunerea unui fapt. Ţinând cont de faptul că
opiniile nu pot ﬁ dezminţite, ci doar dezbătute, urmează să se opereze modiﬁcări
în Codul civil sau acesta să ﬁe supus interpretărilor legislative. Normele în vigoare
ale articolului 16 Cod civil ar trebui să se aplice în următorul mod:
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• Dezminţirea şi repararea prejudiciilor morale şi materiale să poată ﬁ
aplicate doar atunci când se stabileşte că faptele expuse (răspândite) nu
corespund realităţii.

• Pentru expunerea în mass-media a judecăţilor de valoare, care lezează

onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei persoane, să se prevadă
cu titlu executoriu acordarea dreptului la replică (persoanei lezate sau altei
persoane, care acţionează cu acordul ei), iar neexecutarea acestei obligaţii să
atragă sancţionarea mijloacelor de informare în masă.
3. Din momentul intrării în vigoare a noului Cod penal, problema compensării
prejudiciului moral a fost apreciată ca ﬁind cea mai acută.
Considerăm că instituţia compensării prejudiciului moral cauzat prin lezarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale trebuie să suporte modiﬁcări:

• Stabilirea unui plafon maxim al compensaţiei, pentru a nu permite
abuzuri paralizante pentru libertatea de exprimare.

• Pârâtul urmează a ﬁ scutit de compensarea bănească a prejudiciului

moral cauzat reclamantului, dacă aduce suﬁciente probe justiﬁcative pentru
publicaţia sa în condiţiile respective, chiar dacă aceasta s-a dovedit a ﬁ
neveridică în ﬁnal. Această formă de apărare poate ﬁ folosită atunci când se
consideră că este rezonabil în orice circumstanţe pentru pârât să difuzeze
materialul în modul şi în forma în care a făcut-o. Pentru a decide dacă
difuzarea informaţiei a fost rezonabilă în condiţiile respective, instanţa
trebuie să ia în considerare importanţa libertăţii de exprimare în chestiuni de
interes public şi dreptul publicului de a ﬁ informat prompt asupra acestora.

• În cazul în care informaţia răspândită de un mijloc de informare în masă

este preluată de alte mijloace de informare în masă, iar ulterior se dovedeşte
a ﬁ neveridică şi defăimătoare, răspunderea pentru compensarea prejudiciului moral cauzat se va impune doar mijlocului care a emis primar informaţia,
celelalte trebuie să ﬁe obligate doar să publice dezminţirea.
4. În cazul în care informaţia necorespunzătoare realităţii a fost răspândită în
mass-media, nu trebuie să existe circumstanţe care să excludă responsabilitatea
mass-media pentru publicarea dezminţirii, ci doar pentru repararea prejudiciilor
cauzate. Astfel, atunci când o informaţie defăimătoare este difuzată în cadrul unui
discurs public şi preluată de mass-media, aceasta din urmă nu trebuie exonerată
total de răspundere, pentru că astfel se vor leza drepturile persoanei vătămate. Ea
trebuie exonerată de compensarea materială a prejudiciului cauzat, însă obligată să
publice dezminţirea.
5. Considerăm necesară operarea de modiﬁcări la capitolul „sarcina probaţiunii”
pentru enunţurile litigioase fundamentate pe chestiuni de interes public, astfel
încât şi reclamantul să aibă anumite obligaţii în acest sens.
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6. Considerăm oportună instituirea termenului de prescripţie în acţiunile privind
lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, astfel încât pentru cererile
privind dezminţirea informaţiilor defăimătoare să se aplice un termen, la determinarea căruia legislatorul să ţină cont de următoarele considerente: să se asigure
apărarea onoarei şi demnităţii persoanei pentru o perioadă suﬁcientă ca persoana
vătămată să poată acţiona în justiţie, iar pârâtul să păstreze majoritatea probelor
pentru apărare. Imprescriptibilitatea face ca la un moment dat pârâtul să nu mai
aibă mijloace de apărare, iar reclamantul să poată abuza de acest fapt.
În altă ordine de idei, ne exprimăm părerea că schimbările pozitive nu necesită
neapărat modiﬁcări ale legislaţiei, deseori ele se asigură printr-o interpretare a legii,
care corespunde exigenţelor sociale. În acest sens, rolul judecătorului este fundamental:
el trebuie să aprecieze corect situaţia în ﬁecare caz concret, daunele produse, intenţiile
răspânditorului informaţiei. În societatea democratică unele categorii de persoane
trebuie să suporte un nivel sporit de critică, iar altele, ca de exemplu mass-media, să
ﬁe tolerate într-o măsură mai mare. Libertatea de exprimare este un fundament al
democraţiei şi orice atingere adusă acesteia trebuie să ﬁe studiată minuţios sub aspectul
necesităţii şi eventualelor consecinţe.
În ﬁnal, menţionăm încă o soluţie, care a fost deja aplicată în unele ţări şi care, în opinia
mea, este preferabilă şi pentru rezolvarea problemelor complexe legate de defăimare în
R. Moldova: adoptarea unui act special cu privire la defăimare, care să reglementeze
minuţios domeniul, incluzând în legislaţia naţională norme conforme standardelor
europene cu privire la libertatea de exprimare.
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Cauza Amihalachioaie v. Moldova, hot. din 20.04.04, Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova (M.O.) 150-155, 2004
Cauza Busuioc v. Moldova, hot. din 21.12.04, www.echr.coe.int
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, M.O. nr. 82-86
din 22 iunie 2002
Codul civil, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964,
Bедомости Верховного совета Молдавской СССР 1964, nr.36, art.81 (abrogat)
Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.
Moldoveneşti din 29.03.1985 (publ. Vestile R.S.S.M., 1985, nr.3, art. 47)
Codul de procedură civilă al R. Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, M.O.
111-115 din 12.06.2003
Codul de procedură civilă, 26.12.1964, Vestile RSSM, 1964, nr.10, art.42 (parţial
abrogat)
Codul de procedură penală al R. Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, M.O.
104-110 din 07.06.2003
Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din
24.03.1961 (publ. Vestile R.S.S.M., 1961, nr.10, art. 42) (abrogat)
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97, M.O. nr.81/667 din 08.12.1997
Codul penal al R. Moldova, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002,
publicat în M.O. nr. 128-129 din 13.09.2002
Codul penal, 24.03.1961, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie
1961 (publ. Vestile R.S.S.M., 1961, nr.10, art. 41) (abrogat)
Concepţia reﬂectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (aprobată prin
Hotărîrea CCA nr. 1 din 4 ianuarie 2005, aprobată prin Hotărîrea CEC nr. 608
din 6 ianuarie 2005)
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994., M.O. nr. 1 din
18.08.1994.
Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, 5 mai 1989.
Ratiﬁcată prin Legea nr. 1555-XV din 19.12.2002, publ. neoﬁcial în “Presa
electronică: reglementări internaţionale”. Ch., APEL, 2000
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, 20 noiembrie 1989.
Ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr 408-XII din 12.12.90, publ. M.O.
(Tratate internaţionale la care R.M. este parte (1990-1998), vol I, p.51)
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Actele normative – suport legal al acestei lucrări - au fost examinate ţinând cont de toate modiﬁcările
operate până la data predării la tipar a prezentei lucrări (15 mai 2005). Pentru a evita aglomerarea
lucrării, se indică doar data adoptării şi data publicării actului normativ de bază (obiectul modiﬁcărilor).
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17. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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adopt. Roma, 4 noiembrie 1950, în vig. din 03.09.53. Ratiﬁcată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.97, publ. M.O. (Tratate internaţionale la
care R.M. este parte (1990-1998), vol I, p.341)
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948.
ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr 217-II din 28.07.90, publ. M.O.
(Tratate internaţionale la care R.M. este parte (1990-1998), vol I, p.11)
Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului despre necesitatea
corespunderii condiţiilor de difuzare a publicităţii, teleshopping-ului şi
sponsorizării cu prevederile actelor normative în vigoare nr. 74 din 22.12.04,
M.O. nr. 242-245/529 din 31.12.2004
Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 55 din 14.10.99, privind interpretarea unor
prevederi ale art. 4 din Constituţia RM., M.O. nr 118-119, 1999
Hotărârea Curţii Constituţionale din 8 iunie 2000 cu privire la controlul
constituţionalităţii art. 7 şi art. 71 din Codul civil al Republicii Moldova în
redacţia Legii nr.564-XIV din 29 iulie 1999 “Pentru modiﬁcarea unor acte
legislative”, M.O. nr 70-72, 2000
Hotărârea Parlamentului nr. 277-XIV despre Concepţia susţinerii de către
stat şi promovării mijloacelor de informare în masă în anii 1989 – 2003 din
11.02.1999, M.O. nr. 22-23, 1999
Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr. 595-XIV din
24 septembrie 1999 M.O. nr. 24-26 (573-575) din 02 martie 2000
Legea audiovizualului nr. 603-XIII din 03.10.1995, M.O. nr. 70/798 din
14.12.1995
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, M.O. nr. 57-58,
18.05.00
Legea cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania
“Teleradio-Moldova” nr.1320-XV din 26.07.2002, M.O. nr. 117-119/972 din
15.08.2002
Legea cu privire la drepturile copilului nr. 338-XIII din15.12.1994, M.O. nr. 13
din 02.03.95
Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997, M.O. nr.67-68,
16 octombrie, 1997
Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. 467XV din 21.11.2003, M.O. nr. 6-12/44 din 01.01.2004
Legea despre statutul deputatului în Parlament din 07.04.94, M.O. nr. 4, 1994
Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994, M.O. nr. 2 din 12.01.95
Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000, M.O. nr.
88-90, 28.07.00
Legea privind contracararea activităţii extremiste nr. 54-XV din 21.02.2003,
M.O. nr. 56-58 din 28.03.2003

34. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293-XIII din 23.11.94,
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

M.O. nr.13/124 din 02.03.1995
Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor de cercetare penală şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti. nr. 1545-XIII din 25.02.98, M.O. nr.50-51, 1998
Legea cu privire la Agentul guvernamental Nr.353-XV din 28.10.04, M.O. nr.
208 - 211/932 din 19.11.2004
Normele obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în
cadrul programelor audiovizuale (anexă la Decizia Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din 7.10.1997 nr. 23), Buletin CCA din R.M. nr. 2 (1997)
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adopt. 16.12.66,
în vigoare din 23.03.76. Ratiﬁcat prin Hotărârea Parlamentului nr 217-II din
28.07.90, în vigoare din 28.07.90, publ. M.O. (Tratate internaţionale la care R.M.
este parte (1990-1998), vol I, p.30)
Regulamentul privind reﬂectarea campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (aprobat
prin Hotărîrea CEC nr. 613 din 08 ianuarie 2005)
Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului – anexa nr. 1 la Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova nr. 988-XIII din 15.10.1996, Buletin CCA
din R.M. nr. 1 (1996)
Statutul-model al instituţiei audiovizualului (anexă la Decizia Consiliului
Coordonator al Audiovizualului nr. 10 din 24.12.1996), Buletin CCA din R.M.
nr. 2 (1997)

ACTE JURIDICE CU CARACTER DE RECOMANDARE
42. Declaraţia privind libertatea discursului politic în media (adopt. de Comitetul

de Miniştri al Consiliului Europei la 12.02.2004)
43. Declaraţia cu privire la difuzarea de către mass-media a informaţiilor privitoare
la procedurile penale (adopt. de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la
10.07.2003)
44. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 27 martie 1997 “Cu privire la
aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale
ale cetăţenilor şi organizaţiilor” cu modiﬁcările din 20 decembrie 1999 şi 19
iunie 2000, publ. Buletinul CSJ nr. 11-12 (2000).
45. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 19 iunie 2000 “Privind
aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi
ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”
publ. Buletinul CSJ nr. 9-10 (2000).
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46. Proiectul Codului penal. Chişinău, Garuda-art, 1999.
47. Recomandarea Rec(2003)13 cu privire la difuzarea de către mass-media a
48.

49.

50.

51.
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informaţiilor privitoare la procedurile penale (adopt. de Comitetul de Miniştri
al Consiliului Europei la 10.07.2003)
Rezoluţia (74) 26 privind dreptul la replică – situaţia individului în raport cu
presa (adopt. de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 02.07.1974),
publ. în “Recommandations et declarations adoptees par le Comite des Ministres du Conseil de l-Europe dans le domaine des media”, Strasbourg, 2000.
Rezoluţia 1003(1993) privind etica jurnalismului (adopt. de Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei la a 42-a sesiune ordinară), publ în “Recommendations & Resolutions adopted by the PA of the CoE in the media ﬁeld”,
Directorate General of Human Rights, Strasbourg 2000.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94. “Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда”,
publ. în Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в
текстах права и средств массовой информации. М.: Права человека, 1997.
p. 107-112
Рекомендация Судебной палаты по информационным спорам при
Президенте РФ “О применении принципа презумпции невиновности в
деятельности журналистов. // “ЗиП”, № 12 (1997), p. 21.
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SCHEME
a. Condiţii pentru admiterea unei acţiuni privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale

Informaţia s-a răspândit

Reclamantul poate ﬁ identiﬁcat
din contextul informaţiei răspândite

Nu s-a dovedit că faptele din informaţia
răspândită corespund realităţii

Informaţia lezează reclamantul
(are caracter defăimător potrivit
normelor etice unanim recunoscute)
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b. Acţiunile judecătorului în funcţie de caracterul informaţiei răspândite
(informaţie factuală / judecată de valoare)
Informaţie factuală
(relatare de fapte)

Judecată de valoare
(relatare de opinii)

Stabilirea faptului dacă informaţia
s-a răspândit

Stabilirea faptului dacă informaţia
s-a răspândit

Stabilirea faptului dacă persoana care se consideră lezată
este identiﬁcabilă din contextul
informaţiei răspândite

Stabilirea faptului dacă persoana care se consideră lezată
este identiﬁcabilă din contextul
informaţiei răspândite

Stabilirea caracterului neveridic al
informaţiei răspândite

Stabilirea caracterului lezant al
aprecierilor cuprinse în informaţie

Stabilirea caracterului lezant al
informaţiei prin prisma normelor
etice unanim recunoscute şi a
particularităţilor individuale ale
persoanei

Emiterea unei hotărâri privind
acordarea dreptului la replică
persoanei lezate

Emiterea unei hotărâri privind
dezminţirea informaţiei

În cazul în care reclamantul
dovedeşte existenţa prejudiciului
moral, sau eventual existenţa şi
mărimea exactă a prejudiciului
material, judecătorul va emite o
hotărâre privind obligarea pârâtului
de a repara prejudiciul cauzat
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Notă: schema se referă la premisele admiterii unei acţiuni. Lipsa constatării unor
premise duce la respingerea acţiunii.
În procesul judecării litigiilor privind
libertatea de exprimare, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului a stabilit o serie de
principii şi nuanţe, de care trebuie să ţină
cont justiţia pentru a proteja interesul
public (cercetarea rezonabilă şi buna
credinţă a răspânditorului, rolul presei
într-o societate democratică şi dreptul
publicului de a primi informaţia ş.a.). La
emiterea hotărârii judecătorul va lua în
consideraţie aceste elemente.

c. Elemente esenţiale ale probaţiunii (obligatorii şi facultative)
RECLAMANT

PÂRÂT

Dovedeşte faptul că informaţia a
fost răspândită (obligatoriu)

În funcţie de caz, poate dovedi că
informaţia nu s-a răspândit

Dacă faptul răspândirii nu s-a dovedit, acţiunea se respinge; dacă s-a dovedit – se trece la următoarea etapă

În cazuri particulare, reclamantul
trebuie să dovedească că
informaţia îl vizează, concretizând
elementele identiﬁcatoare

Pârâtul poate să pretindă (să
dovedească) că persoana vizată nu
este reclamantul, ultimul neﬁind
identiﬁcabil din context

Dacă persoana nu este general-identiﬁcabilă, conform
indiciilor contextului – acţiunea se respinge; dacă este
identiﬁcabilă, se trece la următoarea etapă

Se poate dovedi neveridicitatea
informaţiei (facultativ)

Se dovedeşte veridicitatea
informaţiei răspândite (obligatoriu
în privinţa faptelor invocate) sau se
poate invoca faptul că informaţia
constituie judecată de valoare

Dacă pârâtul dovedeşte veridicitatea factuală
a informaţiei, acţiunea se respinge, dacă însă
nu o dovedeşte sau o dovedeşte parţial,
se trece la următoarea etapă.
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continuarea schemei
Poate să dovedească că informaţia
răspândită îl lezează, adică îl
defăimează în ochii lumii

Este în drept să pretindă
(să dovedească) că informaţia, deşi
neveridică, nu are un caracter lezant,
nu poate schimba opinia publică
despre persoana respectivă în sens
negativ, nu are caracter defăimător

Dacă nu se stabileşte caracterul defăimător al informaţiei,
acţiunea se respinge.
Dacă însă se stabileşte caracterul defăimător şi neveridic al
informaţiei factuale, judecătorul va admite acţiunea, obligând
pârâtul să dezmintă informaţia.
Dacă se stabileşte că informaţia lezantă reprezintă o judecată
de valoare, judecătorul poate dispune în hotărâre ca pârâtul
să acorde reclamantului dreptul la replică. Va respinge alte
pretenţii ale reclamantului.
Dacă reclamantul lezat prin informaţia neveridică factuală va
pretinde repararea prejudiciului moral/material, judecătorul
va trece la următoarea etapă.

Reclamantul va dovedi existenţa
prejudiciului moral (suferinţe psihice
şi/sau ﬁzice) şi/sau material. Prejudiciul moral trebuie dovedit sub aspectul existenţei, nu însă şi mărimea
lui exactă. Mărimea prejudiciului
material se dovedeşte cu certitudine.

Pârâtul poate pretinde (dovedi) că nu
a cauzat prejudicii reclamantului.

Dacă se dovedeşte existenţa prejudiciului moral, judecătorul
determină mărimea satisfacţiei echitabile ţinând cont de
circumstanţele individuale ale cazului, conform intimei sale
convingeri.
Prejudiciul material se va repara în măsura în care existenţa
şi mărimea acestuia au fost dovedite cu certitudine.
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d. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale prin mijloace
juridice civile şi penale. Tabel comparativ
În R. Moldova apărarea onoarei se efectuează preponderent prin mijloace juridice civile.
Această situaţie, atestată şi înainte de excluderea art. 170 din Codul penal, este absolut
normală. Or, există mai multe considerente pentru care statul nu trebuie să intervină în
mod tranşant în relaţia mass-media şi persoana: independenţa organului de presă şi a
instituţiei audiovizualului, interesul personal al subiectului de a-şi apăra bunul nume,
tendinţa spre obiectivitate impusă de normele etice şi legale, neamestecul în viaţa privată
a persoanei etc.
Apărarea prin mijloace juridice penale
(în baza art. 304 Cod penal)

Apărarea prin mijloace juridice civile
(în baza art. 16 Cod civil)

În apărarea penală a onoarei, demnităţii În apărarea civilă a onoarei, demnităţii şi
şi reputaţiei profesionale statul exercită
reputaţiei profesionale statul are un rol
un rol activ, având în vedere că apărarea pasiv.
penală survine în cazurile de atentare
la valorile sociale. Instanţa de judecată
rămâne un organ independent, însă în
cercetarea cazului se implică organele
Ministerului Afacerilor Interne, eventual
Procuratura, iar învinuitul poate beneﬁcia
de serviciile avocatului oferit din oﬁciu.
Calomnierea penală este o infracţiune
săvârşită cu intenţie. Calomnierea fără
intenţie nu atrage răspundere penală.
Dacă persoana (de bună credinţă) a fost
indusă în eroare şi răspândeşte informaţii
false (pe care ea le consideră adevărate),
atunci ea nu poate ﬁ trasă la răspundere
penală.

Răspunderea civilă pentru lezarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale survine independent de vinovăţia persoanei
care a răspândit informaţiile defăimătoare.

Apărarea prin mijloce penale presupune
iniţierea urmăririi penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne.

Apărarea prin mijloace civile are loc
exclusiv prin instanţa de judecată ca organ
de stat: în cadrul procesului civil intentat
de persoană.

Intentarea procesului penal este posibilă
doar asupra persoanelor pasibile de
răspundere penală.

Prin mijloace civile se poate apăra de
asemenea onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională a persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu
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Legea penală apără doar onoarea, demni- Legea civilă apără toate persoanele ﬁzice şi
tatea şi reputaţia profesională a anumitor juridice.
categorii de persoane ﬁzice: judecători,
persoane care efectuează urmărirea penală
ori contribuie la înfăptuirea justiţiei (art.
304 CP)
Scopul apărării prin mijloace penale este
pedepsirea persoanei care a calomniat.
Ţinând cont de caracterul social periculos
al atentatelor se stabilesc pedepse
severe, îndreptate în special împotriva
personalităţii infractorului, şi nu a averii
sale. Cu cât e mai gravă calomnia, cu atât e
mai gravă pedeapsa.

În cazul apărării civile scopul principal
este restabilirea dreptului sau interesului
nepatrimonial lezat, în consecinţă,
răspunderea constă în publicarea
(anunţarea) dezminţirii şi în răspunderea
patrimonială.

În procesul penal funcţionează regula
generală că nimeni nu este obligat să
depună mărturie contra sa, învinuitul nu
este obligat să-şi dovedească nevinovăţia,
aceasta se prezumă. Adică obligaţia
de a dovedi toate cele 4 elemente ale
componenţei de infracţiune revine reprezentantului statului (procurorului).

În procesul civil reclamantul trebuie
să dovedească doar faptul răspândirii
informaţiilor în privinţa sa. Dovedirea
neveridicităţii şi caracterului defăimător
al informaţiilor revine răspânditorului
acesteia.

Răspunderea penală este, în esenţă, o
răspundere faţă de societate (stat), şi nu o
răspundere faţă de persoana vătămată. În
cazul intentării procesului penal, amenda
percepută se varsă la bugetul de stat

Răspunderea civilă survine în raport cu
persoana concretă şi oferă posibilitatea
reparării prejudiciului moral. De fapt,
chiar dacă s-a intentat un proces penal,
persoana poate intenta şi o acţiune civilă
pentru compensarea prejudiciului moral
cauzat. Despăgubirile impuse pârâtului în
cadrul procesului civil reprezintă un câştig
bănesc al reclamantului.

Calomnierea penală se pedepseşte cu
amendă, arest sau închisoare.

În procesul civil, efectele maxime pot ﬁ
publicarea dezminţirii şi, eventual, repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
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REZUMAT
Protecţia onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale este un domeniu juridic deosebit
de complex. Există o multitudine de nuanţe care necesită a ﬁ luate în considerare atât în
procesul legiferării, cât şi în procesul aplicării legislaţiei. Diﬁcultatea principală constă
în a elabora astfel de norme juridice, încît să nu permită subiectivismul nejustiﬁcat în
aplicare, iar, odată aplicate, să instituie un grad sporit de echitate.
Un aspect problematic este stabilirea unei graniţe echitabile între dreptul la libertatea
de exprimare şi dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie profesională sau, altfel spus,
hotarul între permisibil şi blamabil. Trebuie găsit un mod de a proteja onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională fără a aduce atingere libertăţii de exprimare, care
este baza societăţii democratice. În acest sens, regulile stabilite prin jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului trebuie să ﬁe considerate un criteriu esenţial în
aprecierea legitimităţii aplicării unei restrângeri în exercitarea libertăţii de exprimare.
Dar nu putem vorbi despre obligaţia de a aplica necondiţionat standardele europene
sau experienţa statelor cu un nivel de democratizare mai înalt. La aplicarea legii trebuie
să se pună pe “cântar” valorile care sunt protejate în respectiva societate, la momentul
respectiv şi în perspectivă.
Prezentul studiu este o încercare de a aprecia conformitatea legislaţiei existente în
Republica Moldova cu exigenţele societăţii moderne, cu exigenţele statului de drept şi
de a identiﬁca modelul optim de reglementare juridică a domeniului.
Legislaţia actuală a Republicii Moldova poate ﬁ criticată sub mai multe aspecte:

• Utilizarea noţiunilor “onoare”, “demnitate” şi “reputaţie profesională”
în articolul 16 al Codului civil este irelevantă şi ineﬁcientă.

• Articolul 16 al Codului civil trebuie să stabilească un statut diferit

pentru dovedirea expresiilor ce reprezintă fapte în raport cu expresiile
ce reprezintă judecăţi de valoare.

• Reglementarea dreptului la replică şi rectiﬁcare necesită perfecţionare.
• Reparaţia prejudiciilor nepecuniare necesită o reglementare mai complexă,

se impune stablirea unui plafon maxim al compensaţiei pentru prejudiciul moral
cauzat prin răspândirea faptelor neveridice.

• Trebuie instituit un termen de prescripţie pentru dreptul de a obţine în justiţie
satisfacerea acţiunii de apărare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.

• Trebuie revăzută sarcina probaţiunii pentru această categorie de litigii în sensul
respectării tuturor standardelor stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului.
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În acelaşi timp, şi interpretarea legilor trebuie să se facă în concordanţă cu necesităţile
societăţii democratice. În societatea democratică anumite categorii de persoane trebuie
să suporte un nivel mai înalt sau mai redus de toleranţă în faţa criticii, or, libertatea de
exprimare reprezintă un fundament al democraţiei şi necesită a ﬁ protejată.

SUMMARY
Legal protection of honor, dignity and professional reputation is a particularly complex
area of law. There is a multitude of subtleties to be taken into account, both in the
process of making the law and applying the law. The most diﬃcult thing, however, is
to create a rule that would not permit subjectivism in the process of its application and
which, after being applied, would ensure authentic equity.
A problematic aspect is establishing an equitable “border” between the freedom of
speech and the right to honor, dignity and professional reputation or, in other words
– the line between what is permissible and what can be subject for law suits. One has to
ﬁnd a way to protect honor, dignity and professional reputation that would not aﬀect
the freedom of speech that is fundamental to a democratic society. For this purpose,
the rules established by the case law of the European Court for Human Rights shall
represent the criterion when deciding upon the legitimacy of the restriction applied to
the freedom of speech. However, one should not envisage the obligation to apply the
European standards or the experience of countries with a higher level of democracy as a
non-conditional one. Each application of law has to balance again and again the values
protected by a certain society, at a particular moment and in future.
This study is also a tentative to appreciate the conformity of the current legislation of the
Republic of Moldova with the demands of the actual society, of the rule of law, a search
for the most appropriate regulation in the ﬁeld.
The current legislation of the Republic of Moldova can be criticized under many aspects:

• The use of the notions “honor”, “dignity” and “professional reputation” in Article
16 of the Civil Code is irrelevant and ineﬃcient.

• Article 16 of the Civil Code must establish a diﬀerent order for proving facts
as opposed to value judgments.

• A better regulation should be put in place to ensure the right to rectiﬁcation
and reply.

• The reparation of non-pecuniary damages requires a more complex regulation,

establishing a maximum limit for the compensation of moral damages caused by
the dissemination of untrue information.

• A statute of limitations needs to be introduced regarding the protection of
a person’s honor, dignity and professional reputation.
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• A revision of the institution of burden of proof for these kinds of litigation is
necessary to bring it up to the standards established by the case law of the
European Court of Human Rights.

The law has to be interpreted as well in consistency with the necessities of the democratic
society. In a democratic society there are categories of persons that have to bear a higher
or a lower degree of tolerance to criticism, considering that freedom of speech is a
cornerstone of democracy and has to be protected.
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EXTRASE DIN LEGISLAŢIE
Constituţia Republicii Moldova
din 29.07.94

Articolul 32 Libertatea opiniei şi a exprimării
(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi
libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei
persoane la viziune proprie.
(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau
religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial,la violenţă publică,
precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.

Codul civil

nr. 1107-XV din 06.06.2002
Articolul 14. Repararea prejudiciilor
(1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel.
(2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei
le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneﬁciul
neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).
(3) Dacă cel care a lezat o persoană într-un drept al ei obţine ca urmare venituri,
persoana lezată este în drept să ceară, pe lîngă reparaţia prejudiciilor, partea din
venit rămasă după reparaţie.
Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale
Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sînt apărate în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul cod şi de alte legi, în limita în care folosirea
modalităţilor de apărare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi
din caracterul consecinţelor acestei încălcări.
Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.
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Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea,
demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea
corespunde realităţii.
La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei
persoane ﬁzice şi după moartea acesteia.
Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este
răspîndită printr-un mijloc de informare în masă, instanţa de judecată îl obligă
să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de
emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti.
În cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii care
lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă să
înlocuiască documentul.
În alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(4) şi (5), modalitatea de dezminţire a
informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte
de către instanţa de judecată.
Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile unui
mijloc de informare în masă, este în drept să publice replica sa în respectivul mijloc
de informare în masă pe contul acestuia.
Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să
ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel.
Dacă identiﬁcarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta
din urmă este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea
declarării informaţiei răspîndite ca ﬁind neveridică.
Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă
(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea
intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
(2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu
numai în cazurile expres prevăzute de lege.
Articolul 280. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv
Sînt imprescriptibile extinctiv pretenţiile:
a) privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale dacă legea nu prevede altfel;
b) deponenţilor faţă de instituţiile ﬁnanciare privind restituirea depunerilor;
c) cu privire la repararea prejudiciului cauzat vieţii sau sănătăţii persoanei. În acest
caz, se repară prejudiciul pentru o perioadă anterioară intentării acţiunii, dar nu
mai mare de 3 ani.
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Articolul 1415. Dreptul de regres faţă de persoana care a cauzat prejudiciul
(1) Persoana care a reparat prejudiciul cauzat de o altă persoană are dreptul la o
acţiune de regres împotriva acesteia în mărimea despăgubirii plătite persoanei
vătămate dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) Statul, în cazul reparării prejudiciului în temeiul art.1405, are drept de regres faţă
de persoana cu funcţie de răspundere din organele de cercetare penală, de anchetă
preliminară, procuratură sau instanţa judecătorească dacă vinovăţia lor este constatată
prin sentinţă judecătorească.
(3) Părinţii (adoptatorii), tutorii sau curatorii, precum şi organizaţiile prevăzute la
art.1406-1408 care au reparat prejudiciul cauzat de un minor sau de o persoană lipsită
de capacitate de exerciţiu, nu au drept de regres împotriva acestora.
Articolul 1417. Luarea în considerare, la determinarea cuantumului despăgubirii,
a vinovăţiei persoanei vătămate
(1) Prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară.
(2) Dacă culpa gravă a persoanei vătămate a contribuit la producerea prejudiciului
sau la agravarea lui, despăgubirea se reduce potrivit gradului de vinovăţie a persoanei
vătămate.
(3) Culpa gravă a persoanei vătămate nu constituie temei de reducere a despăgubirii
în cazurile prevăzute la art.1405 şi nici în cazurile în care prejudiciul a fost cauzat
unui minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani sau unei persoane lipsite de capacitate
de exerciţiu.
Articolul 1398. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
(1) Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat
prin acţiune sau omisiune.
(2) Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile
expres prevăzute de lege.
(3) O altă persoană decît autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul
numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(4) Prejudiciul nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul
persoanei vătămate şi dacă fapta autorului nu vine în contradicţie cu normele de etică
şi morală.
Articolul 1422. Reparaţia prejudiciului moral
(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau
ﬁzice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în
alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana
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responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului
patrimonial.
(3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite
în cazul în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, tragere ilegală la
răspundere penală, aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a
nu părăsi localitatea, aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului sau a muncii corecţionale şi în alte cazuri prevăzute de lege.
Articolul 1423. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral
(1) Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de
judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau ﬁzice cauzate
persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia
este o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această compensare poate aduce
satisfacţie persoanei vătămate.
(2) Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau ﬁzice le apreciază instanţa de
judecată, luînd în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum
şi statutul social al persoanei vătămate.
Articolul 1424. Termenul de prescripţie
(1) Acţiunea în reparare a prejudiciului se prescrie în termen de 3 ani începînd cu
momentul în care persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa
prejudiciului şi persoana obligată să-l repare.
(2) În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul şi persoana prejudiciată
negociază asupra prejudiciului care urmează să ﬁe reparat, cursul prescripţiei se
suspendă pînă cînd una din părţi nu va renunţa la negociere.
(3) În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul a dobîndit ceva, în urma
faptei ilicite, din contul persoanei prejudiciate, prima este obligată, chiar şi după
expirarea termenului de prescripţie, să restituie, în conformitate cu normele privind
îmbogăţirea fără justă cauză, ceea ce a dobîndit.

Codul penal

nr. 985-XV din 18.04.2002
Articolul 4. Principiul umanismului
(1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca
valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.
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Articolul 16. Clasiﬁcarea infracţiunilor
(1) În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile prevăzute de prezentul
cod sînt clasiﬁcate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit
de grave şi excepţional de grave.
(2) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate
de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.
(3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede
pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.
(4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa
maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 15 ani inclusiv.
(5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru
care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte
15 ani.
(6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie
pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.
Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale
(2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului,
precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a
altor persoane.
Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe ﬁzice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale
(1) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege,
despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane
fără consimţămîntul ei se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de
ore.
(2) Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;
b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu arest de pînă la 6 luni.
Articolul 304. Calomnierea judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală
ori contribuie la înfăptuirea justiţiei
Calomnierea judecătorului sau a persoanei care efectuează urmărirea penală ori
contribuie la înfăptuirea justiţiei, însoţită de învinuirea acestora de săvîrşirea unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, în legătură cu exam134

inarea cauzelor sau materialelor în instanţa de judecată, se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu arest de pînă la 6 luni, sau cu
închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării
naţionale, rasiale sau religioase
Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media,
scrise şi electronice, îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale
sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea,
directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte,
cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă, se pedepsesc
cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 3 ani.
Articolul 347. Profanarea simbolurilor naţional-statale
(1) Profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii
Moldova sau ale altui stat se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi
convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 2 la 6 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de persoana cu funcţie de
răspundere responsabilă pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor
naţional-statale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi
convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen
de pînă la 5 ani.
Articolul 366. Insultarea militarului
(1) Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, în
timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar, se pedepseşte cu trimiterea
într-o unitate militară disciplinară pe un termen de pînă la 2 ani sau cu închisoare de
pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) pe timp de război;
b) în condiţii de luptă
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
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Codul de procedură civilă
nr. 225-XV din 30.05.2003

Articolul 23. Caracterul public al dezbaterilor judiciare
(3) Instanţa de judecată poate dispune judecarea pricinii în şedinţă secretă pentru a
preveni divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care
lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe care ar
putea prejudicia interesele participanţilor la proces, ordinea publică sau moralitatea.
(7) Instanţa judecătorească ia măsurile de rigoare în vederea păstrării secretului de
stat, tainei comerciale, informaţiei despre viaţa intimă a persoanei. Participanţii la
proces şi alte persoane care asistă la actele procesuale în cadrul cărora pot ﬁ divulgate
date ce constituie astfel de secrete sînt somaţi de răspunderea în cazul divulgării lor.
Articolul 133. Persoanele care nu pot ﬁ audiate ca martori în judecată
Nu pot ﬁ citaţi în judecată şi audiaţi în calitate de martori:
d) persoanele care, în virtutea funcţiei profesionale, au participat la pregătirea, executarea sau răspîndirea publicaţiilor periodice, emisiunilor televizate sau radiodifuzate
referitor la personalitatea autorului, executorului sau alcătuitorului de materiale ori
documente, la informaţia parvenită de la aceştia în legătură cu activitatea lor, dacă
materialele şi documentele sînt destinate redacţiei;

Codul cu privire la contravenţiile administrative
din 29.03.1985

Articolul 47/2. Calomnia
Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează
o altă persoană, — atrage aplicarea unei amenzi de la zece la douăzeci şi cinci de
salarii minime sau arest administrativ pe un termen de pînă la treizeci de zile.
Articolul 47/3. Injuria
Injuria, adică înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin acţiune,
verbal sau în scris, — atrage aplicarea unei amenzi de la şapte la cincisprezece salarii
minime sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile.
Injuria adusă într-o publicaţie sau într-o lucrare multiplicată în alt mod, precum
şi injuria adusă de o persoană supusă unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi
încălcare, — atrage aplicarea unei amenzi de la zece la douăzeci şi cinci de salarii
minime sau arest administrativ pe un termen de pînă la trezeci de zile.
Articolul 174/2. Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor de stat
Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul,
imnul) ale Republicii Moldova sau ale altui stat — atrage după sine aplicarea unei
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amenzi în mărime de pînă la zece salarii minime.
Acţiunile, prevăzute de alineatul întîi al prezentului articol, săvîrşite printr-o
înţelegere prealabilă de un grup de persoane, precum şi de persoanele cu funcţii de
răspundere, responsabile pentru respectarea modului de folosire a simbolurilor de
stat, — atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci de salarii
minime sau arest administraiv pe termen de pînă la treizeci de zile.
Articolul 174/6. Ultragierea colaboratorului poliţiei
Ultragierea colaboratorului poliţiei, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii
lui, ultragierea altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane, aﬂate
în exerciţiul datoriei de serviciu sau obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de
combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris — atrage după
sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece salarii minime, sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile.
Articolul 174/22. Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate
Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate, manifestată prin:
1) publicitatea mărfurilor şi serviciilor supuse certiﬁcării sau licenţierii în cazul cînd
producătorii lor nu dispun de certiﬁcatul sau licenţa cuvenită, precum şi publicitatea
mărfurilor şi serviciilor interzise producerii şi comercializării,
2) prezentarea, producerea sau difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale
de către furnizorul de publicitate, producătorul de publicitate sau de către difuzorul
de publicitate,
3) publicitatea mărfurilor şi serviciilor cu folosirea neautorizată a simbolurilor
statului, a denumirilor sau abrevierilor de ﬁrme, companii, întreprinderi, instituţii şi
organizaţii,
4) amplasarea publicităţii exterioare prin vătămarea sau nimicirea de arbori, în
zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, precum şi fără
autorizaţia stabilită legal,
5) prezentarea, producerea sau difuzarea publicităţii destinate publicului larg
a şedinţelor medicale în masă cu folosirea metodelor de inﬂuenţă psihică sau
bioenergetică fără autorizaţia respectivă, atrage aplicarea faţă de cetăţeni a unei
amenzi de la zece la treizeci de salarii minime, iar faţă de persoane cu funcţie de
răspundere - de la o sută la trei sute de salarii minime.
Articolul 175/2. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat
Purtarea ordinului, medaliei, insignei la titlul onoriﬁc ale Republicii Moldova ori a
barelor de ordine şi de medalii de către o persoană, care nu are dreptul la aceasta,
precum şi păstrarea ilegală a ordinului,medaliei, insignei la titlul onoriﬁc ale Republicii Moldova, — atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece
salarii minime.
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Articolul 200/7. Manifestarea lipsei de respect faţă de judecată
Manifestarea lipsei de respect faţa de judecată, exprimată prin săvîrşirea de către
oricine a unor fapte care denotă desconsiderare vădită faţă de judecată sau faţă de
regulile stabilite în instanţa judecătorească — atrag după sine aplicarea unei amenzi
în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de salarii minime sau arest administrativ pe un
termen de pînă la cincisprezece zile.
Articolul 200/8. Ofensa adusă judecătorului
Ofensa adusă judecătorului în legătură cu activitatea lui de înfăptuire a justiţiei
— atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece salarii minime,
sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile.

Codul electoral

nr. 1318-XIII din 21.11.97
Articolul 47. Agitaţia electorală
(5) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate
sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie
să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi
denumirea tipograﬁei care l-a tipărit.

Codul familiei

nr. 1316-XIV din 26.10.2000
Articolul 54. Dreptul copilului la exprimarea opiniei
Copilul are dreptul să-şi exprime opinia la soluţionarea în familie a problemelor care
îi ating interesele şi să ﬁe audiat în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative. De
opinia copilului care a atins vîrsta de 10 ani se va ţine cont în mod obligatoriu dacă
aceasta nu contravine intereselor lui.

Legea presei

nr. 243-XIII din 26.10.1994
Articolul 1. Libertatea presei
(1) În Republica Moldova libertatea presei constituie un drept fundamental, consﬁnţit
de Constituţie. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a
opiniilor şi ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viaţa internă şi
cea internaţională prin intermediul publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă,
care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pluralismului politic, precum şi respectarea
legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
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(2) Cenzura de orice fel asupra publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă, imixtiunea în activitatea lor de pregătire şi de difuzare a informaţiei sînt interzise.
Articolul 4. Libertatea de exprimare şi limitări de publicitate
Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice
fel de materiale şi informaţii, ţinînd cont de faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce
comportă datorii şi responsabilităţi este supus unor formalităţi, condiţii, restrîngeri
şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate
democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa
publică, apărarea ordinii şi prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei,
protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea
unor informaţii conﬁdenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea
puterii judiciare.
Articolul 16. Aprobarea difuzării informaţiei
(1) Fiecare număr al publicaţiei periodice şi ﬁecare informaţie a agenţiei de presă
pot ﬁ difuzate numai după ce redactorul (redactorul-şef), conducătorul agenţiei sau
persoana învestită cu acest drept aprobă ieşirea de sub tipar a numărului sau difuzarea
informaţiei, respectîndu-se drepturile şi interesele legitime ale autorilor şi ale fondatorului (cofondatorilor). În cazul preluării informaţiei din altă publicaţie, se indică
denumirea, numărul şi data apariţiei publicaţiei.
(2) Zădărnicirea difuzării legitime a publicaţiei periodice prin conﬁscarea parţială sau
totală, ori în alt mod, a tirajului este interzisă.
Articolul 18. Nedivulgarea sursei de informaţie
Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă nu sînt în drept să divulge sursa de
informaţie sau pseudonimul autorului, fără consimţămîntul lor. Sursa de informaţie
sau pseudonimul autorului pot ﬁ divulgate doar în cazul în care materialul difuzat
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii şi doar la decizia instanţei de
judecată.
Articolul 27. Exonerarea
Fondatorii, redactorii, jurnaliştii nu sînt responsabili pentru difuzarea informaţiei,
dacă aceasta:
a) este cuprinsă în documentele şi comunicatele oﬁciale ale autorităţilor publice;
b) reproduce textual discursurile publice sau rezumatul lor adecvat.

Legea audiovizualului

nr. 603-XIII din 03.10.1995
Art. 2. - (1) În Republica Moldova dreptul la libera exprimare a ideilor şi a opiniilor,
la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de televiziune şi
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radiodifuziune, precum şi dreptul la informaţie completă, veridică şi operativă sînt
garantate prin lege, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale.
(2) Pluralismul de opinii şi dreptul de autor sînt garantate de stat
(3) Instituţiile audiovizualului nu sînt supuse cenzurii.
Art. 28. - (1) Instituţia audiovizualului este obligată:
d) să nu divulge numele autorului care a recurs la pseudonim sau sursa de informaţie
care a solicitat anonimatul;
e) să nu difuzeze materiale cu caracter pornograﬁc şi de propagare a cultului violenţei.
Art. 40. - (1) Răspunderea pentru conţinutul informaţiei transmise prin mijloacele de
comunicare audiovizuală care a cauzat daune materiale sau morale, revine, după caz,
în conformitate cu legislaţia, realizatorului, autorului sau titularului licenţei de emisie.
(2) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau într-un interes legitim, moral
sau material, printr-o comunicaţie audiovizuală are dreptul să ceară, conform
legislaţiei, despăgubirile respective, rectiﬁcarea corespunzătoare sau să se folosească
de dreptul la replică.
(3) Rectiﬁcarea şi replica vor ﬁ difuzate în aceleaşi condiţii în care dreptul sau
interesul i-au fost lezate şi nu vor ﬁ comentate.
(4) Răspunderea pentru difuzarea rectiﬁcării sau pentru asigurarea dreptului la
replică revine instituţiei audiovizualului prin care s-a produs prejudiciul.

Legea cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului
Compania “Teleradio-Moldova”
nr.1320-XV din 26.07.2002

Articolul 5. Emisiunile companiei
(2) Compania va asigura o largă diversitate de emisiuni care să răspundă intereselor
diferitelor grupuri sociale, naţionale, religioase, politice etc.
(3) În cadrul difuzării unor emisiuni informaţionale, documentare şi a unor reviste
ale evenimentelor curente, compania va asigura respectarea principiilor imparţialităţii
şi obiectivităţii.
(4) Emisiunile companiei trebuie:
a) să corespundă standardelor profesionale de calitate;
b) să servească interesele societăţii;
c) să contribuie activ la formarea unei opinii publice libere;
d) să reﬂecte cultura naţională în întreaga ei diversitate şi bogăţie şi să contribuie la
dezvoltarea ei;
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e) să cultive respectul faţă de alte opinii şi convingeri.
(5) Informaţiile cuprinse în emisiunile companiei nu trebuie:
a) să propage violenţa şi intoleranţa rasială, naţională, de clasă sau religioasă, nesupunerea civică;
b) să prejudicieze securitatea statului, onoarea, demnitatea şi viaţa particulară a
cetăţenilor;
c) să conţină idei, opinii şi manifestări ce contravin normelor moralei;
d) să aibă un caracter indecent, inclusiv pornograﬁc.
(6) Emisiunile al căror conţinut ar putea prejudicia dezvoltarea morală a copiilor pot
ﬁ difuzate între orele 23.00 şi 6.00.
(7) Emisiunile de actualităţi vor avea un caracter imparţial, independent şi veridic.
Comentariile trebuie să ﬁe separate de ştiri.
Articolul 7. Dreptul la replică
(1) Conducerea companiei acordă dreptul la replică, conform legislaţiei, oricărei
persoane ﬁzice sau juridice dacă într-o emisiune difuzată de companie despre această
persoană s-au făcut aﬁrmaţii care nu corespund realităţii şi care induc în eroare opinia
publică, lezîndu-i-se onoarea, demnitatea şi reputaţia personală sau profesională.
Timpul pentru replică se acordă în acelaşi program sau ciclu de emisiuni, în termen
de 2 săptămîni de la data solicitării, dar cel mult după 2 luni de la data difuzării
emisiunii.
(2) Dreptul la replică nu se acordă dacă:
a) persoana interesată solicită neîntemeiat acordarea acestui drept;
b) replica prezentată are un caracter indecent sau poate implica răspundere penală;
c) în calitate de temei pentru acordarea dreptului la replică se invocă un material
documentar care este un fragment al unei înregistrări video sau audio de la o şedinţă
a organului legislativ sau a instanţei de judecată;
d) solicitarea a fost înaintată după expirarea a 2 luni de la data difuzării emisiunii.
(3) Acordarea timpului de antenă pentru realizarea dreptului la replică poate ﬁ
înlocuită, cu acordul solicitantului, prin rectiﬁcarea, de către companie sau de către
prezentatorul emisiunii, a erorii comise.

Legea cu privire la publicitate
nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997

Articolul 7. Principiile de bază ale activităţii de publicitate
Principiile de bază ale activităţii de publicitate sînt:
a) loialitatea, onestitatea, autenticitatea şi decenţa publicităţii;
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b) utilizarea formelor, metodelor şi mijloacelor care nu aduc prejudicii spirituale,
morale sau psihice consumatorilor de publicitate;
c) concurenţa onestă;
d) responsabilitatea faţă de consumatori, societate şi stat.
Articolul 8. Cerinţe generale
(1) Publicitatea trebuie să ﬁe loială şi onestă.
(2) Publicitatea trebuie să ﬁe identiﬁcată fără cunoştinţe speciale şi fără utilizarea de
mijloace tehnice.
(3) Publicitatea nu trebuie să inducă în eroare, nici să prejudicieze interesele consumatorilor.
(4) În mass-media, publicitatea trebuie să ﬁe în mod clar identiﬁcabilă de celelalte
programe şi materiale prin mijloace poligraﬁce, video, audio, combinate sau prin
comentarii. De regulă, publicitatea se difuzează grupat.
(5) Difuzorul de publicitate nu trebuie să exercite inﬂuenţă editorială asupra
conţinutului programelor.
(6) Publicitatea subliminală este interzisă.
(7) Publicitatea se difuzează în limba moldovenească iar, la dorinţa furnizorului de
publicitate - şi în alte limbi, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu
Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova,
precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(8) Publicitatea mascată este interzisă.
(9) Se interzice publicitatea mărfurilor (serviciilor) pasibile de certiﬁcare (licenţiere)
în cazul în care certiﬁcatul (licenţa) lipseşte, precum şi publicitatea mărfurilor
(serviciilor) interzise pentru producere şi comercializare în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
(10) Nu se permite publicitatea cu folosirea neautorizată a simbolicii de stat, a denumirilor sau a abrevierilor de ﬁrme, companii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
(11) Publicitatea nu trebuie:
a) să contravină intereselor statului;
b) să incite la acţiuni ce încalcă legislaţia privind protecţia mediului înconjurător;
c) să conţină informaţii care nu sînt autentice;
d) să conţină elemente ce pot provoca panică, instiga la violenţă, la agresiune sau la
acţiuni periculoase ce pot prejudicia sănătatea sau ameninţa securitatea oamenilor;
e) să conţină, fără temeiuri de ordin instructiv sau social, imagini vizuale sau descrieri
ale unor acţiuni periculoase cu neglijarea măsurilor de securitate.
(12) Informaţia despre programele audiovizuale nu este considerată publicitate şi se
difuzează în mass-media gratuit.
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Articolul 9. Publicitatea neonestă
(1) Se consideră neonestă publicitatea care:
a) discreditează persoanele ﬁzice şi juridice ce nu se folosesc de mărfurile cărora li se
face publicitate;
b) conţine comparaţii incorecte ale mărfurilor cărora li se face publicitate cu mărfuri
similare ale altui agent economic, precum şi aﬁrmaţii sau imagini care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a concurentului;
c) conţine imagini ale unor persoane, referiri la ele sau descrieri ale proprietăţii
acestora, fără consimţămîntul lor prealabil, prin metode ce lasă impresia conﬁrmării
de către persoanele în cauză a conţinutului informaţiei publicitare.
(2) Publicitatea neonestă este interzisă.
Articolul 10. Publicitatea neautentică
(1) Se consideră neautentică publicitatea care conţine date ce nu corespund realităţii
în ce priveşte:
a) unele caracteristici ale mărﬁi necesare consumatorului, indicate în mod obligatoriu
pe eticheta comercială: calitatea, componenţa, data fabricării, destinaţia, proprietăţile
de consum, condiţiile de utilizare şi recomandările de îngrijire, corespunderea cu
standardul, marca comercială a producătorului, originea şi locul de producere a
mărﬁi;
b) prezenţa certiﬁcatului pentru marfă, posibilitatea achiziţionării acesteia, preţul,
timpul şi locul procurării, condiţiile suplimentare de plată;
c) transportul, preschimbarea, restituirea, reparaţia şi deservirea mărﬁi;
d) obligaţiile de garanţie, termenul de utilizare sau de validitate a mărﬁi;
e) drepturile excepţionale asupra rezultatelor activităţii intelectuale şi a mijloacelor
echivalente de individualizare a persoanelor ﬁzice şi juridice, precum şi a mărﬁi
(lucrării, serviciului);
f) dreptul de utilizare a simbolicii de stat (drapel, stemă, imn);
g) recunoaşterea oﬁcială a mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) cărora li se face publicitate, aprecierea cu medalii, premii, diplome şi alte distincţii;
h) extrasele din rezultatele cercetărilor şi experimentelor, citatele din publicaţiile
tehnice, ştiinţiﬁce şi de alt gen, termenii ştiinţiﬁci, utilizarea unor recomandări
învechite;
i) datele statistice selective, inclusiv cele ce vizează gradul de solicitare a mărﬁi respective.
(2) Publicitatea neautentică este interzisă.
Articolul 11. Publicitatea amorală
(1) Se consideră amorală publicitatea care: a) încalcă normele unanim acceptate ale
umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii şi imagini defăimătoare privind rasa,
naţionalitatea, profesia, categoria socială, vîrsta, sexul, limba, convingerile religioase,
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ﬁlozoﬁce, politice şi de alt gen ale persoanelor ﬁzice;
b) defăimează operele de artă ce constituie patrimoniul culturii naţionale şi universale;
c) discreditează simbolurile de stat (drapelul, stema, imnul) şi cele religioase, valuta
naţională a Republicii Moldova şi a altor state.
(2) Publicitatea amorală este interzisă.
Articolul 31. Dezminţirea
(1) În cazul în care instanţa judecătorească a constatat încălcarea legislaţiei privind
publicitatea, contravenientul este obligat să sisteze publicitatea respectivă integral sau
parţial, să dezmintă materialul publicitar neadecvat în termenul stabilit de instanţa
judecătorească. Contravenientul suportă cheltuielile pentru dezminţire în volum
deplin.
(2) Dezminţirea se difuzează prin aceleaşi mijloace de informare, folosindu-se aceleaşi
caracteristici de durată, spaţiu şi ordine ca şi în publicitatea neadecvată. Conţinutul
dezminţirii se coordonează cu organul de stat care a constatat încălcarea.
Articolul 33. Responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate
(2) Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate ca urmare a publicităţii neadecvate
au dreptul să intenteze, în modul stabilit, în instanţa judecătorească, acţiuni privind
recuperarea pierderilor, inclusiv a venitului ratat, a daunei cauzate sănătăţii, patrimoniului, onoarei şi demnităţii, precum şi privind compensarea prejudiciilor morale şi
dezminţirea publică a publicităţii neadecvate.

Legea cu privire la poliţie

nr. 416-XII din 18.12.90

Articolul 4. Activitatea poliţiei şi drepturile cetăţenilor
În cazul reabilitării ulterioare a persoanei de către instanţa judecătorească, de procuror sau de însuşi organul de poliţie, informaţiile compromiţătoare despre încălcarea
legalităţii ce au fost date publicităţii nemijlocit de organele de poliţie, trebuie inﬁrmate
de organul de poliţie în modul în care au fost date publicităţii, în termen de o lună
din ziua intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, a procuraturii sau a
organului de poliţie privind reabilitarea.

Declaraţia universală a drepturilor omului
din 10.12.1948
Articolul 19
Orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul
de a nu ﬁ tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspîndi, fără
consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare.
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Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
din 16.12.1966
Articolul 19
1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale.
2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde
libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei de orice fel, fără a se
ţine seama de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt
mijloc, la alegerea sa.
3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă
îndatoriri şi răspunderi speciale.
În consecinţă, ea poate ﬁ supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod
expres prin lege şi care sunt necesare:
a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora;
b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice.

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
din 04.11.1950

Articolul 10 Libertatea de exprimare
1.Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde
libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără
amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu
împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematograﬁe sau de
televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate
ﬁ supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege,
care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea
naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor
altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii conﬁdenţiale sau pentru a garanta
autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră
din 5 mai 1989

Articolul 8 Dreptul la răspuns
1.Fiecare Parte transmiţătoare va asigura ca orice persoană ﬁzică sau juridică, indiferent de cetăţenie şi locul de reşedinţă, va putea exercita dreptul la răspuns sau va avea
acces la oricare alt recurs juridic sau administrativ comparabil referitor la emisiunile
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transmise sau retransmise de către organizaţii sau prin intermediul mijloacelor
tehnice în cadrul jurisdicţiei sale, în sensul articolului 3. În particular, ea va asigura
ca timpul şi alte modalităţi prevăzute pentru exercitarea dreptului la răspuns să ﬁe
suﬁciente pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă
a acestui drept sau altor recursuri juridice sau administrative comparabile trebuie
să ﬁe asigurată atît din punct de vedere al timpului cît şi din punct de vedere al
modalităţilor de aplicare.
2.Cu acest scop, numele radiodifuzorului responsabil pentru serviciile de programe
va ﬁ identiﬁcat, în acest sens, la intervale corespunzătoare prin mijloace apropriate.

Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului
din 20.11.1989
Articolul 12
1. Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernămînt dreptul de a exprima
liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului ﬁind luate
în considerare avîndu-se în vedere vîrsta sa şi gradul său de maturitate.
2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea de a ﬁ ascultat în orice
procedură judiciară sau administrativă care-l priveşte, ﬁe direct, ﬁe printr-un reprezentant sau o instituţie corespunzătoare, în conformitate cu regulile de procedură
din legislaţia naţională.
Articolul 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de
a căuta, a primi şi a difuza informaţii şi idei de orice natură, fără să ţină seama de
frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică, sau prin oricare alte mijloace,
la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate ﬁ supusă restricţiilor, dar numai acelora care sunt
prevăzute de lege şi care sunt necesare:
a) pentru respectul drepturilor sau reputaţiei altora, sau
b) pentru protecţia securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralei publice.
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Alte publicaţii ale autorului în problema
libertăţii de exprimare şi dreptului la informaţie
“Codul civil: probleme noi, soluţii noi”, buletin informativ “Ai dreptul să ştii”,
Nr. 5, aprilie 2005, /în română/ - 0,77 coli de autor.
“Legea privind contracararea activităţii extremiste versus libertatea de exprimare”,
buletin informativ “Ai dreptul să ştii”, nr. 3, septembrie 2004 /în română/ - 0,63 coli de
autor.
“Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în legislaţia penală şi
administrativă a R. Moldova”/Защита чести, достоинства и профессиональной
репутации в уголовном и административном законодательстве Республики
Молдова/, revista specializată editată la Moscova «Законодательство и практика
масс-медия. Молдавия» № 2 (6) (2004) /în rusă/ - 0,58 coli de autor. În formă
electronică la: http://www.medialaw.ru/exussrlaw/index.htm
“Libertatea de exprimare e în pericol. Scurt comentariu al Legii privind contracararea activităţii extremiste”, buletin analitic “Mass media în R. Moldova”, decembrie
2003 /în română şi engleză/ - 0,35 coli de autor. În formă electronică la: http://ijc.iatp.
md/bulmm/
“Unele aspecte ale aplicării Legii privind accesul la informaţie sau câteva
învăţăminte din primul proces intentat în baza acestei legi”, buletin analitic “Mass
media în R. Moldova”, iunie 2003, /în română şi engleză/ - 0,68 coli de autor; republicat
în buletinul informativ “Ai dreptul să ştii”, nr. 2, iulie 2004 /în română/. În formă
electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
Compartimentele 10-13 (10. Lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
(10.1 Jurisprudenţa Curţii Europene; 10.2 Codul civil; 10.3 Codul penal; 10.4
Codul cu privire la contravenţiile administrative; 10.5 Repararea prejudiciilor);
11. Dreptul la replică şi rectiﬁcare; 12. Imixtiuni în viaţa privată; 13. Lezarea
autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici) în cadrul cărţii “Mass-media şi
legislaţia. Analiză. Opinii. Propuneri”. Chişinău, Universul, 2003 /în română, rusă,
engleză/ - 0,76 coli de autor.
“O lecţie de drept” – în cadrul cărţii “Ghid de jurnalism pentru liceeni”, Chişinău,
Centrul Independent de Jurnalism, 2002 /în română şi rusă/ - 0,75 coli de autor.
“Accesul la informaţie în Republica Moldova: consideraţii privind prevederile
şi implementarea legislaţiei” – în cadrul cărţii “Comunicarea publică: concepte şi
interpretări”, Chişinău, CE USM, 2002 /în română/ - 0,64 coli de autor.
“Fundamentează-ţi materialul jurnalistic pe informaţii veridice” – în cadrul cărţii
“Reportajul social” pentru tinerii jurnalişti şi studenţii de la Facultatea de Jurnalism.
Chişinău, Colograf-com, 2002 /în română/ - 0,59 coli de autor.
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“Libertatea de exprimare în noul Cod civil şi noul Cod penal al Republicii
Moldova”, buletin analitic “Mass media în R. Moldova”, decembrie 2002, /în română şi
engleză/ - 0,56 coli de autor. În formă electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
“Luare de mită sau contract civil” /Взятка или гражданский договор?/, revista
specializată editată la Moscova «Законодательство и практика масс-медия.
Молдавия» № 4 (2002) /în rusă/ - 0,65 coli de autor. În formă electronică la: http://
www.medialaw.ru/exussrlaw/index.htm
“Apărarea onoarei şi demnităţii în Republica Moldova: reglementare actuală
şi perspective” /Защита чести и достоинства в Республике Молдова:
действующие регламентации и перспективы/, revista specializată editată la
Moscova «Законодательство и практика масс-медия. Молдавия» № 3 (2002) /în
rusă/ - 1,22 coli de autor. În formă electronică la: http://www.medialaw.ru/exussrlaw/
index.htm
“Problematica protecţiei drepturilor de autor în Internet”, buletin analitic “Mass
media în R. Moldova”, iunie 2002 /în română şi engleză/ - 0,58 coli de autor. În formă
electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
“Reﬂecţii privind implementarea Legii accesului la informaţie în Republica
Moldova”, buletin analitic “Mass media în R. Moldova”, decembrie 2001 /în română şi
engleză/ - 0,49 coli de autor. În formă electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
“Aspecte juridice ale protecţiei onoarei şi demnităţii persoanei în R. Moldova”,
buletin analitic “Mass media în R. Moldova”, iunie 2001 /în română şi engleză/ - 0,56
coli de autor. În formă electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
“Consideraţii asupra unor reglementări recente vizînd libertatea de exprimare în R.
Moldova”, buletin analitic “Mass media în R. Moldova”, decembrie 2000 /în română şi
engleză/ - 0,46 coli de autor. În formă electronică la: http://ijc.iatp.md/bulmm/
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