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În cauza Ghimpu și alții v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din:  

Branko Lubarda, Președinte, 

Jovan Ilievski, 

Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 24791/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 18 

martie 2014 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către doi cetățeni 

moldoveni și români, dl Mihai Ghimpu și dl Dorin Chirtoacă, precum și de 

către un partid politic moldovenesc, „Partidul Liberal” („reclamanții”); 

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

plângerea în baza Articolului 8 și de a declara inadmisibil restul cererii; 

observațiile depuse de către Guvernul reclamat și replica reclamanților la 

acestea; 

comentariile prezentate de către Guvernul României, căruia Președintele 

Secției i-a permis să intervină; 

Deliberând în ședință închisă la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la presupusul eșec al instanțelor naționale de a proteja 

demnitatea și reputația reclamanților împotriva atacurilor dintr-un videoclip 

difuzat de mai multe canale TV. 

 

ÎN FAPT 

2. Primii doi reclamanți s-au născut în anii 1951 și, respectiv, 1978, și 

locuiesc în Chișinău. Cel de-al treilea reclamant a fost înregistrat în 

Republica Moldova în anul 1999. Reclamanții au fost reprezentați de către 

dna T. Iovu, avocat în Chișinău. 

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

4.  Circumstanțele cauzei pot fi rezumate după cum urmează. 

5. Dl Mihai Ghimpu este un politician moldovean și președinte al 

Partidului Liberal. Dl Dorin Chirtoacă este, de asemenea, un politician 

moldovean și vicepreședinte al aceluiași partid. La momentul evenimentelor 

el era primarul capitalei Chișinău. 
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I. CONTEXTUL GENERAL AL CAUZEI 

6.  La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri generale în Republica Moldova. 

Rezultatele preliminare ale acestor alegeri au fost anunțate la 6 aprilie 2009. 

Potrivit acestora, Partidul Comunist din Republica Moldova, aflat la 

guvernare, câștigase la limită alegerile. 

7. La 6 aprilie 2009 s-a resimțit o nemulțumire tot mai mare față de 

rezultatele alegerilor și de presupusa fraudă electorală, în special pe diferite 

forumuri online. La ora 18:00 câteva sute de oameni, majoritatea tineri, s-au 

adunat în fața monumentului lui Ştefan cel Mare din centrul Chișinăului. 

Peste jumătate de oră s-au adunat deja 3-4.000 de oameni, care au început să 

protesteze împotriva presupusei fraude electorale în fața clădirii Președinției 

Republicii Moldova și a Parlamentului, întorcându-se apoi în Piața Marii 

Adunări Naționale. Ulterior, pentru ziua următoare la ora 10:00 a fost 

anunțată o manifestație și mai impunătoare. 

8. La 7 aprilie 2009 protestul a fost reluat cu participarea a aproximativ 

5-6.000 de persoane. Deși demonstrația era pașnică la început, treptat, 

câteva sute de participanți au devenit violenți. După cum a stabilit comisia 

parlamentară de anchetă creată ulterior, însărcinată să elucideze cauzele și  

consecințele evenimentelor care au urmat după alegerile generale din 5 

aprilie 2009 din Moldova („Comisia”), două incidente de intervenție 

insuficient planificată a unei mașini de pompieri și a trupelor de carabinieri 

au dus mulțimea într-un punct în care actele violente masive nu mai puteau 

fi prevenite. În urma atacurilor violente și a aruncării cu pietre, acțiuni la 

care poliția a opus o rezistență foarte slabă, circa 250 de protestatari violenți 

au reușit, în final, să preia etajele inferioare ale clădirii Președinției și a 

Parlamentului. Ei au jefuit acele etaje și au incendiat cantina Președinției. În 

cursul nopții în clădirea Parlamentului au izbucnit mai multe incendii. 

II. DIFUZAREA FILMULUI DESPRE EVENIMENTELE RESPECTIVE 

9.  În perioada 5-14 iunie 2009 postul privat de televiziune N.I.T. și alte 

canale TV au difuzat filmul „Atac asupra Moldovei”, care era disponibil și 

pe internet. Filmul analiza evenimentele care au urmat după alegerile 

generale din 5 aprilie 2009, în special violențele care au avut loc la 7 aprilie 

2009 și care au condus la asaltarea clădirii Președinției și a Parlamentului. 

Filmul era numit documentar și începea cu expresia „Cum s-a întâmplat 

totul”. 

10. La 12 iunie 2009 reclamanții au depus o cerere de chemare în 

judecată împotriva lui V.V. (Președintele Republicii Moldova), A.R. 

(directorul Serviciului de Informații și Securitate) și V.G. (Procurorul 

General), care în luna aprilie 2009 ocupau cu toții funcțiile respective, și 

împotriva N.I.T. și a altor câteva posturi TV. Ei au susținut că pârâții îi 

defăimaseră și le afectaseră onoarea, demnitatea și reputația lor 
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profesională, făcând următoarele declarații în film, fără nicio bază 

factologică: 

,,– ,,Formațiunile [politice] moldovenești de dreapta nu vor să fie în opoziție a treia 

oară consecutiv și pentru [a evita acest lucru] ele cheltuiesc o mulțime de bani, iar în 

staff-urile electorale lucrează experți străini”;  

– deoarece Partidul Comunist putea obține în viitorul legislativ majoritatea absolută, 

„aceste știri pentru opoziția liberală sunt egale cu o catastrofă, prin urmare, în acest 

moment se pune în funcție planul B”; 

 – „pe 6 aprilie seara liderii partidelor de opoziție apar pe arena centrală a 

Chișinăului, probabil ei nu au venit acolo primind SMS și încă toți odată, înseamnă că 

s-au pregătit și au coordonat aceasta unul cu altul. Sub privirea lor încuviințătoare se 

ridică deasupra pieței drapelul României. Deja în ziua următoare el va fi arborat 

deasupra Președinției Republicii Moldova”; 

– „liderii opoziției au condus mulțimea personal către clădirile Parlamentului și 

administrației Președintelui. Cum a și fost plănuit, oamenii erau motivați către 

violențe.”; 

– vocea naratorului afirma că opoziția „a organizat ieșirea în stradă a elevilor din 

instituțiile școlare cu implicarea administrației municipiului Chișinău, căreia i se 

supun direcțiile de învățământ ale raioanelor capitalei”; ulterior, a fost arătată o 

secvență dintr-un interviu cu V.G., care menționa că „au fost folosite diferite forme, și 

amenințare prin faptul că vor avea probleme la susținerea examenelor dacă nu vor ieși 

în piață, până la banalitatea de achitare a serviciilor lor de a ieși în piață”;  

– elevii „au fost trimiși la locul de adunare în Piața Marii Adunări Naționale, după 

aceasta liderii fracțiunilor liberale i-au condus spre clădirile Parlamentului și a 

Președinției. Mecanismul loviturii de stat a fost început, deja nu mai poate fi oprit.”; 

– într-o secvență din interviul cu V.V., ultimul a declarat „în coloanele din față erau 

copii de 12-14 ani, după ei urmau întărituri cu tineri din școlile profesionale și colegii, 

iar apoi în urmă mergeau autoritățile criminale, complicii lor locali, plus revoluționarii 

din România.”; 

– în film opoziția a fost legată în mod nefondat de A.M., despre care „se observa 

bine că anume el acționează ca instigator și provocator, după anumite date anume el, 

primul, a smuls plita de granit și a aruncat prima piatră în sticla reședinței 

Președintelui”; 

– ,,majoritatea reținuților în noaptea din 7 spre 8 aprilie au fost examinați și la mai 

mulți din ei s-a depistat că erau sub influența preparatelor narcotice sau alcoolice, la 

unii chiar și una și alta, așa că în aceste acțiuni au luat parte persoane care erau sub 

influența substanțelor narcotice sau alcoolice, fapt care pe deplin s-a demonstrat”;  

– ,,nu toți liderii partidelor de opoziție în acel moment se aflau lângă clădirea 

Președinției, ei preferau să fie mai departe de locul evenimentelor și să afle noutățile 

prin telefon” și „omul cu glasul asemănător cu cel al lui Dorin Chirtoacă parcă nu știe 

că mulțimea s-a deplasat de pe piață către Parlament, dar știe că sticlele sunt stricate, 

dar refuzul de a retrage oamenii, și ei sunt niște oameni asupra cărora nu trebuie de 

influențat, că ei știu singuri ce au de făcut, demonstrează că el știe mult mai mult 

decât își permite să spună.”; 

– ,,președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, nu regretă vandalizarea clădirilor 

Parlamentului și Președinției”; 



HOTĂRÂREA GHIMPU ŞI ALŢII v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

4 

– V.V. a afirmat „este evident pentru ce, dacă nu-i Președinte, nu-i conducerea în 

țară, înseamnă că revoluția s-a terminat cu victorie, înseamnă că ea și-a atins scopul”; 

– „însă acestor planuri nu le era dat să se împlinească: revoluția care în toate 

dicționarele este explicată ca lovitură de stat, nu și-a atins scopul. Să ne întoarcem cu 

doi ani în urmă, la 27 martie 2007. Un grup de tineri pro-români, în frunte cu câțiva 

politicieni liberali, organizează un marș închinat încă unei omagieri a unirii Basarabiei 

cu România. Ei intră în conflict cu poliția, câțiva sunt reținuți, aceasta acționează 

asupra ratingului tânărului liberal candidat la funcția de Primar General al 

municipiului Chișinău. El câștigă alegerile și după câteva zile pleacă în prima sa vizită 

oficială la București și face un gest simbolic: dăruiește un vas cu pământ moldovenesc 

Președintelui României. Ispita de a repeta schema este foarte mare, data de 27 martie 

se apropie din nou și iarăși în ajunul alegerilor.”;  

– A.R. a declarat „Noi știam că se pregătesc și provocări, și manifestări de forță ... 

noi cunoșteam că se pregătesc grupe speciale din România care erau bine pregătite, 

care au trecut instruire în tabere speciale pentru a provoca dezordini în masă; această 

grupă trebuia să fie primul val care venea pe 27 martie și având acel pretext urma să 

înceapă dezordini în masă.”;  

– ,,Al doilea val, după cuvintele directorului SIS, trebuie să fie venirea în masă a 

studenților moldoveni care învățau în România și care trebuiau să se alăture acțiunilor 

pe 27 martie. ... La finele lui martie se înregistrează o creștere a activităților 

specialiștilor străini sub pretextul de a supraveghea democrația și transparența 

alegerilor. Majoritatea din ei reprezentau țările în care deja s-au petrecut așa-zisele 

revoluții colorate.”; 

– ,,Cum un șofer de camion poate să aprecieze nivelul democratic al alegerilor din 

Moldova? Pentru noi acestea trezeau multe semne de întrebare, acești „experți” au 

trecut școli speciale, ei reprezentau organizații cunoscute ca „Otpor”, alte organizații 

care aveau experiența destabilizării situației după alegeri în Serbia, Gruzia, în 

Ucraina.”; 

– ,,acești experți specifici trebuiau să intre în țară pe 30 martie, însă n-au reușit. 

Calea în Moldova pentru ei era închisă. Dar aceasta deja nimic nu schimba, procesul a 

început, înainte urma ziua alegerilor. Adepții partidelor de opoziție înfierbântați de o 

campanie de amploare de propagandă, a unei inevitabile falsificări a rezultatelor 

alegerilor, și pe 7 aprilie s-a întâmplat ceea ce autoritățile și organele de drept le 

califică drept tentativă de lovitură de stat.”; 

– ,,De ce noi spunem că a avut loc o tentativă de lovitură de stat? Următoarea 

acțiune odată cu luarea cu asalt a clădirilor Președinției și Parlamentului a fost 

declararea de creare a guvernului provizoriu, așa-numitul comitet al salvării naționale, 

comitet similar care a fost creat în 1989 în România. Acest comitet sau așa-numitul 

guvern provizoriu trebuia să ia în mâinile sale toată puterea.”; 

– ,,Cred că nu întâmplător în piață pe 7 aprilie apar politicienii anilor ’80, începutul 

anilor ’90, care nu își ascund viziunile unioniste, probabil că pretindeau să intre în 

acest guvern provizoriu pentru ca să își realizeze visul.”;  

– A.R. a declarat „noi dispuneam de date că paralel se pregătea în aceeași perioadă 

pe 7 aprilie seara deschiderea hotarelor cu România, adică serviciile noastre care se 

aflau acolo trebuiau să fie supuse atacului din partea ambelor părți și pentru aceasta au 

fost create grupuri speciale din ambele părți [ale frontierei], inclusiv înarmate, care 

pur și simplu ar fi dărâmat hotarul și în așa fel era să fie înfăptuit procesul așa-numitei 

uniri.”;  



HOTĂRÂREA GHIMPU ŞI ALŢII v. REPUBLICA MOLDOVA 

5 

– răspunzând la propria întrebare, dacă liberalii au fost sau nu pregătiți pentru aceste 

evenimente, naratorul a răspuns „liberalii Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă – la sigur 

da, ei posibil erau singurii care erau puși la curent cu toate detaliile planului.” 

Reclamanții au adăugat că pe parcursul întregului film a fost promovată 

în mod clar o singură idee comună: că dl Ghimpu și dl Chirtoacă erau unicii 

cunoscători ai „planului B”; astfel, ei au fost acuzați de complicitate la 

comiterea unor infracțiuni deosebit de grave, precum dezordine în masă și 

tentativă de lovitură de stat. 

11. La 16 septembrie 2009 reclamanții au adăugat autorul filmului, 

jurnalistul C.S., pe lista pârâților.  

12. La diferite date din 2010, majoritatea pârâților au depus cereri 

reconvenționale, prin care au solicitat protecția reputației lor ca urmare a 

unui film difuzat la 3 iulie 2009, intitulat „Adevărul despre 7 aprilie”. 

13. La 11 octombrie 2012 Judecătoria Centru a respins atât acțiunea 

reclamanților, cât și cererile reconvenționale, ca fiind nefondate. Pentru a 

ajunge la această concluzie, instanța a constatat că filmul „Atac asupra 

Moldovei” fusese bazat pe evenimentele din aprilie 2009, care erau fapte 

notorii ce nu trebuiau dovedite. Făcând referire la jurisprudența Curții cu 

privire la Articolul 10, ea a remarcat că informațiile din film tratau o 

chestiune de interes public și conțineau opinii, interviuri și concluzii făcute 

de către oficiali, politicieni și funcționari publici, precum și judecăți de 

valoare și afirmații factologice demonstrate. Ea a reamintit că persoanele 

publice puteau fi supuse unor critici de către mass-media în privința 

acțiunilor lor și trebuiau să manifeste o toleranță sporită față de controlul 

publicului general; că trebuia făcută o distincție între fapte și judecăți de 

valoare, ultimele nefiind susceptibile de a fi dovedite, dar trebuind să aibă o 

bază factologică suficientă. În plus, sancționarea unui jurnalist pentru că a 

asistat la diseminarea declarațiilor făcute de către alte persoane într-un 

interviu ar împiedica în mod serios contribuția presei la discutarea 

problemelor de interes public. În final, libertatea de exprimare este 

aplicabilă nu numai „informațiilor” sau „ideilor” care sunt primite favorabil 

sau considerate inofensive ori față de care este exprimată o indiferență, ci și 

celor care jignesc, șochează sau deranjează. 

14.  Instanța a concluzionat că ambele filme în cauză au inclus afirmații 

de fapt și judecăți de valoare despre evenimentele din 6-7 aprilie 2009, 

făcute în timpul unei campanii electorale, evenimente care au avut o 

importanță deosebită pentru societate; că aceasta implica o discuție politică; 

că atât reclamanții, cât și pârâții erau politicieni sau funcționari publici la 

acea vreme și trebuiau să accepte criticile sporite la adresa acțiunilor lor. Ea 

a constatat că ingerința în libertatea de exprimare a jurnaliștilor în astfel de 

circumstanțe nu ar fi „necesară într-o societate democratică”. 

15.  Reclamanții au contestat, remarcând, inter alia, că instanța nu 

verificase existența unei baze factologice în privința niciuneia dintre 

judecățile de valoare făcute de către pârâți și au susținut că majoritatea 
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declarațiilor respective fuseseră, de fapt, de natură factologică, însă nu au 

fost dovedite în niciun fel. Referința instanței la jurisprudența Curții 

Europene era generală, fără a arăta cum se aplica aceasta în mod specific 

cauzei examinate. 

16. La 3 aprilie 2012 Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea 

instanței inferioare, repetând, în esență, motivele acestei hotărâri. 

17.  În recursul lor, reclamanții au repetat argumentele lor anterioare, 

adăugând că, după difuzarea filmului, la 12 iunie 2009 dl Chirtoacă a fost 

recunoscut în mod oficial în calitate de bănuit în cadrul unei investigații 

privind infracțiunile de uzurpare a puterii de stat și dezordini în masă (în 

luna noiembrie 2009 calitatea sa de bănuit a fost în mod oficial încetată). 

18. La 19 septembrie 2013 Curtea Supremă de Justiție a declarat că 

recursul reclamanților era inadmisibil. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

19.  Reclamanții s-au plâns că autoritățile interne nu și-au îndeplinit 

obligația lor pozitivă de a proteja onoarea și reputația lor împotriva 

atacurilor pârâților din cadrul procedurilor interne. Ei s-au bazat pe 

Articolul 8 din Convenție, care prevede următoarele: 

,,1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 

domiciliului său și a corespondenței sale. 

2.  Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate 

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora”. 

A. Admisibilitatea 

20. Curtea lasă deschisă întrebarea dacă un partid politic poate pretinde 

protecția reputației sale în baza Articolului 8 din Convenție (a se vedea Uj v. 

Ungaria, nr. 23954/10, § 22, 19 iulie 2011, în privința protecției succesului 

comercial al unei companii, remarcând diferența dintre interesele reputației 

comerciale ale unei companii și reputația unei persoane referitoare la 

statutul său social). În prezenta cauză, ea reține că singura dată când cel de-

al treilea reclamant (Partidul Liberal) a fost menționat direct în declarațiile 

evidențiate de către reclamanți a fost în fraza „elevii au fost trimiși la locul 

de adunare în Piața Marii Adunări Naționale, după aceasta liderii 

fracțiunilor liberale i-au condus spre clădirile Parlamentului și a 

Președinției” (a se vedea paragraful 10 supra). Curtea consideră că 

declarația respectivă a avut efecte negative limitate în privința celui de-al 

treilea reclamant și nu a depășit pragul minim de gravitate pentru a fi 
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ridicată o problemă în baza Articolului 8 din Convenție (Denisov v. Ucraina 

[MC], nr. 76639/11, § 133, 25 septembrie 2018). 

21. Prin urmare, plângerea celui de-al treilea reclamant este în mod vădit 

nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din 

Convenție. 

22.  Curtea constată că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din oricare alte motive enumerate la Articolul 35 din 

Convenție. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul  

1. Declarațiile prezentate Curții 

23.  Reclamanții au susținut că reputația lor fusese afectată de o serie de 

declarații din filmul relevant, care îi acuzau în mod direct de fapte specifice, 

precum organizarea dezordinilor în masă și tentativă de lovitură de stat, 

legături cu autoritățile criminale și forțarea studenților de a participa la 

manifestații sub amenințarea că „vor avea probleme la examene”, 

organizarea unor grupuri armate pentru a da jos grănicerii în contextul 

„planului B”, despre care, potrivit filmului, reclamanții erau singurii pe 

deplin informați. Mai mult, dl Chirtoacă figura în calitate de bănuit în cadrul 

unei cauze penale pentru dezordini în masă și tentativă de lovitură de stat. 

24.  Guvernul a susținut că instanțele naționale produseseră un echilibru 

corect între protecția reputației și libertatea de exprimare, și se bazaseră pe 

principiile aplicabile, în modul stabilit în jurisprudența Curții, precum 

distincția care trebuia făcută între circumstanțele de fapt și judecățile de 

valoare, faptul că politicienii și persoanele publice trebuiau să manifeste un 

nivel crescut de toleranță față de critică, și că filmul era difuzat în context 

electoral. Instanțele au stabilit că filmul reflecta informații factologice, 

precum și opiniile diverșilor participanți la acele evenimente. 

25. Guvernul României a prezentat o imagine de ansamblu a 

jurisprudenței relevante și a invitat Curtea să o ia în considerare la 

examinarea prezentei cauze. 

2. Aprecierea Curții 

26. Curtea reiterează că, în cazurile de tipul celei aflate în examinare, 

ceea ce se pune în discuție nu este un act al Statului, ci protecția pretins 

inadecvată acordată de către instanțele naționale vieții private a 

reclamanților. Deși obiectul esențial al Articolului 8 este de a proteja 

persoana împotriva ingerinței arbitrare din partea autorităților publice, el nu 

numai obligă Statul să se abțină de la o astfel de ingerință: pe lângă acest 

angajament negativ, pot exista obligații pozitive inerente respectării efective 

a vieții private sau de familie. Aceste obligații pot implica adoptarea 

măsurilor destinate să asigure respectarea vieții private chiar și în sfera 

relațiilor dintre persoane (a se vedea Von Hannover v. Germania (nr. 2) 



HOTĂRÂREA GHIMPU ŞI ALŢII v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

8 

[MC], nr. 40660/08 și 60641/ 08, § 98, CEDO 2012). Limita dintre 

obligațiile pozitive și negative ale Statului în baza Articolului 8 nu se 

pretează la o definiție precisă; cu toate acestea, principiile aplicabile sunt 

similare. În ambele contexte trebuie avut în vedere echilibrul corect care 

trebuie produs între interesele concurente relevante (ibid., § 99). 

27.  Atunci când plângerea invocată în fața Curții se referă la faptul că 

drepturile protejate în baza Articolului 8 au fost încălcate în urma exercitării 

de către alte persoane a dreptului lor la libertatea de exprimare, ar trebui să 

se țină seama, în momentul în care se aplică Articolul 8, de cerințele 

Articolului 10 din Convenție (a se vedea, de exemplu, Sousa Goucha v. 

Portugalia, nr. 70434/12, § 42, 22 martie 2016). Astfel, în asemenea cazuri 

Curtea va trebui să producă un echilibru între dreptul reclamantului la 

„respectarea vieții sale private” și interesul public de a proteja libertatea de 

exprimare, ținând cont de faptul că nu există nicio relație ierarhică între 

drepturile garantate de cele două Articole (ibid.). 

28.  Curtea a avut deja ocazia să stabilească principiile relevante de care 

trebuie să conducă la efectuarea unei aprecieri în acest domeniu (a se vedea 

Von Hannover (nr. 2), pre-citată, §§ 95-99, și Couderc și Hachette 

Filipacchi Associés v. Franța [MC], nr. 40454/07, §§ 90-93, CEDO 2015 

(extrase)). Astfel, ea a identificat o serie de criterii în contextul echilibrării 

drepturilor concurente (a se vedea Von Hannover (nr. 2), pre-citată, §§ 109-

13, și Axel Springer AG, pre-citată, §§ 90-95). Criteriile relevante astfel 

definite – în măsura în care sunt pertinente în prezenta cauză – includ 

contribuția la o dezbatere de interes public, gradul de notorietate al 

persoanei afectate, subiectul reportajului de știri, comportamentul anterior al 

persoanei respective, precum și conținutul, forma și consecințele publicației 

(a se vedea, mutatis mutandis, Couderc și Hachette Filipacchi Associés, 

pre-citată, § 93). 

29.  În acest context, Curtea reiterează că, deși presa nu trebuie să 

depășească anumite limite, în special în privința protecției reputației și a 

drepturilor altora, datoria ei este, totuși, de a transmite – într-o manieră 

compatibilă cu obligațiile și responsabilitățile sale – informații și idei despre 

toate problemele de interes public. Nu numai presa are sarcina de a 

transmite astfel de informații și idei; publicul are, de asemenea, dreptul de a 

le primi. Dacă ar fi altfel, presa nu ar putea juca rolul său vital de 

„observator public” (a se vedea Axel Springer AG, pre-citată, § 79). 

30.  În exercitarea funcției sale de supraveghere, sarcina Curții nu este de 

a lua locul instanțelor naționale, ci mai degrabă de a verifica, în lumina 

cauzei per ansamblu, dacă deciziile pe care le-au adoptat acestea în 

conformitate cu puterea lor de apreciere sunt compatibile cu prevederile 

invocate ale Convenției (a se vedea Axel Springer AG, pre-citată, § 86). În 

cazul în care exercițiul de echilibrare a drepturilor protejate de Articolele 8 

și 10 din Convenție a fost întreprins de către autoritățile naționale în 

conformitate cu criteriile stabilite în jurisprudența Curții, Curtea ar cere 
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motive puternice pentru a-și substitui punctul său de vedere cu cel al 

instanțelor interne (ibid., §§ 87-88, cu referințele ulterioare). 

31.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea reține că 

instanțele naționale s-au referit la jurisprudența sa. În plus, principiile pe 

care s-au bazat ele, în modul dezvoltat în respectiva jurisprudență, sunt 

extrem de relevante pentru tipul cauzei examinate, în special contribuția la o 

chestiune de interes public, faptul că ambele părți ale litigiului erau 

politicieni sau alte persoane publice, că filmul relevant a fost difuzat în 

context electoral, că reclamanții au fost, într-adevăr, implicați în evenimente 

și, astfel, au provocat un control în privința acțiunilor lor, și distincția care 

trebuie făcută între circumstanțele de fapt și judecățile de valoare (a se 

vedea paragrafele 13- 15 supra). 

32.  În același timp, ea consideră că echilibrul dintre libertatea de 

exprimare și protecția reputației unei persoane la aplicarea principiilor 

relevante dezvoltate în jurisprudența Curții nu poate fi realizat în mod 

corespunzător de către instanțele interne, decât în contextul circumstanțelor 

specifice ale unei cauze, dat fiind faptul că nu există nicio relație ierarhică 

între drepturile garantate de Articolele 8 și 10 din Convenție (a se vedea 

paragraful 27 supra). Aceasta, la rândul său, permite Curții să-și exercite 

funcția sa de supraveghere. 

33.  În prezenta cauză, este evident că unele expresii din filmul relevant 

erau în mod cert judecăți de valoare care, în plus, aveau o bază factologică 

în evenimentele din luna aprilie 2009. Cu toate acestea, alte expresii acuzau 

reclamanții de fapte specifice sau chiar de infracțiuni grave, precum 

instigarea la dezordine în masă și lovitură de stat, și că erau „cu siguranță” 

conștienți de toate elementele unui „plan B” care, conform filmului, consta 

din diverse activități destinate să schimbe Guvernul cu forța și să organizeze 

grupuri armate cu scopul de a ataca autoritățile de frontieră (a se vedea 

paragraful 10 supra). Curtea consideră că, în pofida contextului politic și 

electoral în care a fost difuzat filmul și a limitelor mai largi de critică 

acceptabilă la care se supun cu bună știință politicienii, astfel de acuzații 

grave nu puteau fi lăsate fără o examinare specifică de către instanțele 

interne. În acest sens, Curtea reamintește că persoanele, chiar și persoanele 

publice disputate care au instigat la o dezbatere aprinsă din cauza 

comportamentului și a comentariilor lor publice, nu trebuie să tolereze 

acuzații publice de fapte criminale violente, fără ca astfel de declarații să fie 

sprijinite de fapte (a se vedea Egill Einarsson v. Islanda, nr. 24703/15, § 52, 

7 noiembrie 2017). 

34.  Cu toate acestea, este evident că instanțele interne nu au examinat în 

detaliu niciuna dintre declarațiile identificate de către reclamanți ca 

afectându-le reputația. Prin tragerea unor concluzii generale cu privire la 

ansamblul declarațiilor făcute, instanțele au tratat efectiv pe picior de 

egalitate toate aceste declarații, în pofida naturii și a gradului destul de 

divers al acuzațiilor formulate și al prejudiciului pretins cauzat. În această 
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privință, instanțele naționale au omis să explice care dintre aceste expresii 

erau considerate ca fiind declarații de fapt sau judecăți de valoare, cu 

diferența relevantă dintre nivelul de probare care trebuia stabilit. 

35.  În continuare, Curtea reamintește că o cerință generală ca jurnaliștii 

să evite în mod sistematic și formal conținutul unui citat care ar putea 

insulta sau provoca pe alții sau le-ar putea deteriora reputația lor nu este 

compatibilă cu rolul presei de a furniza informații despre evenimente, opinii 

și idei actuale (a se vedea, de exemplu, Radio France și alții v. Franța, nr. 

53984/00, § 37, CEDO 2004-II, și Ringier Axel Springer Slovacia, a.s. v. 

Slovacia (nr. 4), nr. 26826/16, § 38, 23 septembrie 2021). Cu toate acestea, 

în prezenta cauză, este evident că jurnalistul care era autorul filmului nu a 

reprodus doar ceea ce declaraseră alții în interviuri, ci a adăugat propriile 

sale comentarii (sub forma vocii naratorului) care au mers mai departe decât 

cele declarate de către cei intervievați. Vocea naratorului făcuse astfel de 

declarații, în special cu privire la existența unui așa-numit „plan B”, și 

adăugase că doi dintre reclamanți cu siguranță cunoșteau despre aceasta (a 

se vedea paragraful 10 supra), lucru pe care niciunul dintre cei intervievați 

nu îl declaraseră în mod direct. În acest context, instanțele nu au verificat 

dacă jurnalistul care era autorul filmului acționase cu bună-credință 

(Pedersen și Baadsgaard v. Danemarca [MC], nr. 49017/99, § 78, CEDO 

2004-XI). 

36.  De asemenea, este evident că instanțele nu au examinat relevanța 

faptului că N.I.T. și alte posturi TV pârâte nu erau autorii filmului și  

acționau în calitate de purtători ai mesajului transmis de către un jurnalist. 

Ele nu au evaluat efectul formei în care filmul prezenta evenimentele (era 

numit documentar și începea cu sintagma „Cum s-a întâmplat totul”; 

efectiv, el nu dădea posibilitatea spectatorilor să fie sau nu de acord cu 

faptul că reclamanții se pregătiseră și participaseră la punerea în aplicare a 

„planului B” și erau responsabili pentru violența și devastările care 

avuseseră loc în luna aprilie 2009, a se vedea Pedersen și Baadsgaard, pre-

citată, § 74). 

37.  Curtea consideră că echilibrul dintre cele două drepturi concurente 

pe care instanțele naționale l-au produs într-o manieră destul de generală nu 

a remediat absența oricărei analize a declarațiilor specifice din film, în 

special în privința celor mai grave acuzații de infracțiuni presupus săvârșite 

de către reclamanți (a se vedea, mutatis mutandis, Kommersant Moldovy v. 

Moldova, nr. 41827/02, §§ 36-38, 9 ianuarie 2007, unde s-a constatat o 

încălcare a Articolului 10, deoarece instanțele interne nu au precizat care 

elemente ale articolelor reclamantului erau problematice). 

38.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 
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II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

39. Articolul 41 din Convenție prevede: 

,,Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o reparație echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

40.  Reclamanții au pretins câte 50.000 de euro (EUR) fiecare drept 

despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat lor în urma respingerii de către 

instanțe a acțiunii lor, lăsându-i denigrați în ochii publicului. 

41. Guvernul a susținut că, în absența oricărei încălcări a drepturilor 

reclamanților, nu ar trebui să li se acorde despăgubiri. În orice caz, sumele 

pretinse erau nefondate și lipsite de vreun temei în jurisprudența Curții. 

42. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă primilor doi reclamanți 

câte 1.500 EUR fiecare pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamanților. 

B. Costuri și cheltuieli 

43.  Reclamanții au pretins în comun 2.100 EUR pentru costuri și 

cheltuieli. Ei s-au bazat pe o listă detaliată a orelor lucrate în această cauză 

de către avocatul lor, precum și pe chitanțele care confirmă că suma sus-

menționată fusese plătită avocatului. De asemenea, ei au pretins 44.517 lei 

moldovenești (echivalentul a aproximativ 2.240 EUR) pentru traduceri și 

servicii poștale. 

44.  Guvernul și-a menținut poziția, conform căreia nu se datora nicio 

despăgubire, din cauza absenței unei încălcări a drepturilor reclamanților. În 

orice caz, având în vedere natura și complexitatea cauzei, și volumul de 

muncă necesar, sumele pretinse erau excesive. 

45.  Curtea acordă primilor doi reclamanți în comun 1.500 EUR pentru 

costuri și cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută reclamanților. 

46. 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 inadmisibilă plângerea depusă de către cel de-al treilea 

reclamant, iar restul cererii admisibil; 

2. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 
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3. Hotărăște  

(a) că Statul reclamat urmează să plătească primilor doi reclamanți, în 

termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în 

moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) câte 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro) fiecare, primului și 

celui de-al doilea reclamant, plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute de euro) în comun, plus orice taxă 

care poate fi percepută primilor doi reclamanți, pentru costuri și 

cheltuieli; 

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

executarea hotărârii, va fi achitată o dobândă adițional sumelor de 

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

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

4. Respinge restul pretenției reclamanților pentru satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 februarie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 
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ANEXĂ 

Lista reclamanților: 

 
Nr. 

 

Numele 

reclamantului 

Anul 

nașterii/înregistrării 

Naționalitatea 

 

Locul de 

reședință 

1. Mihai GHIMPU 1951 Moldovean, român Chișinău 

2. 

Dorin 

CHIRTOACĂ 1978 Moldovean, român Chișinău 

3. 

PARTIDUL 

LIBERAL 1999 

Înregistrat în 

Moldova Chișinău 

 

 


