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În cauza Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială 

din Moldova și Sanduța v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o  

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Examinând: 

cererea (nr. 4358/19) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 9 

ianuarie 2019 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

organizație non-guvernamentală înregistrată în Republica Moldova, 

Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova, și de 

către un cetățean moldovean, Iurie Sanduța („reclamanții”); 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerea cu privire la Articolul 10 din Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 7 septembrie 2021,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la constatarea responsabilității reclamanților pentru 

defăimare în cadrul unui proces civil cu privire la defăimare, în urma unei 

investigații jurnalistice realizate de către reclamanți, în care se dezvăluia 

presupusa  finanțare a unuia dintre principalele partide politice de către o 

companie offshore, cu legături rusești, înainte de alegerile prezidențiale din 

anul 2016. 

 

CIRCUMSTANȚELE  

 

2. Primul reclamant este o organizație non-guvernamentală înregistrată în 

Republica Moldova. Cel de-al doilea reclamant este un jurnalist născut în anul 

1988, care locuiește în Chișinău. Ambii reclamanți au fost reprezentați de 

către dl V. Zama, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

4. Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate  

după cum urmează.  
5. La 28 septembrie 2016, i.e. cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, 

în cadrul cărora unul dintre principalii candidați era dl I. Dodon, care era 

președintele Partidului Socialiștilor și care, în final, a devenit Președintele 
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Republicii Moldova, primul reclamant a publicat un articol semnat de către 

cel de-al doilea reclamant, intitulat „Banii lui Dodon din Bahamas”. 

6.  În articol se relata despre un transfer de 1,5 milioane de euro (EUR) de 

la o firmă offshore cu sediul în Bahamas către o firmă moldovenească, E.M. 

SRL, conform unui contract de împrumut încheiat între cele două companii. 

Respectiva firmă offshore părea să aibă legături strânse cu Federația Rusă, în 

articol fiind prezentate copii de pe mai multe sentințe arbitrale referitoare la 

transferuri ale unor sume mari de bani între firma offshore și marile afaceri 

rusești. Articolul prezenta, de asemenea, extrase din contractul de împrumut 

încheiat între firma offshore din Bahamas și E.M. SRL, conform căruia, în 

cazul unui litigiu, urma să fie aplicată legislația rusă, iar o instanță arbitrală 

cu sediul în Rusia era competentă să decidă cu privire la eventualele dispute 

dintre cele două entități. 

7.  Cu referire la E.M. SRL, articolul menționa că era condusă de către 

C.F., o persoană din aceeași localitate cu dl I. Dodon, având legături strânse 

cu cel din urmă. C.F. era, de asemenea, membru al partidului politic al dlui 

Dodon și deputat în Parlament pe lista partidului respectiv. Totodată, articolul 

menționa că firma lui a angajat-o pe soția dlui Dodon și prezenta informații 

despre salariile încasate de către ea de la companie. 

8.  În continuare, articolul raporta că cele 1,5 milioane de euro au ajuns în 

Moldova din Bahamas cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale și 

fuseseră depozitate, pentru o scurtă perioadă, pe un cont bancar al firmei E.M. 

Mai târziu, două treimi fuseseră retrase în numerar de către administratorul 

firmei E.M. și acordate mai multor persoane fizice afiliate Partidului 

Socialiștilor, în formă de împrumuturi gratuite în valoare de 300.000 – 

500.000 de lei moldovenești (MDL) (echivalentul a aproximativ 15.000 – 

25.000 EUR). 

9. Articolul indica numele a șapte dintre acele persoane, printre care 

figurau deputați pe lista Partidului Socialiștilor și alte persoane care în ultimii 

trei ani donaseră partidului respectiv sume de bani care depășeau venitul lor 

anual. Unele dintre aceste persoane au fost rugate să comenteze, iar ele 

insistau că banii reprezentaseră un împrumut pe care ulterior l-au rambursat 

firmei E.M. SRL. 

10.  La o dată nespecificată, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 

a inițiat un proces civil cu privire la defăimare împotriva reclamanților. El a 

argumentat că articolul disputat conținea declarații false despre finanțarea 

ilegală din fonduri externe a Partidului Socialiștilor și a campaniei 

prezidențiale al dlui I. Dodon. El a insistat că respectivele afirmații erau false, 

deoarece nicio instituție de stat nu constatase ilegalități în legătură cu 

finanțarea Partidului Socialiștilor și a candidatului său la alegerile 

prezidențiale. În caz contrar, dlui Dodon i s-ar fi interzis să participe la 

alegeri, iar Partidul Socialiștilor ar fi suferit consecințe grave. Reclamantul în 

cadrul procedurii naționale a mai susținut că documentele pe care s-a bazat 

articolul disputat nu erau publice și că autorul articolului le-ar fi obținut prin 

mijloace ilegale. 
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11. Reclamanții au solicitat respingerea integrală a acțiunii și au 

argumentat, inter alia, că reclamantul în cadrul procedurii naționale nu 

precizase care pasaje din articol erau false sau incorecte. Totodată, ei au 

argumentat că nu au afirmat că Partidul Socialiștilor fusese finanțat din 

fonduri externe, ci doar au prezentat dovezi, potrivit cărora 1,5 milioane de 

euro fuseseră transferați de la o companie offshore către firma E.M., de unde 

au ajuns la diferiți membri și susținători ai Partidului Socialiștilor. Concluzia 

că Partidul Socialiștilor fusese finanțat din fonduri externe îi aparținea 

exclusiv reclamantului în procedura națională și nu făcea parte din articolul 

disputat. 

12. Printr-o hotărâre din 21 decembrie 2017, Judecătoria Chișinău, sediul 

Centru a dat câștig de cauză Partidului Socialiștilor. Ea a considerat că, din 

moment ce nicio instituție de stat competentă nu constatase că Partidul 

Socialiștilor recepționase fonduri din surse externe, articolul disputat îl 

defăima. Ea a dispus ca reclamanții să publice o dezmințire, prin care să 

recunoască faptul că articolul contestat despre presupusa finanțare din fonduri 

externe a Partidului Socialiștilor și a campaniei prezidențiale al dlui Dodon 

nu corespundea realității și să plătească reclamantului în cadrul procedurii 

naționale costuri și cheltuieli în sumă de 200 MDL (echivalentul a circa 10 

EUR). 

13. Hotărârea de mai sus a fost menținută în apel și în recurs de către 

Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție la 18 aprilie 2018 și, 

respectiv, 11 iulie 2018.  

14.  După comunicarea prezentei cauze Guvernului Republicii Moldova, 

Agentul guvernamental a depus la Curtea de Apel Chișinău o cerere de 

revizuire împotriva deciziei sale din 18 aprilie 2018. El a solicitat instanței să 

recunoască în mod expres încălcarea dreptului reclamanților garantat de 

Articolul 10 din Convenție și să le acorde un prejudiciu moral într-un 

cuantum proporțional cu sumele acordate de către Curte în baza Articolului 

41 din Convenție. De asemenea, el a solicitat reexaminarea acțiunii cu privire 

la defăimare inițiată de către Partidul Socialiștilor împotriva reclamanților și 

să o respingă ca nefondată. 

15. La 4 martie 2020 Curtea de Apel Chișinău a admis parțial cererea de 

revizuire a Agentului guvernamental. Ea a casat propria sa decizie din 18 

aprilie 2018 și a dispus reexaminarea cererii de apel împotriva hotărârii din 

21 decembrie 2017. Instanța a respins solicitarea Agentului guvernamental 

de a constata în mod expres o încălcare a Articolului 10 din Convenție și de 

a acorda reclamanților compensații, deoarece nu dispunea de o asemenea 

competență. 

16.  La 3 decembrie 2020 Curtea de Apel a examinat din nou apelul 

reclamanților împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 21 

decembrie 2017. Ea a casat hotărârea respectivă și a respins acțiunea cu 

privire la defăimare, inițiată de către Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova împotriva reclamanților, ca fiind nefondată. Încheierea Curții de 

Apel a devenit definitivă, deoarece nicio parte din dosar nu a contestat-o la 

Curtea Supremă de Justiție. 
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CADRUL JURIDIC RELEVANT 

17. Prevederile relevante ale articolului 16 din Codul civil stabilesc 

următoarele:  

„(1)  Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale 

profesionale. 

(2)  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. 

... 

(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 program sau ciclu de emisiuni 

în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii judecătoreşti. 

... 

(7)  Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile 

în un mijloc de informare în masă, este în drept să publice replica sa în respectivul 

mijloc de informare în masă pe contul acestuia. 

(8)  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.” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 10 DIN CONVENȚIE  

18. Reclamanții s-au plâns că, prin tragerea lor la răspundere pentru 

defăimarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, li s-a încălcat 

dreptul lor la libertatea de exprimare, în modul prevăzut la Articolul 10 din 

Convenție, care are următorul conținut:  

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include 

libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau 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, cinematografie sau 

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, într-

o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, 

integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 

a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti.” 

A. Admisibilitatea 

19. Guvernul a susținut că, de fapt, Curtea de Apel recunoscuse încălcarea 

drepturilor reclamanților în baza Articolului 10 și, ulterior, a respins acțiunea 
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cu privire la defăimare împotriva acestora. În opinia sa, acest lucru constituia 

o satisfacție echitabilă suficientă pentru reclamanți, astfel încât litigiul fusese 

soluționat. Guvernul a cerut Curții să radieze cererea de pe rol în baza 

Articolului 37 § 1 (b) din Convenție. Totodată, Guvernul a cerut Curții să 

considere că reclamanții își pierduseră calitatea de victimă și, respectiv, să 

declare cauza inadmisibilă din acest motiv. 

20. Curtea interpretează argumentul Guvernului ca făcând referire la 

obiecția cu privire la admisibilitate bazată pe pierderea statutului de victimă. 

Ea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, în 

principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul său de victimă, cu excepția 

cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres, fie în 

substanță, iar ulterior au acordat despăgubiri pentru încălcarea Convenției (a 

se vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, Rapoarte ale hotărârilor și 

deciziilor 1996-III). 

21. În prezenta cauză, este adevărat că cererea de revizuire a Agentului 

guvernamental a fost admisă de către Curtea de Apel Chișinău, hotărârea din 

18 aprilie 2018 fiind casată. În urma reexaminării cauzei, acțiunea cu privire 

la defăimare împotriva reclamanților a fost respinsă. Deși Curtea de Apel a 

refuzat recunoașterea expresă a încălcării Articolului 10 din Convenție, 

Curtea este gata să asume, pentru scopurile prezentei cauze, că rezultatul 

procedurilor a constituit o recunoaștere în substanță a acestei încălcări. 

Totuși, Curtea reține că nici Curtea de Apel, nici Guvernul în cadrul 

procedurii din fața sa nu a acordat o despăgubire reclamanților, spre deosebire 

de multe alte cauze (a se vedea, printre alte autorități, Sorochin v. Republica 

Moldova (dec.), 23708/12, 11 martie 2021; Tomai-Vinex S.A. (dec.), 

41719/13, 11 martie 2021; și Boguslavschi v. Republica Moldova (dec.), 

13225/04, 13 mai 2008). Curtea nu consideră că faptul casării hotărârii din 

18 aprilie 2018 și respingerea acțiunii cu privire la defăimare constituie în 

sine o despăgubire suficientă în prezenta cauză. Prin urmare, obiecția 

Guvernului trebuie respinsă. 

22. În continuare, Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit 

nefondată, în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. Niciun alt motiv pentru 

a o declara inadmisibilă nu a fost constatat. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă. 

B. Fondul 

23. Reclamanții au invocat că dreptul lor de a comunica informații fusese 

lezat în urma constatării răspunderii lor pentru defăimare. 

24.  Guvernul a susținut că instanțele naționale recunoscuseră încălcarea 

drepturilor reclamanților în baza Articolului 10 din Convenție și a reiterat 

obiecția sa cu privire la admisibilitate. 

25.  Deși Curtea de Apel Chișinău, în hotărârea sa din 4 martie 2020, a 

refuzat în mod expres recunoașterea încălcării dreptului reclamanților în baza 

Articolului 10 din Convenție, Curtea este pregătită să accepte argumentul 

Guvernului, potrivit căruia rezultatul procedurii de revizuire și ulterioara 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213225/04%22]}
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procedură redeschisă cu privire la fondul cauzei, în ansamblu, au constituit o 

recunoaștere în substanță a încălcării Articolului 10 din Convenție. Ținând 

cont de propria sa jurisprudență (a se vedea, în special, Kommersant Moldovy 

v. Moldova, nr. 41827/02, § 36, 9 ianuarie 2007) și notând că, în cadrul 

procedurilor inițiale, instanțele naționale nu au efectuat un exercițiu 

corespunzător de evaluare a drepturilor concurente, Curtea nu vede niciun 

motiv pentru a devia de la concluzia de mai sus și nu consideră necesar să 

reexamineze fondul plângerii respective.  

26. Prin urmare, Curtea constată că a avut loc o încălcare a Articolului 10 

din Convenție, care rezultă din stabilirea răspunderii reclamanților pentru 

defăimarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.  

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

27.  Articolul 41 din Convenție prevede:  

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă 

a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparație 

echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

278.  Reclamanții au pretins 2.300 de euro (EUR) în comun pentru 

prejudiciul moral. 

289.  Guvernul a contestat suma pretinsă de către reclamanți pentru 

prejudiciul moral, argumentând că este excesivă. 

30. Curtea consideră că, având în vedere încălcarea constatată mai sus, 

reclamanții au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul moral și le acordă 

întreaga sumă pretinsă. 

B. Costuri și cheltuieli 

31.  Reclamanții au pretins și 1.500 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii în fața Curții. 

32.  Guvernul a considerat că suma respectivă este excesivă. 

33. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde reclamanților întreaga sumă pretinsă.  

C. Dobânda de întârziere 

34.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 
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2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 10 din Convenție; 

3. Hotărăște 

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

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care trebuie 

convertite în moneda Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului: 

(i) 2.300 EUR (două mii trei sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamanților, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 12 octombrie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.    

 Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 

 


