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Articolul 34 al Constituţiei RM, art. 6 alin. (1) 
din Legea cu privire la libertatea de exprimare şi Le-
gea privind accesul la informaţie garantează accesul 
persoanelor la orice informaţie de interes public. Un 
rol special în acest sens îl deţine presa, care are ro-
lul de „câine de pază” al democraţiei, libertatea de 
exprimare a căreia, totodată, este garantată şi prin 
prisma art. 4 din Legea cu privire la libertatea de 
exprimare. Presa are un rol important în informa-
rea societăţii asupra problemelor de interes public 
şi trebuie să deţină o anumită libertate de decizie 
atunci când comentează unele chestiuni de interes 
politic sau public. 

Cele expuse se referă şi la funcţionarea justiţiei, 
care este o instituţie esenţială pentru orice societa-
te democratică şi pentru funcţionarea statului de 
drept. Filozoful Guseppe Rovani afirmă că „Justiţia 
este ca aritmetica, unde, dacă lipseşte verificarea, nu se 
poate afirma că a fost făcut exact calculul”. Iar presa 
este unul din mijloacele prin care societatea, opinia 
publică pot verifica dacă judecătorii îşi îndeplinesc 
obligaţiunile corespunzător responsabilităţilor. 

Astfel, legislaţia în vigoare îi oferă cetăţeanului 
dreptul de a cere ca informaţia să fie veridică în ca-
zul ştirilor, corectă şi de bună credinţă în cazul opi-
niilor. 

Accesul liber şi necondiţionat al persoanei la ori-
ce informaţie de interes public constituie unul dintre 
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoa-
ne şi autorităţile publice, în conformitate cu preve-
derile Constituţiei şi ale altor legi naţionale, precum 
şi în conformitate cu actele şi tratatele internaţionale 
ratificate de către Parlamentul Republici Moldova. 
Acest principiu, totodată, este într-o strânsă corela-
ţie cu principiul transparenţei, conform căruia acce-
sul mijloacelor de informare în masă la informaţiile 
de interes public este garantat.

Activitatea de culegere şi de difuzare a infor-
maţiilor de interes public, desfăşurată de mijloace-
le de informare în masă, constituie o concretizare a 
dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice infor-
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maţie de interes public, în afară de cele exceptate 
prin lege.

Prin informaţie de interes public se înţelege ori-
ce informaţie despre rezultatul activităţii unei auto-
rităţi publice sau instituţii publice, într-un stat de-
mocratic, indiferent de suportul ori de forma sau de 
modul de exprimare a informaţiei. La rândul său, 
informaţia poate fi nu numai de interes public, ci şi 
despre viaţa privată şi de familie, inclusiv imaginile 
privind viaţa familială, viaţa la domiciliu, corespon-
denţa şi conţinutul ei, sănătatea şi defectele fizice, 
orientarea şi viaţa sexuală, precum şi comportamen-
tul persoanei, în condiţiile în care persoana contea-
ză, în mod rezonabil, pe intimitate.

În sensul art. 2 din Legea cu privire la liberta-
tea de exprimare, mass-media reprezintă mijlocul 
de informare în masă, tipărit sau electronic, precum 
şi jurnalistul. În acest scop, forma organizatorico-
juridică sau acreditarea persoanei nu are relevanţă, 
atâta timp cât aceasta demonstrează că efectuează o 
activitate jurnalistică.

Potrivit eticii jurnalistice, mass-media trebuie să 
cerceteze în mod rezonabil informaţia până a o răs-
pândi, adică să efectueze o investigaţie jurnalistică. 
O investigaţie jurnalistică este cercetarea rezonabi-
lă a faptelor de către instituţia mass-media pentru 
realizarea unui material jurnalistic. Până la răspân-
dire, pentru a cerceta informaţia pe care doreşte să 
o răspândească, jurnalistul trebuie să întreprindă 
doar măsurile considerate rezonabile. Rezonabil nu 
înseamnă toate măsurile posibile, ci doar cele care 
pot fi dictate de etica şi tehnica jurnalistică, având 
în vedere posibilităţile limitate şi timpul restrâns de 
care dispune jurnalistul. În fiecare caz concret, se va 
examina dacă măsurile au fost rezonabile, altfel se 
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va considera că jurnalistul nu şi-a onorat obligaţiile 
profesionale.

În procesul de acumulare şi răspândire a infor-
maţiei, mass-media trebuie să-şi respecte obligaţiile 
profesionale, care sunt stabilite în Codul deontolo-
gic al Republicii Moldova din 07.06.2011. Acesta se 
referă la acurateţea şi verificarea faptelor, separarea 
faptelor de opinii şi comunicarea comercială, obli-
gaţia de a corecta erorile şi acordarea dreptului la 
replică, denunţarea cenzurii, protecţia surselor jur-
nalistice şi relaţia jurnalistului cu sursele de infor-
mare, protecţia vieţii private, respectarea prezumţi-
ei nevinovăţiei şi a drepturilor minorilor, a persoa-
nelor vulnerabile, precum şi nediscriminarea.

Sarcina de „câine de pază al democraţiei” nu 
poate fi exercitată eficient fără un anumit grad de 
flexibilitate acordat libertăţii de exprimare a mass-
media. Informaţia răspândită de mass-media poate 
conţine exagerări şi chiar provocări, însă trebuie să 
fie suficient de exactă pentru a nu dezinforma.

Articolul 9 alin. (4) din Legea cu privire la li-
bertatea de exprimare prevede că, persoanele care 
exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar ac-
ţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, cele 
ce ţin de modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită 
atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar 
pentru a asigura transparenţa şi exercitarea respon-
sabilă a atribuţiilor lor. 

Deşi limitele criticii acceptabile la adresa perso-
nalităţilor politice şi a persoanelor care ocupă funcţii 
publice sunt mai largi decât pentru persoanele par-
ticulare, în privinţa judecătorilor gradul de toleran-
ţă este mai redus (Hotărârea Nicula c. Finlandei, 21 
martie 2002). Ei pot fi criticaţi, însă critica gratuită nu 
este tolerabilă din motivul rolului special pe care îl 
are justiţia în societate şi încrederea de care trebuie să 
beneficieze aceasta în ochii publicului pentru a-şi pu-
tea îndeplini cu succes obligaţiile. Iată de ce, pentru a 
proteja această încredere împotriva atacurilor distruc-
tive, care ar fi nefondate, în sensul art. 9 din Legea cu 
privire la libertatea de exprimare rezultă posibilitatea 
aplicării sancţiunilor penale şi contravenţionale în ca-
zul defăimării judecătorilor, spre deosebire de stat, 
autorităţile legislative şi executive, care, potrivit alin. 
(3) al acestui articol, nu sunt protejaţi de legea penală 
sau contravenţională împotriva declaraţiilor defăi-
mătoare. Acest fapt, însă, nu înseamnă că jurnaliştii 
trebuie să se teamă să critice judecătorii, atâta timp 
cât au scopul de a informa publicul despre subiecte 
de interes general, cât sunt de bună-credinţă şi cerce-
tează adecvat faptele.

În acest context, în cauza Prager şi Oberschlis, 
Curtea Europeană a conchis prin hotărârea din 
aprilie 1995 că condamnarea unui jurnalist pentru 
defăimarea unui judecător, în urma publicării co-

mentariilor critice, nu constituia o încălcare a art. 10 
din Convenţia Europeană. Totuşi, în pofida „rolului 
iminent” jucat de presă într-un stat de drept, aceasta 
trebuie să respecte anumite limite. Criticele foarte 
severe împotriva integrităţii personale şi profesio-
nale ale magistratului, pe care le-a exprimat recla-
mantul, erau lipsite de bună-credinţă şi nu respec-
tau regulile eticii jurnalistice. În asemenea condiţii, 
Curtea a considerat că sancţiunea aplicată nu a fost 
disproporţionată protecţiei reputaţiei altei persoane 
şi apărării autorităţii puterii judiciare.

Articolul 20 din Constituţie stipulează că orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din par-
tea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi intere-
sele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi acce-
sul la justiţie. Totodată, accesul liber al persoanei la 
justiţie este prevăzut şi în art. 5 din Codul de proce-
dură civilă.

În context, Cicero (filozof şi om politic din Roma 
antică) spunea: „Justiţia este însăşi splendoarea ma-
ximă a virtuţilor”. Filozoful spune în Etica sa că nici 
Speranţa, nici Strălucirea nu sunt atât de admirabile 
ca Justiţia. Acest lucru este sigur, toate virtuţile se 
concentrează în sânul justiţiei ca virtute generală. 
„Este virtutea perfectă în cel mai înalt grad(...), nu 
este o simplă parte a virtuţilor, este toate virtuţile 
la un loc”.

Actualitatea acestor afirmaţii se confirmă şi prin 
aceea că, tot mai des, persoanele fizice sau juridice 
apelează la justiţie pentru soluţionarea diferitor liti-
gii. Justiţiabilii doresc să fie judecaţi repede şi bine, 
de către judecători obiectivi şi imparţiali, să aibă 
parte de un proces echitabil în faţa justiţiei, iar pre-
vederile legii să fie interpretate şi aplicate în mod 
corect. Dar nu e suficient ca justiţia să fie făcută, mai 
trebuie ca acest lucru să se vadă. Iar mass-media 
este cea care poate contribui la restabilirea încrede-
rii populaţiei în sistemul judiciar.

Judecarea procesului într-un termen rezonabil 
are ca scop înlăturarea incertitudinii în care se gă-
sesc părţile prin restabilirea, cât mai curând posibil, 
a drepturilor încălcate şi prin reinstaurarea legalită-
ţii, care trebuie să guverneze toate raporturile juri-
dice într-un stat de drept, ceea ce constituie garanţia 
unui proces echitabil.

Imparţialitatea, ca element al unui proces echi-
tabil, reprezintă garanţia încrederii justiţiabililor în 
magistraţii şi instituţiile în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea, prin care este realizat actul de justiţie.

Dreptul la un proces echitabil înseamnă posibi-
litatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza 
sa instanţei de judecată, în condiţii care să nu o dez-
avantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se reali-
zează prin asigurarea dreptului său la apărare.
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Ca justiţia să fie obiectivă şi corectă este necesară 
independenţa ei. Această condiţie nu este un privi-
legiu al judecătorilor, ci un beneficiu al cetăţenilor. 

Independenţa judecătorilor este reflectată în 
art.116 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, 
care prevede că judecătorii sunt independenţi şi se 
supun numai legii. Aceasta presupune, ca şi în cazul 
instanţelor de judecată, că la realizarea actului de 
justiţie, magistraţii nu pot fi influenţaţi de puterea 
executivă sau cea legislativă. Independenţa instan-
ţelor înseamnă că sistemul instanţelor prin care este 
realizată justiţia nu face parte şi nu este subordonat 
puterii executive sau legislative.

Presa, la fel, şi ea trebuie să fie independentă. 
În acest sens, presa ar trebui să devină unul dintre 
cei mai puternici piloni de susţinere a independen-
ţei justiţiei. Atunci când celelalte puteri vor atinge 
independenţa acestora, cele două instituţii sunt sin-
gurele menite să reacţioneze şi să sancţioneze abu-
zurile celorlalte puteri.

Accesul liber la justiţie este conceput ca drept 
al oricărei persoane de a se putea adresa justiţiei 
pentru a-şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime, garantându-i-se că exercitarea acestui 
drept nu poate fi îngrădită prin nici o lege. 

Ca mijloace procedurale concrete, de care pot 
uza cetăţenii pentru a accede la justiţie, Codul de 
procedură civilă prevede cererea de chemare în ju-
decată şi căile de atac împotriva hotărârilor judecă-
toreşti (apelul, recursul şi revizuirea), iar Codul de 
procedură penală prevede sesizarea organului de 
urmărire penală, plângerile împotriva acţiunilor şi 
inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale or-
ganului care exercită activitate operativă de inves-
tigaţii, controlul judiciar al procedurii prejudiciare, 
căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva ho-
tărârilor judecătoreşti. 

Căile procedurale menţionate asigură persoane-
lor interesate accesul la o instanţă de judecată, căre-
ia, prin lege, i s-a stabilit competenţa de a hotărî în 
materie civilă sau penală. 

Acest mod de reglementare a dreptului de acces 
la justiţie este în concordanţă cu abordarea europea-
nă a aceluiaşi concept, căci, în accepţiunea Conven-
ţiei, exercitarea dreptului de acces la justiţie presu-
pune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane 
la un tribunal instituit de lege, adică garantarea unei 
proceduri judiciare în faţa căreia poate fi realizat, 
efectiv, acest drept.

Articolul 117 din Constituţie, art.10 din Legea 
privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 
06.07.1995 şi art.23 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă proclamă că şedinţele de judecată sunt publi-
ce, în afară de cazurile prevăzute de lege; cazurile 
de excepţie de la regula publicităţii sunt nominali-

zate prin lege, prin indicarea unor criterii de apreci-
ere, pe baza cărora instanţa de judecată trebuie să le 
determine – alin. (2). (3), (4), (5), (6), (7) şi (8) ale art. 
23 Cod procedură civilă stabilesc că instanţa poate 
să dispună ca dezbaterile să se facă în şedinţă secre-
tă, dacă dezbaterea publică ar putea vătăma ordinea 
sau moralitatea publică ori părţile. 

Pentru asigurarea publicităţii, şedinţele de jude-
cată se ţin la sediul stabil şi cunoscut al instanţei, în 
zilele şi la orele fixate de instanţă, potrivit listei de 
şedinţă, care se afişează cu cel puţin o oră înainte de 
începerea şedinţei de judecată.

Publicitatea este o garanţie a corectitudinii şi 
imparţialităţii judecătorilor, a independenţei aces-
tora, pentru că nu este suficient să se facă dreptate, 
ci este nevoie să se vadă acest lucru; pentru acest 
motiv părţile nu pot fi împiedicate să participe la 
dezbaterea cauzelor proprii (nici măcar atunci când 
s-a declarat şedinţă secretă), iar terţele persoane nu 
pot fi îndepărtate din sala de judecată decât în cazul 
şedinţelor secrete.

Caracterul dezbaterilor nu influenţează, însă, 
pronunţarea hotărârii judecătoreşti, care se face, în-
totdeauna, în şedinţă publică, fapt prevăzut expres 
în art.6 pct.1 din Convenţie, dar şi în art. 23 alin. (9) 
Cod procedură civilă.

Prin urmare, referindu-ne la raporturile juridi-
ce legate de accesul persoanei la informaţie, cât şi a 
celor privind accesul liber al persoanei la justiţie, ur-
mează de accentuat că este foarte necesar ca aceste 
raporturi să nu fie confundate şi, totodată, este ne-
cesară delimitarea rolului mass-mediei într-un caz 
sau în altul. Or, într-un caz, mass-media are sarcina 
de a informa publicul asupra problemelor de interes 
public şi de a efectua, în conformitate cu responsa-
bilităţile sale, investigaţii jurnalistice în problemele 
de interes public, iar în alt caz, mass-mediei îi revi-
ne rolul unui participant la proces (reclamant, pârât, 
intervenient etc.), într-un proces pornit în condiţiile 
legii, cu toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale 
acestora. 

O interzicere aplicată, în condiţiile legii, unui re-
prezentant al mass-media de a avea acces într-o sală 
de şedinţă sau de a efectua o înregistrare video sau 
audio a unei şedinţe de judecată nu trebuie inter-
pretată ca o limitare a accesului la justiţie. Totodată, 
această interdicţie nu poate fi privită şi ca o limitare 
de acces la informaţie sau la libertatea de exprimare, 
deoarece prevederile Constituţiei, art. 3 alin. (3) din 
Legea privind libertatea de exprimare stipulează 
expres cazurile în care pot fi aplicate unele restrân-
geri în exercitarea respectivelor drepturi. În acest 
sens, jurisprudenţa CEDO a statuat că, de multe 
ori, mass-media doreşte să raporteze pe marginea 
proceselor direct din instanţe. Cu toate acestea, 



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E I NR .  2  (21) ,  2012

48

dreptul calificat la o audiere publică în temeiul art. 
6 din Convenţia Europeană este rezervat părţilor şi 
nu mass-mediei. Articolul 6.1 prevede că accesul în 
sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului 
pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a 
acestuia din motive specificate. O astfel de dispozi-
ţie sau o dispoziţie de împiedicare a presei de la ra-
portarea întregului proces desfăşurat în mod public 
sau a unei părţi a acestuia este, totuşi, o ingerinţă 
în drepturile mass-mediei, prevăzute de art. 10. Ea 
trebuie să fie justificată în temeiul art. 10 par. 2. Tot 
aşa trebuie să fie justificată orice sancţionare a mass-
mediei pentru raportarea despre cauzele examinate 
de o instanţă.

Deşi, uneori, statul poate invoca alte scopuri 
legitime pentru a justifica astfel de restricţii, „men-
ţinerea autorităţii şi imparţialităţii sistemului judici-
ar” este scopul cel mai des folosit în acest context.

Referitor la rolul presei în cadrul dezbaterilor 
judiciare, CEDO a mai statuat că activitatea tribu-
nalelor, care reprezintă „garanţia înfăptuirii justi-
ţiei” şi a căror misiune este fundamentală într-un 
stat de drept, are nevoie de încrederea publicului. 
„Agitarea la lumina zilei” a datelor unui proces, în 
aşa fel încât publicul să dea propriul său verdict 
înaintea pronunţării instanţei competente, riscă să 
conducă la pierderea respectului pentru tribunale 
şi a încrederii necesare în activitatea acestora. De 
asemenea, procedându-se astfel, se ajunge la cre-
area unui pseudo-proces, un spectacol în media, 
împrejurare ce ar putea conduce, pe termen lung, 
la consecinţe nefaste în privinţa recunoaşterii in-
stanţelor ca unice organe calificate să decidă în 
privinţa soluţionării proceselor. Totuşi, dincolo de 
asemenea situaţii limită, Curtea a subliniat că presa 
are îndatorirea de a informa opinia publică asupra 
tuturor problemelor de interes general, iar printre 
acestea se află, fără nici o îndoială, şi cele ce ţin de 
funcţionarea justiţiei, instituţie esenţială într-o so-
cietate democratică. Ca valoare fundamentală a 
statului de drept, activitatea justiţiei are nevoie de 
încrederea cetăţenilor, de aceea poate să apară ne-
cesitatea protejării ei de unele atacuri distructive, 
lipsite de fundament serios, mai ales că magistraţii 
sunt ţinuţi de obligaţia de rezervă ce-i împiedică 
să reacţioneze într-o asemenea situaţie. Tot astfel, 
Curtea a subliniat că publicul are un interes legitim 
în a fi informat şi a se informa despre procedurile 
judiciare penale. În acest sens, ea a reţinut Reco-
mandarea Rec(2003)13 a Comitetului Miniştrilor al 
Consiliului Europei privind difuzarea de informaţii 
în mass-media în materia procedurilor penale, pu-
nând în evidenţă importanţa reportajelor realizate 
despre asemenea proceduri pentru informarea pu-
blicului, astfel permiţându-i-se acestuia să exercite 

un anumit „drept de control” asupra funcţionării 
sistemului justiţiei penale. Mai exact, a spus Curtea, 
primul principiu director care figurează în anexa la 
Recomandare poartă asupra sa dreptul publicului 
de a primi informaţii privind activitatea autorităţi-
lor judiciare şi a serviciilor de poliţie prin interme-
diul mass-media, ceea ce implică pentru jurnalişti 
dreptul de a putea relata în mod liber despre modul 
în care funcţionează justiţia penală.

În context cu cele expuse, se specifică că rela-
ţia dintre presă şi jurisdicţia penală este una mai 
deosebită. Sigur că se recunoaşte libertatea de ex-
primare a presei, dar deseori aceasta intră în con-
flict cu drepturile fundamentale ale celor cercetaţi 
penal, în special – la respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie. A devenit o modă filmarea acţiunilor 
poliţieneşti sau conferinţele de presă organizate cu 
ocazia prinderii infractorilor importanţi, interoga-
toriile luate de presă chiar şi în sediul instituţiilor 
judiciare, prezentarea la posturile de televiziune 
a imaginilor celor cercetaţi, fără a se fi obţinut în 
prealabil acceptul acestora. Dar sunt încălcări ale 
dreptului la viaţa privată chiar şi în cazul marto-
rilor sau victimelor unor infracţiuni. Or, accentul 
ar trebui să fie pus pe educarea cetăţenilor în spi-
ritul respectării legilor, pe prevenirea comiterii de 
infracţiuni şi pe intervenţia promptă a organelor 
judiciare, cu scopul ca ei – cetăţenii oneşti – să se 
simtă în siguranţă. Propriile anchete ale mass-me-
dia pot crea aşteptări false din partea populaţiei şi 
pot crea o imagine greşită a stării de fapt, pe care 
numai o cercetare penală efectuată de către orga-
nele judiciare o pot lămuri. Eventualele contradic-
ţii vor facilita neîncrederea populaţiei în sistem.

În fine, presiunile resimţite de judecătorii care 
soluţionează cauzele penale sunt mai mari, tocmai 
datorită atenţiei sporite din partea publicului, ceea 
ce le poate afecta performanţele profesionale, în de-
trimentul celor cercetaţi. Sigur că, fiind persoane 
publice, judecătorii trebuie să suporte critica pu-
blicului asupra activităţii şi comportamentului lor, 
dar şi jurnaliştii nu ar trebui să întreacă măsura – de 
la comentarii bazate pe fapte, la atacuri personale 
maliţioase. Totodată, după cum s-a mai menţionat, 
mass-media poate avea şi o altă atribuţie în proce-
sul de înfăptuire a justiţiei – cea de participant la un 
proces judiciar pornit în condiţiile legii.

În cazul în care mass-media se consideră lezată 
într-un drept al său, protejat de lege, ea poate înain-
ta cerere de chemare în judecată în conformitate cu 
prevederile Codului de procedură civilă sau, după 
caz, în ordinea contenciosului administrativ. În 
aceste cazuri, mass-media prezumată, la momentul 
intentării procesului, ca subiect al raportului mate-
rial litigios, va avea calitatea de reclamant.
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Calitatea de pârât îi revine mass-mediei de cele 
mai multe ori în procesele intentate în temeiul art. 7 
şi 10 din Legea cu privire la libertatea de exprima-
re, şi anume – în cele cu privire la defăimare şi/sau 
cele legate de apărarea dreptului la viaţa privată şi 
de familie. Este vorba de defăimare în cazul în care 
are loc răspândirea informaţiei false, care lezează 
onoarea, demnitatea şi/sau reputaţia profesională 
a persoanei.

Scopul pedepsirii defăimării este de a permite 
protecţia „bunului nume” al persoanei. Sistemul de 
drept nu protejează aspectul negativ al onoarei şi 
demnităţii. Din acest motiv, nu va fi vorba de defăi-
mare în cazul protecţiei reputaţiei unei persoane din 
lumea criminală. Spre deosebire de regulile ce ţin de 
defăimare, în cazul informaţiilor despre viaţa pri-
vată şi de familie, informaţiile pot fi adevărate şi ar 
putea să nu fie defăimătoare, dar confidenţialitatea 
lor ar putea fi dictată de interesele persoanei vizate. 
În ambele cazuri, mass-media se va bucura de un 
proces desfăşurat pe principiul contradictorialităţii, 
prevăzut de art. 26 Codul de procedură civilă.

Cerinţa din art.6 pct.1 al Convenţiei – ca o cauză 
să fie examinată în mod echitabil – trebuie înţelea-
să în sensul de a se asigura respectarea principiilor 
fundamentale ale oricărui proces, şi anume princi-
piul contradictorialităţii şi principiul dreptului la 
apărare, ambele asigurând egalitatea deplină a păr-
ţilor în proces.

Contradictorialitatea este principiul care îngă-
duie părţilor din proces să participe în mod activ 
şi egal la prezentarea, argumentarea şi dovedirea 
drepturilor lor în cursul desfăşurării procesului, 
mai exact: să discute şi să combată susţinerile făcute 
de fiecare dintre ele şi să-şi exprime opinia asupra 
iniţiativelor instanţei, în scopul stabilirii adevărului 
şi al pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice.

În virtutea contradictorialităţii, părţile îşi aduc 
reciproc la cunoştinţă pretenţiile, apărările şi probele 
de care înţeleg să se folosească în proces, prin cereri-
le scrise şi adresate instanţei şi judecata nu se poate 
face decât după legala lor citare; în cursul procesu-
lui, toate părţile sunt ascultate în mod egal, inclusiv 
asupra împrejurărilor de fapt sau de drept puse în 
discuţie de instanţă; în vederea aflării adevărului în 
cauză, încuviinţarea probelor se face în şedinţă pu-
blică, după prealabila lor discutare de către părţi, iar 
hotărârile judecătoreşti sunt comunicate părţilor, în 
vederea exercitării căilor legale de atac.

Totodată, în conformitate cu art. 118 alin. (1) 
CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circum-
stanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor 
şi obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel, iar 
potrivit art. 121 CPC, instanţa judecătorească reţi-
ne spre examinare şi cercetare numai probele per-

tinente, care confirmă, combat ori pun la îndoială 
concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de 
circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă 
a cazului.

În speţă, o societate pe acţiuni a depus cerere de 
chemare în judecată împotriva unei publicaţii perio-
dice cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii.

În motivarea acţiunii s-a indicat că, în nr.2009 al 
ziarului „X” a fost publicat articolul „Politică, Busi-
ness, Mafie şi Canalia Liberală”, semnat de directo-
rul publicaţiei S.P., şi anume: „A.S. îşi lansează în 
mod oficial afacerea, înregistrând compania Y ...”. 
,,A.S. devine unul dintre susţinătorii fideli ai viito-
rului oligarh, care atunci punea bazele imperiului 
său financiar prin contractarea unor credite garan-
tate de stat, care nu au mai fost rambursate”, „oda-
tă cu numirea lui U. în funcţia de vicepreşedinte al 
companiei, întreprinderea a recurs la procurarea la 
preţuri derizorii a imobilelor şi terenurilor din or. 
Chişinău şi suburbii, pe care le-a gajat la preţuri 
exorbitante la diferite bănci, iar în anul 1996 A.S. a 
fost implicat într-un scandal de spionaj industrial şi 
tehnologic în favoarea Rusiei şi în detrimentul Ro-
mâniei”; „ ...muşamalizarea acestui caz l-ar fi costat 
pe S. 200 000 de dolari, banii fiind transmişi de chiar 
adjunctul său şi finul său de cununie A.S., care i-ar fi 
dat 100 000 de dolari lui C. şi tot atât lui D.”.

Reclamantul a considerat că aceste afirmaţii din 
articolul susnumit nu corespund adevărului, îi le-
zează onoarea şi demnitatea şi a solicitat obligarea 
Publicaţiei Periodice Ziarul „X” să publice la aceeaşi 
rubrică şi în aceeaşi pagină a ziarului o dezminţire 
la articolul susnumit, cu încasarea de la Publicaţia 
Periodică Ziarul „X” şi S.P. în mod solidar în bene-
ficiul SA „Y” prejudiciul moral cauzat în mărime de 
100 000 de lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chi-
şinău din 02.06.2010, menţinută prin decizia Curţii 
de Apel Chişinău din 28 iunie 2011, acţiunea SA „Y” 
a fost admisă parţial. Colegiul civil şi de contencios 
administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 
casat decizia instanţei de apel cu restituirea pricinii 
spre rejudecare în prima instanţă. În suport s-a in-
vocat că, conform art.239 CPC, hotărârea judecăto-
rească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi 
întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele con-
statate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate 
în şedinţa de judecată. 

Analiza pe care judecătorul o face în legătură cu 
motivele de fapt şi de drept, care i-au format con-
vingerea în sensul unei anumite soluţii trebuie să fie 
clară şi simplă, precisă, conchisă şi fermă, să aibă 
putere de convingere.

Astfel, Colegiul civil şi de contencios adminis-
trativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a apreciat 
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concluziile instanţelor judecătoreşti cu privire la ad-
miterea parţială a cererii înaintate de SA,,Y” ca fi-
ind fără suport probant, rezultate din neexaminarea 
multiaspectuală a cauzei şi, în consecinţă – nestabi-
lirea tuturor circumstanţelor importante pentru so-
luţionarea litigiului, pentru a fi în consecinţă corect 
aplicată speţei legea materială.

Prin admiterea acţiunii, prima instanţă a ajuns 
la concluzia că în articolul ,,Politică, Business, Ma-
fie şi Canalia Liberală”, semnat de directorul publi-
caţiei S.P. şi publicat în nr. 2009 al ziarului ,,X” din 
06 martie 2009, se conţin informaţii care nu cores-
pund adevărului şi lezează onoarea şi demnitatea 
reclamantului SA ,,Y”, cauzându-i un prejudiciu 
moral.

Concluziile primei instanţe au fost apreciate ca 
fiind juste şi de către instanţa de apel. În acest sens, 
instanţa de recurs a remarcat că SA ,,Y” are calitatea 
de persoană juridică, iar persoanei juridice nu i se 
poate leza onoarea şi demnitatea, ci reputaţia profe-
sională, circumstanţă care nu a fost apreciată corect 
de către instanţele judecătoreşti.

La fel, Colegiul a menţionat că satisfacerea unei 
acţiuni privind apărarea onoarei, demnităţii şi repu-
taţiei profesionale este expres stipulată în prevede-
rile art. 16 Cod Civil, precum şi în Legea cu privire 
la libertatea de exprimare. Ea este posibilă în cazul 
în care: pârâtul a răspândit afirmaţii ce se referă la 
persoana reclamantului; cele răspândite pot fi apre-
ciate ca informaţii, fapt care urmează a fi probat de 
ambele părţi şi care urmează a fi apreciat de către 
instanţa de judecată.

În acest context, Colegiul civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a mai in-
dicat că instanţa de fond la examinarea cauzei nu 
a analizat următoarele aspecte, obligatorii pentru 
soluţionarea prezentului litigiu, şi anume: dacă afir-
maţiile răspândite în pasajele sus indicate se referă 
la persoana SA,,Y”; dacă afirmaţiile răspândite sunt 
informaţii sau judecăţi de valoare; dacă afirmaţii-
le contestate au un caracter defăimător; precum şi 
dacă afirmaţiile sunt de natură să cauzeze suferinţe 
psihice sau fizice.

În acest sens, instanţa de recurs a invocat juris-
prudenţa CEDO, prin care Curtea a notat că ziarul 
„Flux” a fost obligat la plata despăgubirilor, deoa-
rece nu a putut demonstra veridicitatea pasajelor 
publicate. Chiar dacă ziarul a susţinut că pasajele 
publicate constituiau judecăţi de valoare, nici una 
dintre instanţele naţionale nu a comentat şi nu a răs-
puns la aceste argumente. 

Curtea a reamintit că existenţa faptelor poate 
fi demonstrată, pe când cerinţa de a demonstra că 
judecăţile de valoare corespund adevărului este ire-
alizabilă şi afectează libertatea de opinie, care este 

un element fundamental garantat de art. 10 CEDO 
(cererea nr.28702/03, cauza Flux c. Moldovei).

Colegiul civil şi de contencios administrativ lăr-
git al Curţii Supreme de Justiţie a conchis că instan-
ţa de fond la judecarea cauzei urma să facă o distinc-
ţie clară între fapte şi judecăţi de valoare, totodată, 
verificând legalitatea temeiurilor invocate în cererea 
de recurs prin prisma legislaţiei în vigoare, ce gu-
vernează raporturile litigioase şi a circumstanţelor 
stabilite, a considerat concluzia instanţei de fond şi 
a celei de apel referitor la admiterea parţială a cere-
rii de chemare în judecată a SA,,Y” ca fiind greşită, 
ce contravine circumstanţelor cauzei, fiind aplicate 
eronat normele de drept material, ceea ce, în con-
formitate cu prevederile art.400 alin.(2), lit. c) CPC, 
constituie temei de casare a hotărârii judecătoreşti. 

Totodată, în sensul art. 6 al CEDO, pronunţarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor hotărâri mo-
tivate constituie una dintre garanţiile dreptului fun-
damental la un proces echitabil şi aceasta presupu-
ne obligaţiunea instanţei judecătoreşti să se expună 
în hotărârile contestate asupra tuturor cerinţelor ac-
ţiunii, precum şi asupra argumentelor invocate de 
către părţi, întru admiterea sau respingerea acestora 
(cauza García Ruiz c. Spaniei din 21.01.1999). 

În acest context, se mai menţionează că, uneori, 
se întâmplă cazuri în care reprezentanţii mass-me-
dia, nefiind de acord cu soluţiile oferite de către 
instanţele judecătoreşti în procesele judiciare pri-
vind defăimarea, în care au fost parte, pot să facă 
în presă anumite comentarii, care riscă să conducă 
la pierderea respectului şi încrederii publicului faţă 
de instanţele judecătoreşti. Spre exemplu, în „Mol-
dova Suverană”, autor M. Conţiu, a fost publicat un 
articol cu denumirea „Nu Legea în sine contează, 
ci doar ce cred unii judecători despre ea” în care se 
scria: „Dintre multele hibe pe care le au unii jude-
cători, mă voi opri doar la câteva. Nu ştiu ce alte 
materii au mai studiat ei prin facultăţi, dar eu, ca 
jurnalist, printre altele, am frecventat şi cursul de 
Logică, şi de Etică. Ferească Dumnezeu să îndrăz-
neşti să-i ceri unui astfel de judecător să recurgă la 
Logica evidentă şi la Etica profesională obligato-
rie, că te arzi rău de tot! Sunt păţit şi ştiu ce spun! 
Zic aşa întrucât, uneori, mi s-a dat pierdere de ca-
uze în nişte procese atât de stupide, cu nişte acuze 
atât de abstracte şi imbecile, încât mă mir că jude-
cătorilor respectivi nu le este ruşine că mai trăiesc, 
că există o astfel de profesie şi mai şi dau ochii cu 
oamenii…”.

Revenind la rolul comun al mass-mediei şi al 
justiţiei într-o societate democratică, se va reţine că, 
atât mass-media, cât şi organele justiţiei nu ar trebui 
să uite nici o clipă că sunt, mai întâi şi întâi de toate, 
în serviciul cetăţeanului şi au obligaţia de a veghea 
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respectarea drepturilor şi libertăţilor acestuia, fie-
care prin pârghiile specifice activităţii sale. Ambele 
sunt menite să contribuie la menţinerea democraţiei, 
având acelaşi scop: în timp ce mass-media demască 
ilegalităţile, justiţia le constată din punct de vedere 
juridic şi le sancţionează. De aici rezultă menirea lor 
comună – aceea de a fi contraputeri, căci ele trebuie 
să acţioneze faţă de celelalte puteri, pentru a împie-
dica abuzurile lor.

Necătând la faptul că ambele puteri, atât justi-
ţia, cât şi mass-media, sunt în slujba cetăţeanului şi 
trebuie să acţioneze în folosul acestuia, astăzi ne-
am pomenit în situaţia în care relaţiile dintre pre-
să şi justiţie au devenit încordate şi chiar, uneori, 
ostile. Ambele părţi, tot mai des, îşi aduc învinuiri 
reciproce. Ziariştii sunt învinuiţi pentru „imaginea 
deplorabilă a justiţiei”, de faptul că „unii jurnalişti 
nu înţeleg acţiunile procesuale şi procedurile juri-
dice care defăimează mesajul juridic, informaţiile 
date publicităţii fiind uneori eronate”, iar aceştia, la 
rândul lor, acuză justiţia „că nu pot avea o comuni-
caţie profesionistă cu justiţia, în lipsa unor birouri 
de presă ale organelor de drept sau din cauza ine-
ficienţei acestora”. Or, ziariştii încearcă să-i înveţe 
pe judecători cum să înfăptuiască justiţia, iar jude-
cătorii încearcă să-i înveţe pe jurnalişti cum să scrie 
materialele de interes public.

Totodată, cu părere de rău, se poate constata că 
relaţiile dintre mass-media şi puterea judecătoreas-
că nu corespund cerinţelor şi standardelor unei so-
cietăţi aflate în proces de reformare. Atât presa cât 
şi justiţia sunt menite să contribuie la menţinerea 
democraţiei, ambele având un rol educativ şi pre-
ventiv. Dar nici una, nici alta, în cele din urmă, nu 
se opun suficient corupţiei, încălcărilor frecvente ale 
drepturilor şi libertăţilor omului. Ele înseşi, deseori, 
în activitatea lor de bază pot comite atât încălcări ale 
prevederilor legale, cât şi una faţă de alta. 

La prima vedere, se creează impresia că mass-
media este interesată numai de informaţia care 
produce un efect senzaţional, ştirile şocante având 
menirea să ridice popularitatea mijlocului de infor-
mare în masă. De cele mai dese ori produc interes 
pentru mass-media procesele judiciare în care sunt 
implicaţi demnitari de stat, alte persoane publice 
din sfera politică, din sectorul culturii sau afacerilor 
etc. Uneori mai persistă şi impresia că scopul presei 
nu este de a produce ştiri şi opinii, ci de a prezenta 
punctul de vedere al unui anumit grup de persoane 
interesate. Întotdeauna va releva o hotărâre ilega-
lă sau un judecător corupt, dar aproape niciodată o 
hotărâre bună sau un judecător cinstit. Prezentând 
în mod pompos unele cazuri izolate, transformând 
actul de justiţie în show, prin modul de prezentare 
de care beneficiază presa se ajunge azi la genera-

lizări negative asupra întregului sistem judiciar şi 
asupra colaboratorilor săi. 

Referitor la activitatea sistemului judecăto-
resc, se poate spune fără nici o îndoială că gradul 
de transparenţă în activitatea acestuia nu este la 
nivelul corespunzător. Nu în toate instanţele jude-
cătoreşti se face publică activitatea lor, lipseşte in-
formaţia necesară pe sit-urile acestora. Justiţia nu 
trebuie considerată doar o autoritate, o putere, ea 
este un serviciu public şi judecătorii trebuie să se 
obişnuiască cu acest lucru. Fiind un serviciu în sluj-
ba societăţii, presa are tot dreptul să se intereseze de 
modul de organizare şi calitatea acestuia (condiţiile 
de lucru ale judecătorilor, modul de perfecţionare 
a lor, bugetul instanţelor, infrastructura informati-
că şi tehnică, relaţia cu publicul la compartimente 
ca registratura şi arhiva, unde publicul are contact 
direct cu lucrătorii, numărul personalului auxiliar şi 
responsabilităţile acestuia etc.). 

Poate că şi judecătorii ar trebui să-şi realizeze 
adevăratul lor rol – acela de arbitri sociali. Funcţia 
pe care o îndeplinesc nu e menită să-i ţină undeva 
deasupra societăţii, ci chiar în mijlocul ei. Ei trebuie 
să realizeze că sunt în slujba cetăţeanului, nu depar-
te de el. Poate că accesul la justiţie – drept consacrat 
constituţional – ar trebui înţeles şi în acest sens: ca 
instanţele să fie acceptabile în mod real oamenilor 
pe care îi servesc. Iar acest serviciu public ar trebui 
organizat astfel încât să răspundă intereselor cetăţe-
nilor. De acea, cred, s-ar impune un dialog cu cetăţe-
nii şi chiar evaluări regulate de către ei a sistemului 
judiciar.

Pentru a servi efectiv comunitatea, judecătorii 
cer respect şi încredere. Încrederea este crucială în 
administrarea justiţiei. Populaţia trebuie să fie con-
ştientă de independenţa şi imparţialitatea justiţi-
ei, să aibă convingerea că judecătorii nu urmăresc 
vreun interes, că nu vor favoriza vre-o parte, ci vor 
depune eforturi pentru a soluţiona cauza potrivit le-
gii şi conştiinţei lor, care nu poate să se conformeze 
decât legii.

Odată ce puterea judecătorească are respon-
sabilitatea de a asigura încrederea publicului în 
sistemul judecătoresc, presa, la rândul ei, reprezin-
tă vocea publicului, dar, în acelaşi timp, puterea 
mass-mediei constă în faptul că ea este formatoare 
de opinie. Ea creează şi modifică opinia maselor. De 
aceea, ca şi în cazul magistraţilor, se cere obiectivi-
tate. Probitatea personală şi profesională a lucrăto-
rilor din presa scrisă şi audiovizuală trebuie să fie, 
cel puţin, egală cu cea a magistraţilor care împart 
dreptatea. Or, mass-media nu este un oponent pen-
tru sistemul judecătoresc, ci, dimpotrivă, este un 
partener, dar acest parteneriat trebuie să fie unul 
corect la maximum.


