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Alexei BARBĂNEAGRĂ, 
avocat, 
preşedintele Centrului de Drept al Avocaţilor

UN NOU PROIECT ÎN INTERESUL AVOCAŢILOR

Creşterea nivelului de cunoştinţe ale avocaţilor şi sensibilizarea opiniei publice privind combaterea discriminării în Mol-
dova este un proiect realizat de către Centrul de Drept al Avocaţilor cu suportul financiar al Programului Naţiunilor Unite 
Pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova în perioada septembrie 2011 – februarie 2012. 

Obiectivele acestui proiect sunt:
–  Sporirea aplicării corecte a legislaţiei naţionale şi a standardelor în domeniul nediscriminării prin informarea şi instruirea 

avocaţilor.
-  Sensibilizarea opiniei publice privind cadrul juridic în domeniul nediscriminării.
-   Publicarea unei ediţii speciale a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept  Avocatul poporului care să cuprindă 

dosare relevante ale CEDO, inclusiv baza normativ-juridică în domeniu.
„Avocatul poporului” este o revistă lunară cu acoperire naţională  destinată juriştilor, publicată de către Uniunea Avocaţilor 

din Moldova în parteneriat cu CDA (în 1000 de exemplare).
Printre activităţile prevăzute de proiect se enumără:

-  Trening-uri pentru 90 de tineri avocaţi. Generic: Nediscriminarea.
Trei seminarii  (Chişinău-2 şi Bălţi-1) destinate,  în special, avocaţilor tineri (cu experienţă de până la 5 ani). 

-  Emisiuni radio care vor aborda subiectul nediscriminării în Moldova. Vor fi realizate 2 emisiuni radio pentru sensibilizarea 
opiniei publice privind dreptul fundamental de a trăi fără a fi discriminat. Emisiunile radio vor fi realizate în asemenea 
mod, încât ascultătorii să poată interveni în direct pentru exprimarea propriilor opinii. 

Sunt aşteptate următoarele rezultate:
-  Editarea unei ediţii speciale a revistei Avocatul poporului într-un tiraj de 1000 de exemplare care va fi distribuit gratis avocaţilor.
-  90 de avocaţi vor fi instruiţi în domeniul legislaţiei naţionale şi al standardelor privind nediscriminarea.
-  Opinia publică va fi informată despre nediscriminare şi situaţia Republicii Moldova privită din perspectiva respectării 

principiului nediscriminării.
Beneficiari direcţi:

-  Tinerii avocaţi din Republica Moldova (în special acei care au o experienţă mai mică de 5 ani în profesie).
Aşadar, Centrul de Drept al Avocaţilor este o organizaţie deschisă care activează pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe 

al avocaţilor şi al altor specialişti din domeniul dreptului.
Primul seminar din seria celor planificate în proiect a fost realizat la 30 septembrie 2011,  în incinta  Judecătoria sectoru-

lui Botanica. Genericul: Creşterea nivelului de cunoştinţe ale avocaţilor şi sensibilizarea opiniei publice privind combaterea 
discriminării în Moldova.

În calitate de experţi s-au produs: 
-  Gheorghe Amihalachioaie, preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.
-   Janeta Hanganu, avocat, managing partner “Hanganu, Tănase & Partenerii”.
-   Doina Ioana Străisteanu, avocată şi expertă în drepturile omului, partener fondator, Biroul Asociat de Avocaţi ”Panţîru 

şi Străisteanu”.
Următoarele două seminarii vor avea loc la:

-  21 octombrie 2011, ora 10.00, în municipiul Bălţi, în incinta Judecătoriei Bălţi, sala 1;
-  18 noiembrie 2011, ora 14.00, în incinta Judecătoriei sectorului Botanica, sala mică, etajul 3. Sunt încurajaţi să participle 

avocaţii.
Pentru informaţii suplimentare: 22-30-99

Ediţia specială a revistei Avocatul poporului a apărut cu sprijinul financiar al PNUD Moldova, 
proiectul Guvernarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului: Integrarea Drepturilor Omului în 
Politicile Sociale”.Finanţatorul nu poartă răspundere  de conţinutul ediţiei.
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Janeta HANGANU, 
avocat, Biroul de Avocaţi 
“Hanganu, Tănase & Partenerii”, Chişinău

UNELE ASPECTE ALE JURISPRUDENŢEI                             
CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI (CEDO)  
ÎN MATERIE DE NEDISCRIMINARE

În contextul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, 
subiectul discriminării este acoperit, în primul rând, de ar-
ticolul 14 al Convenţiei, dar şi de articolul 1 al Protocolului 
12 la Convenţie, deschis spre ratificare în anul 2000.

Articolul 14: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor re-
cunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată, 
fără nicio deosebire, bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, 
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine socială 
sau naţională, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie.”

Articolul 1 Protocol 12 la Convenţia Europeană a Dreptu-
rilor Omului, semnat la Roma, 4.XI.2000, semnat de Republi-
ca Moldova la aceeaşi dată, dar neratificat până în prezent.

”Interzicerea generală a discriminării 
1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să 

fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe 
sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o 
minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie. 

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe 
baza oricăruia dintre motivele menţionate în § 1.”

Noţiuni introductive

În felul în care este reglementat de articolul 14 al Con-
venţiei (referindu-se la alte drepturi şi libertăţi recunoscute 
de Convenţie), nediscriminarea nu este un drept autonom 
neapărat trebuie examinat în contextual altui drept prevă-
zut de Convenţie. Prin urmare, protecţia oferită de articolul 
14 este accesorie altor drepturi materiale enunţate în 
Convenţie. Este inutil de a invoca acest articol în privinţa 
dreptului la muncă, la asigurări sociale sau la alte drepturi 
care nu sunt garantate de Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului. Nediscriminarea trebuie văzută ca parte 
integrantă din fiecare din articolele fundamentale. De aceea 
orice plângere ce se referă la discriminare va trebui să fie 
formulată ca: „încălcarea articolului 14 coroborat/ raportat/ 
citit împreuna cu articolul…(care enunţă dreptul material)”.

Din aceleaşi motive, deseori din economie juridică, poate fi 
constatată violarea dreptului material, inclusiv pe un motiv de 
discriminare, dar fără a constata separat violarea articolului 14 
în coroborare cu acel drept material, cum exemplifică anumite 
cauze moldoveneşti la Curtea Europeană (Megadat.com SRL c. 
Moldovei, Mitropolia Basarabiei c. Moldovei, Biserica Adevărat 
Ortodoxă din Moldova c. Moldovei).

Alternativ, jurisprudenţa Curţii cunoaşte situaţii în care, 
deşi nu a fost constatată violarea dreptului material, Curtea 
a relevat incompatibilitatea situaţiei cu articolul 14 luat 
separat. O asemenea excepţie a fost constatată în cauza 
Asiaticii din estul African c. Regatului Unit (Rap. Com. 
1973: nepublicat). În această cauză, Regatul Unit refuzase 
să-i autorizeze pe titularii de paşapoarte britanice expul-
zaţi din Uganda, Kenya şi Tanzania să intre în Regatul Unit 
pentru a se stabili acolo. Indivizii se plângeau Comisiei că 
acest refuz avea motivaţii de ordin rasist şi, astfel, era contrar 
articolului 14 şi comportamentului degradant interzis de 
articolul 3. Este important de arătat în această privinţă că 
dreptul de a intra într-o ţară sau de a imigra nu este garantat 
de Convenţie. Dacă raportul întocmit de Comisie în această 
declaraţie nu a fost publicat, cu atât mai puţin Comisia a 
evidenţiat în cadrul declaraţiilor sale publice cu privire la 
cauză ca măsuri de inspiraţie rasială pot antrena în anumite 
cazuri răspunderea pe articolul 3, chiar dacă însăşi esenţa 
discriminării nu conţine îngrădirea ori refuzul cu privire la 
unul din drepturile protejate de Convenţie.

Spre deosebire de articolul 14, Protocolul 12 la Conven-
ţie instituie o interdicţie generală a discriminării în privinţa 
oricărui drept prevăzut de legislaţia naţională a statelor 
membre. Moldova a semnat acest protocol, dar până în 
prezent nu l-a ratificat. Din aceste motive, pe teritoriul Repu-
blicii Moldova este aplicabil doar articolul 14 al Convenţiei, 
dar nu şi Protocolul 12 la Convenţie.

Nediscriminarea şi egalitatea

Formularea actuală a articolului 14 al Convenţiei a 
apărut în procesul de elaborare a textului Convenţiei nu-
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În contextul egalităţii dintre sexe, drept obiectiv major 
al statelor membre ale Consiliului Europei, o diferenţă de 
tratament pe temeiuri de sex trebuie să fie justificată cu 
motive foarte importante pentru a fi compatibilă cu Con-
venţia. O mare parte a dosarelor de la Curte au examinat 
mai degrabă discriminarea bărbaţilor decât cea împotriva 
femeilor.

Astfel, în cauza Abdulaziz, Cabales şi Balkandali 
c.Regatului Unit (1985), cei trei reclamanţi susţineau că 
punerea în aplicare a legislaţiei cu privire la emigrare în 
regatul Unit era împotriva conţinutului articolului 8 (viaţa 
de familie) şi a articolului 14, întrucât devenea mai dificil 
ca bărbaţii străini să fie împreună cu logodnicele sau cu 
soţiile lor ce-şi aveau reşedinţa legală în ţară, ceea ce nu 
se referea la femeile străine dornice să se alăture soţilor 
lor. Concluzionând asupra absenţei vreunei încălcări ale 
articolului 8, Curtea a evidenţiat că Statele Contractante 
nu au obligaţia să respecte alegerea unei ţări de reşedinţă 
pe care o face un cuplu căsătorit şi de aceea nu sunt ţinute 
să autorizeze instalarea soţilor străini în ţară. Totuşi, Curtea 
a declarat că Regatul Unit încălcase articolul 14, combinat 
cu articolul 8, declarând: 

„Noţiunea de discriminare înglobează de obicei cazurile 
în care un individ sau un grup se vede, fără vreo justificare 
anume,mai puţin bine tratat decât altul, chiar dacă în Con-
venţie nu este prevăzut un tratament mai favorabil”.

Curtea a mai stabilit o încălcare a articolului 8 combinat 
cu articolul 14 pe temeiul discriminării sexuale în cauza 
Burghartz c. Elveţiei (1994), în care unui bărbat care se 
căsătorea nu i s-a permis să scrie numele soţiei înaintea 
numelui său, nici să ia numele ei ca nume de familie, în 
timp ce practica inversă era permisă.

Pe de altă parte, violenţa domestică asupra femeilor din 
partea soţilor, foştilor soţi, partenerilor sau din partea altui 
membru de gen masculin al familiei, pe lângă faptul că ar 
constitui o formă de rele tratamente, interzise de articolul 
3 al Convenţiei, la fel, e considerată discriminare sexuală, 
interzisă şi condamnată de numeroase documente inter-
naţionale (Opuz c. Turciei).

Conceptele de rasă şi etnie sunt considerate drept 
interconexate. În timp ce noţiunea de rasă este înrădă-
cinată în ideea clasificării biologice a fiinţelor umane în 
funcţie de aspectele morfologice precum ar fi culoarea 
pielii sau trăsăturile feţei, etnia îşi are originea în ideea 
grupurilor sociale delimitate printr-o naţionalitate, cre-
dinţă religioasă, limbă, origini culturale şi tradiţionale 
comune. Din aceste motive, Comisia Europeană împo-
triva Rasismului şi Intoleranţei a calificat discriminarea 
unei persoane pe motivul apartenenţei etnice drept 
discriminare rasială. Această formă de discriminare este 
considerată una dintre cele mai grave, iar date fiind con-
secinţele periculoase ale acesteia, autorităţile statelor 
trebuie să fie deosebit de vigilente şi sigure (Nachova 
şi alţii c. Bulgariei [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, 
§ 145, ECHR 2005-VII). Din aceste motive, atunci când o 
diferenţiere de tratament este întemeiată pe motive de 
rasă sau etnie, noţiunea justificării obiective şi rezonabile 
urmează a fi interpretată cât mai strict posibil. 

mai după ce Statele Contractate au decis că o prevedere 
ce ar garanta tuturor libertatea în faţa legii ar fi mult prea 
largă şi, respectiv, dificil de asigurat. Din aceste motive, 
deşi textul oficial în limba franceză se referă, similar celui 
în limba română, la exercitarea drepturilor „fără deosebire”, 
jurisprudenţa Curţii s-a grăbit să explice în cauza Lingvisticii 
belgiene că „aplicarea literală a versiunii „fără deosebire” 
ar conduce la rezultate absurde”. Din aceste motive, în 
explicarea ulterioară a acestei prevederi din Convenţie 
este preferat textul oficial în limba engleză care foloseşte 
termenul „fără discriminare”, care trebuie înţeles sub forma 
„fără deosebire arbitrară”.

Tocmai prin interpretarea acestor noţiuni, Curtea a sta-
bilit cu certitudine că dreptul prevăzut de articolul 14 nu 
este un drept absolut, deoarece statele contractante dispun 
de dreptul de a institui circumstanţele în care pot fi făcute 
anumite deosebiri între beneficiarii anumitor drepturi.

„…Discriminare înseamnă tratament diferenţiat, în 
lipsa unei justificări obiective şi rezonabile, aplicat unor 
persoane aflate în situaţii similare. “În lipsa unei justificări 
obiective şi rezonabile” înseamnă că deosebirea în cauză 
nu urmăreşte un „scop legitim” sau că nu există „o legătură 
rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele folosite şi 
scopul urmărit” (Andrejeva c. Letoniei [GC], no. 55707/00, 
§ 81, 18 februarie 2009).”

Prin urmare, nu toate diferenţele de tratament constitu-
ie o violare a articolului 14. Pentru a invoca în mod eficient 
articolul 14, reclamantul urmează să se compare cu alte 
persoane, aflate într-o situaţie asemănătoare sau analogă 
sau dacă se găseşte într-o situaţie „în mare măsură similară” 
cu acea a respectivelor persoane. Constatarea faptului că 
două situaţii nu sunt comparabile se va baza pe factori 
asemănători justificării obiective şi rezonabile, evidenţiind 
o diferenţă materială.

Pentru a nu fi contrară Convenţiei, deosebirea impusă 
trebuie să fie prevăzută de legea naţională, unde legea 
trebuie să corespundă criteriilor de calitate: accesibili-
tate, claritate şi previzibilitate. La fel, deosebirea impusă 
trebuie să urmărească un scop legitim. Şi ultimul test 
pe care trebuie să-l treacă o asemenea măsură este ca 
deosebirea impusă (ca mijloc de reglementare) trebuie 
să fie proporţională scopului legitim urmărit – testul 
echilibrului dintre interesul public şi interesul privat. 
Aceste teste şi criterii au fost stabilite în cauza Lingvistică 
belgiană (1968), în care un grup de părinţi francofoni 
contestau faptul că li se interzisese copiilor lor accesul 
la şcolile francofone din periferia or. Bruxelles exclusiv 
din considerente care ţineau de locul de reşedinţă al 
părinţilor, în timp ce comunităţilor flamande nu li se 
impunea o atare limită. 

Motive de discriminare

Articolul 14 enumeră în total 13 motive de deosebire, 
similar celor enunţate de Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului şi de Pactele internaţionale cu privire la drepturile 
omului. Este important să subliniem că această enumerare 
este indicativă şi nu limitativă, pe parcursul timpului, Curtea 
a acceptat şi alte motive de discriminare. 
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Mai mult, Curtea a stabilit că nicio diferenţiere de 
tratament care se bazează exclusiv sau în mod decisiv pe 
originea etnică a unei persoane, nu poate fi obiectiv jus-
tificată într-o societate democratică bazată pe principiul 
pluralismului şi al respectului pentru alte culturi. Discrimi-
narea gravă pe motiv de etnie sau rasă a fost calificată drept 
tratament degradant care afectează demnitatea umană, iar 
încălcarea a fost calificată pe articolul 3 al Convenţiei - Cipru 
c. Turciei, cauza Asiaticii din Estul African c. Regatului Unit. 
În cauza Asiaticilor din Africa de Est, Comisia a analizat dis-
criminarea bazată pe rasă ca reprezentând o formă specială 
de atentat la demnitatea umană. În circumstanţele agra-
vante, ea putea constitui un tratament degradant. Acest 
fapt a fost constatat în privinţa excluderii din Regatul Unit 
a asiaticilor din Africa de Est, care erau cetăţeni britanici 
de diverse categorii şi care nu se puteau duce în altă parte, 
aceştia găsindu-se în pericol de a fi mutaţi dintr-un loc în 
altul. Această situaţie a evidenţiat o diferenţă de tratament 
bazată pe temeiuri rasiale, deoarece legislaţia selecta un 
anumit grup rasial pentru a-i permite intrarea nestânjenită 
a persoanelor care aveau sau avuseseră un bunic în Regatul 
Unit, ceea ce acţiona în favoarea cetăţenilor expatriaţi „albi”. 
A existat, de asemenea, elementul singularizării publice 
a unei diferenţe de tratament, cu referire la dezbaterile 
din Parlament care dovedeau că legislaţia era îndreptată 
împotriva asiaticilor din Africa de Est.

Articolul 14 însă nu interzice statelor să adopte măsuri 
pentru a corecta inegalităţile faptice dintre diferite grupuri. 
Mai mult, lipsa unor măsuri de corectare a inegalităţii date 
prin implementarea unor măsuri de tratament diferenţiat, 
poate, în lipsa unei justificări obiective şi rezonabile, să fie 
considerată drept incompatibilă cu articolul 14. (Cauza 
Lingvisticii belgiene, § 10; Thlimmenos c. Greciei [GC], 
no. 34369/97, § 44, ECHR 2000-IV). Astfel discriminarea 
pozitivă (acţiunea afirmativă) în favoarea femeilor a fost 
considerată într-o anumită măsură ca o justificare obiectivă 
şi rezonabilă pentru diferenţa de tratament la impozitare 
(în contextul istoric de încurajare a femeilor să lucreze).

Discriminarea pe motiv de religie ţine de situaţia refuzu-
lui înregistrării unui cult, în situaţia în care altor culte, aflate 
în situaţie similară, o asemenea înregistrare, formalitate sau 
procedură, nu le-a fost refuzată sau solicitată. Însă simplul 
fapt că un grup religios obţine un tratament mai favorabil 
decât alte grupuri nu întotdeauna va constitui discriminare 
în sensul articolului 14.

Cauze moldoveneşti ce au ridicat  
aspecte legate de discriminare

Cauza Pentiacova şi alţii 48 c. Moldovei (decizie de 
inadmisibilitate din 4 ianuarie 2005, cererea nr.14462/03) 
se referea la plângerile reclamanţilor de discriminare 
pe motiv că fiind internaţi în Spitalul Clinic Republican 
pentru a fi supuşi procedurii de hemodializă, trebuiau să 
suporte costuri mai mari pentru această procedură, spre 
deosebire de alţi bolnavi internaţi în alte spitale (Spita-
lul de urgenţă din Chişinău, spitalele din Bălţi, Cahul şi 
Comrat) care nu achitau nimic pentru tratament. Ei au 
invocat articolul 14 coroborat cu articolul 2 (dreptul la 

viaţă) şi cu articolul 3 (dreptul de a nu fi supus la rele 
tratamente) ale Convenţiei. 

Deoarece reclamanţii nu au demonstrat imposibilitatea 
de a se transfera la celelalte spitale şi nici nu au demonstrat 
că celelalte spitale erau cu adevărat mai bine finanţate şi că 
pacienţii acestora primeau un tratament mai bun, cererea 
a fost declarată inadmisibilă.

În cauza Mitropolia Basarabiei c. Moldovei (cererea 
nr.45701/99, hotărârea din 13 decembrie 2001), biserica 
reclamantă a invocat articolul 14 coroborat cu articolul 9 
al Convenţiei (libertatea religiei), spunând că este victimă 
a discriminării, deoarece autorităţile refuză, în mod nejus-
tificat, recunoaşterea acesteia, în timp ce au recunoscut 
alte biserici ortodoxe, precum au şi recunoscut alte diferite 
asociaţii aderente la o singură religie. 

În acea cauză, Guvernul susţinea că religia creştin-or-
todoxă a fost recunoscută sub forma Mitropoliei Moldovei 
şi nu exista nicio justificare de a recunoaşte suplimentar 
biserica reclamantă, care, la fel, adera la aceeaşi religie 
creştin-ortodoxă. Biserica reclamantă a subliniat că auto-
rităţile recunoscuseră anterior două biserici adventiste şi 
două asociaţii evreieşti.

Deoarece Curtea a constatat violarea articolului 9 al Con-
venţiei – libertatea religiei, subiectele discutate la articolul 
14 nu constituie decât o repetare a celor deja rezolvate la 
articolul 9. Din aceste motive, subiectul discriminării nu a 
fost examinat separat.

Cauze similare: Biserica Adevărat Ortodoxă din Mol-
dova (cererea nr.952/03, hotărârea din 27 februarie 2007) 
care ridică şi aspecte legate de neexecutarea unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile prin care autorităţile erau obligate 
să înregistreze biserica reclamantă.

În cauza Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea 
nr.21151/04, hotărârea din 8 aprilie 2008), compania re-
clamantă a contestat violarea articolului 14 al Convenţiei 
coroborat cu articolul 1 Protocol 1 la Convenţie (drept de 
proprietate), în legătură cu invalidarea discriminatorie a 
licenţei de activitate, atunci când altor 90 de companii, 
aflate în aceeaşi situaţie, autorităţile au acordat termen 
suplimentar de conformare.

Deşi a considerat ca problema discriminării a fost 
examinată sub aspectul violării articolului 1 al Protocolu-
lui 1 la Convenţie şi nu a examinat problema separat pe 
articolul 14, Curtea Europeană a observat că instanţele 
naţionale au ignorat argumentul companiei reclamante 
privind tratamentul discriminatoriu la care a fost supus, 
considerându-l nerelevant. Deoarece în procedurile din 
faţa Curţii, Guvernul nu a putut demonstra că tratamentul 
aplicat companiei reclamante nu a fost diferit de tratamen-
tul aplicat altor companii şi nici nu a putut demonstra că 
situaţia acestora era diferită de cea a companiei reclamante, 
Curtea a constatat că discriminarea, alături de procedurile 
arbitrare şi sancţiunea foarte severă (retragerea licenţei) nu 
sunt compatibile cu articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie.

În cauza Malahov c. Moldovei (cererea nr.32268/02, 
hotărârea din 7 iunie 2007), reclamanta a invocat articolul 
14 coroborat cu articolul 6 al Convenţiei, denunţând că a 
fost discriminată pe motivul că face parte din minoritatea 
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ruso-lingvă, prin faptul că a primit citaţii în limba română 
pe care nu le-a înţeles. Acest capăt de cerere a fost de-
clarat inadmisibil, deoarece reclamanta nu a oferit niciun 
detaliu suplimentar pentru a-şi motiva plângerea şi niciun 
document al cauzei nu oferă mai multă informaţie. La fel, 
Curtea a observat că reclamanta nu s-a plâns de faptul că 
nu înţelegea citaţiile primite şi nici că nu i s-ar fi permis 
depunerea documentelor sale în limba rusă.

În cauza Gorizdra c. Moldovei (cererea nr.53180/99, 
decizie de inadmisibilitate din 2 iulie 2002), reclamantul 
s-a plâns că, fiind un candidat independent la alegerile 
parlamentare din 1998, nu a putut obţine un mandat parla-
mentar din cauza pragului electoral de 4%, care constituia, 
în opinia sa, o discriminare faţă de alţi candidaţi (partide 
politice, blocuri electorale etc.), ceea ce constituia o violare 
a articolului 3 al Protocolului 1 la Convenţie separat precum 
şi coroborat cu articolul 14 al Convenţiei. Deoarece Curtea 
a declarat pretenţia reclamantului pe articolul 3 al Proto-
colului 1 la Convenţie vădit nefondată (statele dispun de 
dreptul de a institui praguri electorale), pretenţia privind 
violarea articolului 14, la fel, era nefondată.

În cauza Catan şi alţii c. Moldovei şi Federaţiei Ruse 
(cererile nr.43370/04, 8252/05 şi 18454/06, decizia de ad-
misibilitate din 15 iunie 2010), reclamanţii, elevi, părinţi ai 
elevilor şi profesori ai liceului Evrica din Râbniţa, au pretins 
violarea articolului 14 coroborat cu articolul 3 (dreptul de a 
nu fi supus la rele tratamente) şi articolul 8 (dreptul la viaţă 
privată) ale Convenţiei, şi cu articolul 2 al Protocolului 1 la 
Convenţie (dreptul la educaţie) manifestată prin faptul că 
erau discriminaţi de autorităţile transnistrene pe motivul 
identităţii lor etnice şi limbii vorbite, şi anume, prin acţiunile 
întreprinse de autorităţile transnistrene privind sistarea 
şcolarizării în limba română.

Deoarece Curtea a considerat că tratamentul la care 
au fost supuşi reclamanţii nu a atins nivelul de gravitate 
necesar pentru a-l califica conform articolului 3 al Conven-
ţiei, nici plângerea pe articolul 14 nu este întemeiată. Însă, 
deoarece capetele de cerere privind violarea articolului 8 
al Convenţiei şi a articolului 2 al Protocolului 1 la Conven-
ţie au fost declarate admisibile, şi deoarece plângerea se 
referă la discriminare pe motivul identităţii etnice şi limbii 
materne, problemele de drept şi de fapt ridicate de acest 
dosar urmează să fie examinate în fond. Asupra fondului 
cauzei, Curtea se va pronunţa printr-o hotărâre separată.

Cauze comunicate Guvernului Republicii Moldova ce 
ridică aspecte legate de discriminare

În cauza Lilia Eremia şi alţii c. Moldovei, cererea 
nr.3564/11, reclamantele sunt victime ale violenţei în familie 
şi Curtea a considerat că cererea ridică probleme pe articolul 
3 (dreptul de a nu fi supus la rele tratamente), articolul 8 
(dreptul la viaţă privată) şi articolul 14 la Convenţie coro-
borat cu articolul 3 la Convenţie. În privinţa celui din urmă, 
subiectul pus în discuţie relevă inacţiunea autorităţilor în 
vederea protejării reclamantelor de violenţa domestică, ca 
rezultat al ideilor preconcepute privind rolul femei în fami-
lie. Cauza Lidia Mudric c. Moldovei, cererea nr.74839/10, 
ridică probleme similare ce ţin de violenţa domestică şi de 
discriminarea pe motiv de sex.

Cauza Petro-M SRL şi Rinax-TVR SRL c. Moldovei, cere-
rea nr.44787/05, ridică probleme pe articolul 1 din Protocolul 1 
la Convenţie şi pe articolul 14 coroborat cu articolul 1 din Pro-
tocolul 1 la Convenţie. Cererea se referă la litigiul companiilor 
reclamante cu autorităţile vamale şi interpretarea prevederilor 
Codului fiscal la aplicarea retroactivă a accizelor la importul 
combustibilului pentru cuptoare. Aspectul discriminatoriu 
este determinat de faptul că în cauze similare celor ale com-
paniilor reclamante, Curtea Supremă de Justiţie a interpretat 
legea în mod diametral opus felului în care a aplicat legea în 
cazul companiilor reclamante. 

În mod similar, cauza Petru Munteanu c. Moldovei, 
cererea nr.30735/07, ridică probleme pe articolul 6, 13 şi 
articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie (privind neexecu-
tarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile) şi pe articolul 
14 al Convenţiei coroborat cu articolul 1 la Protocolul 1 la 
Convenţie. Cererea se referă la litigiul privind cuantumul 
indemnizaţiei unice de concediere şi achitarea acesteia 
în favoarea reclamantului. Aspectul discriminatoriu este 
determinat de practica diferită a Curţii Supreme de Justiţie 
în 2 cauze similare celei aduse de către reclamant în faţa 
instanţelor naţionale.

Cauza Genderdoc-M c. Moldovei, cererea nr.9106/06, 
ridică probleme pe articolul 11 şi pe articolul 14 coroborat 
cu articolul 11 (dreptul la întruniri) la Convenţie, referindu-se 
la interdicţia impusă de autorităţi privind organizarea unei 
manifestaţii de către reprezentanţii minorităţilor sexuale şi, 
implicit, discriminarea acestei organizaţii non-guvernamentale 
în raport cu alte organizaţii non-guvernamentale.

În cauza I.G. c. Moldovei, cererea nr.53519/07, Curtea 
a adresat întrebări privind violarea articolului 3 şi 8 ale 
Convenţiei, a articolului 13 şi a articolului 14 coroborat cu 
articolul 8 ale Convenţiei, se referă la ineficacitatea inves-
tigaţiei efectuate de autorităţile statului privind violenţa 
sexuală (violul) în privinţa reclamantei minore. Atitudinea 
autorităţilor este considerată de reclamantă că ar repre-
zenta discriminare pe motiv de sex, deoarece se bazează 
pe presupunerea eronată privind veridicitatea declaraţiilor 
unei femei despre viol şi deoarece nu reflectă realitatea 
violului în calitate de infracţiune.

Până în prezent, Curtea şi, anterior, Comisia Europeană 
pentru Drepturile Omului au constatat în 172 de hotărâri 
violarea articolului 14 (1,25% din toate 13,697 de hotărâri 
pronunţate de Curte în perioada 1959-2010), dintre care 
Moldova nu are nicio cauză în care ar fi fost constatată 
violarea articolului 14 al Convenţiei. Marea parte a juris-
prudenţei pe articolul 14 al Convenţiei se referă la cauze 
împotriva Regatului Unit (43 de hotărâri), România (23 de 
hotărâri) şi Austria (21 de hotărâri).

Această statistică favorabilă însă nu reflectă neapărat 
realităţile din Moldova. S-ar putea ca în următorii ani pro-
blemele juridice legate de lipsa egalităţii în tratamentele 
aplicate de către autorităţile administrative şi, mai grav, 
neuniformitatea practicii judiciare să fie calificate de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului drept o formă de 
discriminare. Deşi Moldova nu a ratificat Protocolul 12 la 
Convenţie, autorităţile statului reuşesc cu dificultate să 
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facă faţă obligaţiilor sale pozitive de a proteja persoanele, 
aflate sub jurisdicţia sa, de discriminare, precum şi de rele 
tratamente, de violarea dreptului la religie, la libere întruniri 
pe motive discriminatorii.

* * *

EXTRASE DIN HOTĂRÂRI CEDO

În continuare, vă recomandăm următoarele extrase din 
hotărârile CEDO în domeniul discriminării, care vă vor servi util 
în scopul interpretării articolului 14 al Convenţiei şi invocării 
acestuia, inclusiv în faţa instanţelor naţionale.

Orice diferenţă de tratament operată de stat între indivizii 
aflaţi în situaţii analoage trebuie să-şi găsească o justificaţie 
obiectivă şi rezonabilă. Curtea a declarat că această regulă 
nu fusese respectată în cauza Marckx c.Belgiei (1979), în 
care mama şi copilul său natural susţineau ca regimul juridic 
belgian aplicabil copiilor născuţi în afara căsătoriei era contra 
Protocolului nr.1, articolului 1 (proprietatea), articolului 8 (viaţa 
de familie) şi a articolului 14. Conform opiniei Curţii, situaţia 
mamei şi a copilului prezintă suficiente analogii cu aceea a unei 
femei căsătorite şi a copilului său, pentru ca Statul să nu poată 
justifica deosebirea de tratament pe care o impusese. Singura 
excepţie existentă avea în vedere plângerea copilului, în sensul 
că îi fusese încălcat dreptul de proprietate garantat de articolul 
1 din Protocolul nr.1: Curtea a declarat această dispoziţie inapli-
cabilă în ceea ce priveşte eventualitatea unei moşteniri. Când 
peste doisprezece ani, o pereche nouă de reclamanţi a înaintat 
o cerere cu aceleaşi circumstanţe ca şi în cauza Marckx, Curtea 
şi-a reafirmat poziţia, dar nu s-a bazat pe încălcarea dreptului 
de proprietate (Vermeire c.Belgiei (1991).

O versiune austriacă, în cauza Inze contra Austriei, se referea 
la întâietatea acordată unui copil legitim faţă de unul născut în 
afara căsătoriei în privinţa desemnării principalului moştenitor 
care să preia o fermă în caz de deces al unei persoane care nu 
lasă testament. Examinând cauza conform articolului 14 co-
roborat cu articolul 1 din Primul protocol, Curtea a considerat 
justificările ca fiind generale şi abstracte. Ea a respins referirea 
Guvernului la „convingerile” populaţiei rurale locale.

Viaţa de familie a mai fost discutată şi în cauza Hoffman 
c. Austriei (1993). Reclamantul în acest caz era o femeie, 
care devenise martorul lui Iehova, dar fusese mai înainte 
catolică. Mai târziu, când ea şi soțul ei divorțaseră, tribunalele 
austriece i-au acordat copiii, spre îngrijire, soțului. Curtea a 
constatat încălcarea dreptului ei la viața de familie consacrat 
în articolul 8 combinat cu articolul 14. Deşi urmărea un scop 
legitim (protejarea sănătăţii şi drepturilor copiilor), el nu era 
în mod rezonabil proporţional pentru a întemeia hotărârea în 
esenţă pe o diferenţă de religie. Decizia a fost luată de Curte 
cu o majoritate de 5 la 4, minoritatea fiind de acord cu Curtea 
Supremă a Austriei că trebuia ţinut cont de atitudinea faţă de 
transfuziile de sânge şi de riscul de izolare socială în privinţa 
binelui copiilor. Majoritatea s-a bazat, în fapt, pe conţinutul 
deciziei Curţii Supreme, ale cărei ton şi atitudine erau negative 
în privinţa aspectului religios, fără a se lua în considerare dove-
zile, acceptate în cadrul instanţelor inferioare, privind atracţia 
emoţională a copiilor pentru mama lor şi faptul că instanţele 
puteau impune efectuarea transfuziilor de sânge, dacă era 
necesar. De asemenea, Curtea Supremă a pus accentul pe 

educaţia religioasă şi pe opinia conform căreia mama greşise 
crescându-şi copiii ca Martori ai lui Iehova, deoarece nu aceasta 
era religia părţilor la momentul căsătoriei, o obiecţie întemeiată 
doar pe dezaprobarea mamei, fără legătură cu binele copiilor.

Ea a mai procedat astfel şi în cauza Keegan c.Irlandei 
(1994), în care un tată, care a recunoscut copilul în afara căsă-
toriei, nu a fost nici consultat, nici informat în prealabil despre 
adopția copilului său.

În cauza Schuler-Zgraggen c. Elveției (1993), guvernul a 
anulat pensia de invaliditate unei femei care născuse un copil 
justificând această decizie prin invocarea unei ipoteze conform 
căreia, devenind mamă, ea îşi va părăsi locul precedent de 
muncă, pentru e deveni casnică. Curtea a stabilit o încălcare a 
articolului 6 (1) (determinarea dreptului civil) şi a articolului 14 
pe motiv că astfel de presupuneri nu au o justificare rezonabilă 
sau obiectivă. Ea a constatat iarăşi o încălcare a acestor două 
dispoziţii şi în cauza Bisericii Catolice la Canea c. Greciei 
(1997), susţinând că refuzul tribunalului civil de a recunoaşte 
personalitatea legală a bisericii reclamante, în timp ce s-a 
procedat astfel în cazul altor structuri religioase, constituie o 
încălcare atât a dreptului de acces la tribunal, cât şi a dreptului 
de a nu fi discriminat.

Curtea a constatat încălcări ale dreptului la proprietate 
garantate de articolul 1 din Protocolul nr.1 combinate cu ar-
ticolul 14 în câteva cauze. În cauza Darby c. Suediei (1990), 
reclamantul susţinea încălcarea articolului 9 (religia), articolului 
1 din Protocolul nr.1 (proprietatea) şi a articolul 14: punerea în 
aplicare a unei legi suedeze obligă muncitorii nerezidenţi să 
achite o taxă bisericească, în timp ce muncitorii rezidenţi pu-
teau alege de a fi scutiţi de o asemenea taxă. Curtea a susţinut 
că o asemenea restricţie încalcă Articolul 1 din Protocolul nr.1 
combinat cu articolul 14 şi a declarat că este inutilă examinarea 
încălcării pe temeiul articolelor 9 şi 14. În cauza Van Raalte c. 
Olandei (1997), Curtea a găsit o încălcare atunci când femeile 
în vârstă de peste 45 de ani fără de copii erau scutite de plata 
pentru fondul social în beneficiul copiilor, în timp ce bărbaţii 
de aceeaşi vârstă nu erau scutiţi. Curtea a mai stabilit încălcări 
ale articolului 1 din Protocolul nr.1 şi ale articolului 14, când 
Guvernul austriac a negat beneficiile sociale ale unui străin 
cu reşedinţă legitimă pe motivul că el nu era cetăţean de na-
ţionalitate austriacă, deşi el făcuse contribuţii la fondul social 
naţional (Gaygusuz c.Austriei (1996)). 

În cauza Van der Mussele c. Belgiei (1983), un avocat 
stagiar belgian, desemnat să se ocupe fără de remunerare 
de dosarele unor clienţi indigeni, se plângea de o încălcare a 
articolului 4 (muncă forţată) combinat cu articolul 14. Curtea a 
hotărât că Statul este îndreptăţit să ceară o asemenea muncă 
din partea avocaţilor, deoarece nu numai avocaţii se află în situ-
aţie diferită de cea a altor specialişti neconstrânşi de asemenea 
obligaţii (dentişti, medici, judecători şi alţii), dar, în afară de 
acesta, practica litigioasă este unul dintre mijloacele datorită 
căruia Belgia poate pune în aplicare un alt drept garantat de 
Convenţie (articolul 6, proces echitabil).

Articolul 14 a fost invocat în legătură cu articolul 5 (privarea 
de libertate) în cauza Irlanda c. Regatului Unit (1978). Guvernul 
reclamant susţinea că, pentru a lupta împotriva activităţilor 
teroriste, Regatul Unit aplică legislaţia sa asupra Puterilor Spe-
ciale într-un mod discriminatoriu, deoarece îşi axează forţele 
asupra comunităţii catolice excluzând comunitatea protestantă 
din Irlanda de Nord. În ciuda evidenţelor statistice aduse ca 
dovadă a acestei plângeri, nici Comisia şi nici Curtea nu au 



Ediţie specială AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

7

constatat vreo încălcare a articolului 14 combinat cu articolul 
5, ţinând seama de libertatea de apreciere premisă guvernului. 
Este important pentru a fi apreciat, în această privinţă, că atât 
Guvernul irlandez, cât şi cel al Regatului Unit erau de acord în 
a recunoaşte existenţa unei situaţii de criză în sensul articolului 
15 (care prevede derogări de la Convenţie în anumite împreju-
rări). Curtea a declarat că orice diferenţă de tratament aplicat 
autorilor de acte teroriste în Irlanda de Nord putea să justifice, 
pentru că scopul urmărit era legitim şi mijloacele utilizate nu 
erau disproporţionate faţă de scopurile ce urmau a fi atinse.

Spre deosebire de cauzele discutate în capitolul precedent, 
Curtea nu a stabilit o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr.1 
combinat cu articolul 14, atunci când Guvernul italian a impus 
restricţii asupra dreptului anumitor proprietari de a recupera 
proprietatea pe care ei au dat-o în chirie. Curtea a hotărât că 
Statul are drept legitim de a decide asupra distincţiilor dintre 
proprietatea cu reşedinţă şi cea fără de reşedinţă (Spadea şi 
Scalabrini c. Italiei (1995)).

Cauza Karlheinz Schmidt: Obligarea unui bărbat la plata 
unei contribuţii pentru pompieri în locul efectuării serviciului de 
stingere a incendiilor, pe baza unei tradiţii locale de participare 
masculină la brigada de pompieri, reprezenta o discriminare 
în legătură cu articolul 1 din Primul protocol şi cu articolul 4, 
paragraful 3 (d), deoarece femeile care nu efectuau respectivul 
serviciu nu erau obligate să plătească. Chiar presupunând că 
s-ar fi putut ca impunerea unei obligaţii de efectuare a servi-
ciului de pompieri numai asupra bărbaţilor să fi fost justificată, 
această îndatorire nu mai opera, şi nu exista nicio justificare 
în a trata diferit bărbaţii şi femeile în privinţa impunerii de 
contribuţii financiare.

Hotărârea CEDO Bucheň c. Cehia, 26 noiembrie 2002, 
36541/97

O diferenţă de tratament constituie discriminare atunci 
când criteriul de distincţie între două categorii nu are nicio 
justificare obiectivă şi rezonabilă.

Reclamantul, militar de carieră, a fost numit judecător mi-
litar în 1982. Prin Constituţia din 1993, tribunalele militare au 
fost desfiinţate, iar reclamantul a fost revocat din calitatea de 
militar la 31 decembrie 1993, având potrivit legii dreptul la o 
alocaţie de militar în retragere. Reclamantul a lucrat începând 
cu 1 ianuarie 1994 ca şi judecător la o instanţă civilă. Potrivit 
unei legi din în vigoare la acel moment, plata alocaţiei de militar 
în retragere se suspendă pe perioada în care foştii judecători 
militari exercită funcţia de judecător civil. Persoanele aflate în 
aceeaşi situaţie care au devenit judecători civili mai târziu au 
continuat să primească alocaţia respectivă. Sesizată fiind de mai 
multe persoane, un complet al Curţii Constituţionale a decis 
că norma respectivă este neconstituţională şi a cerut plenului 
instanţei constituţionale să anuleze acea normă. Plenul Curţii 
Constituţionale a refuzat acest fapt în octombrie 1996.

Art.14 raportat la art.1 al Protocolului 1. Curtea a constatat 
că există cel puţin două categorii de militari de carieră care 
continuă să primească pensia pentru militarii în retragere: 
judecătorii şi procurorii militari care au devenit magistraţi civili 
după ianuarie 1994. Curtea a constatat că există o diferenţă de 
tratament care nu poate fi explicată, aşa cum a încercat statul 
ceh, prin faptul că foştii militari care au devenit magistraţi civili 
mai târziu au avut dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă, în timp 
ce cei aflaţi în situaţia reclamantului au beneficiat de un nou 
loc de muncă automat. Curtea a considerat că aceste criterii 

sunt subiective şi nu pot justifica o diferenţă de tratament, care 
trebuie să aibă o justificare obiectivă şi rezonabilă. În speţă, cum 
o astfel de justificare lipseşte, art.14 a fost violat.

CEDO, secţia III, hotărârea Fretté c.Franţa, 26 februa-
rie 2002, 36515/97

Faptul că interesul superior al copilului nu permite adopta-
rea acestuia de către un homosexual poate fi admis.

Reclamantul a depus o cerere de adoptare a unui copil. 
Cererea sa a fost respinsă pe motiv că „alegerile sale de viaţă” 
– celibatar homosexual – nu păreau să fie de natură a prezenta 
suficiente garanţii pentru a creşte un copil. Recursurile sale în 
justiţie au fost respinse. În timpul judecării recursului în faţa 
instanţei supreme, reclamantul nu a participat la şedinţa de 
judecată, nefiind citat.

Art.14 raportat la art.8. Curtea a constatat că legislaţia inter-
nă permite celibatarilor să formuleze cereri de adopţie, astfel 
încât motivul respingerii cererii reclamantului este homosexu-
alitatea acestuia. De aceea, Curtea a constatat că în speţă există 
o diferenţă de tratament fondată pe orientarea sexuală, fapt 
care intră sub incidenţa art.14 raportat la art.8 din Convenţie, 
cât timp acesta din urmă garantează dreptul la viaţă privată, ce 
include şi dreptul la o anumită orientare sexuală. Curtea a con-
siderat că, deşi nu există o politică comună a statelor europene 
în materie, autorităţile au justificat rezonabil de ce interesul 
superior al copilului nu permite adoptarea acestuia de către 
un homosexual. Cât timp această justificare pare rezonabilă şi 
obiectivă, nu există discriminare în sensul Convenţiei. De aceea, 
Curtea a decis, cu 4 voturi contra 3, că art.14 nu a fost violat.

CEDO, secţia II, hotărârea Moldovan contra România 
(nr.2), 12 iulie 2005, 41138/98 şi 64320/01

Fără a avea competenţa să examineze problema incendierii 
caselor reclamanţilor, din cauza producerii incidentelor ante-
rior ratificării Convenţiei de către România, Curtea observă că 
originea rromă a reclamanţilor a avut o importanţa decisivă 
în durata şi modalitatea de desfăşurare a procedurii penale.

Prezenta afacere a avut la origine 25 de reclamanţi, dintre 
care 18 au acceptat o înţelegere amiabilă cu statul. În 1993, 
în satul Hădăreni, a izbucnit o încăierare între trei bărbaţi de 
origine rromă şi un român, în cursul căreia fiul celui din urmă, 
care a intervenit, a decedat, fiind înjunghiat de către unul dintre 
rromi. Cei trei rromi s-au refugiat într-o casă vecină. O mulţime 
compactă şi furioasă s-a adunat în exteriorul casei. Comandan-
tul poliţiei din sat şi mai mulţi poliţişti erau de asemenea în 
mulţime. Casa a fost incendiată. Doi dintre rromi au reuşit să 
fugă, însă au fost prinşi din urmă şi linşaţi. Al treilea nu a putut 
să iasă din casă şi a murit în incendiu. Reclamanţii au afirmat că 
poliţiştii au incitat oamenii la distrugerea şi incendierea altor 
case aparţinând comunităţii rrome din sat. A doua zi, 13 din 
aceste case au fost distruse, dintre care 7 aparţineau reclaman-
ţilor. O mare parte a bunurilor personale au fost, de asemenea, 
distruse. Unul dintre reclamanţi a afirmat că, încercând să-şi 
recâştige casa, a fost lovit, iar altul a fost a fost atacat cu gaze 
lacrimogene. Un alt reclamant afirma că soţia sa, gravidă, a fost 
bătută iar copilul lor a rămas cu leziuni cerebrale.

Locuitorii rromi ai satului au depus plângeri penale contra 
persoanelor implicate, între care 6 poliţişti. În 1995, toate plân-
gerile care vizau poliţişti au fost clasate. În 1997, a început în 
faţa unei instanţe un proces penal contra a 11 dintre locuitorii 
satului. Mai mulţi martori au declarat că poliţiştii au provocat 
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represaliile şi i-au lăsat pe locuitorii români să atace casele rro-
milor. În cursul procesului, toţi acuzaţii au confirmat faptul că 
poliţiştii au incitat mulţimea să incendieze casele şi au încercat 
să disimuleze cele petrecute. Instanţa a stabilit că locuitorii au 
vrut să-i alunge pe rromi din sat şi au fost susţinuţi de către au-
torităţi. În hotărârea sa, tribunalul a considerat că comunitatea 
rromă era marginală, a adoptat un comportament agresiv şi a 
ignorat şi încălcat deliberat normele legale acceptate de către 
societate. 5 săteni au fost condamnaţi pentru omor şi alte infrac-
ţiuni, iar alţi 7 - pentru alte fapte. Tribunalul a stabilit pedepse 
cuprinse între un an şi şapte ani de închisoare. Curtea de apel 
l-a condamnat pe un al şaselea sătean pentru omor, a ridicat 
pedeapsa unuia dintre ei şi a coborât pedepsele celorlalţi. În 
1999, Curtea Supremă a păstrat, în linii mari, această soluţie. 
În anul 2000, doi dintre sătenii condamnaţi au fost graţiaţi de 
către preşedinte.

Ulterior, guvernul român a alocat fonduri pentru recon-
strucţia caselor distruse. Opt dintre ele au fost reconstruite, 
dar reclamanţii au oferit poze din care se vede că acestea nu 
pot fi locuite: au găuri în pereţi, iar acoperişul nu este termi-
nat. Trei case nu au mai fost refăcute, dintre care două aparţin 
reclamanţilor.

Reclamanţii au susţinut că, după evenimentele din 1993, 
au fost constrânşi să locuiască în gunoaie, în case de carton 
fără ferestre, în frig şi în condiţii de promiscuitate extreme. 
În consecinţă, o parte dintre membrii familiilor lor sunt grav 
bolnavi. Tribunalul le-a acordat indemnizări cuprinse între 17 
şi 3745 euro cu titlu de daune materiale pentru casele distruse. 
Văduva unuia dintre cei ucişi nu a primit decât jumătate din 
pensia alimentară minimă pe motiv că soţul său a contribuit 
la faptele comise. În fine, tribunalul a respins orice cereri de 
acordare a unor daune morale. Curtea de Apel le-a acordat, 
totuşi, la 6 dintre reclamanţi daune morale cuprinse între 575 
şi 2880 euro.

Art.8. Inviolabilitatea domiciliului. Viaţă privată. Curtea nu 
poate să examineze plângerile legate de distrugerea caselor 
reclamanţilor, întrucât la data evenimentelor România nu rati-
ficase încă Convenţia, iar Curtea nu are competenţa temporală 
de a analiza distrugerea caselor. Totuşi, rezultă clar din datele 
dosarului că poliţişti au fost implicaţi în incendierea caselor 
rromilor şi au încercat să ascundă cele petrecute. Reclamanţii 
au fost nevoiţi ulterior să trăiască în condiţii deplorabile, în lipsa 
unei locuinţe. Ţinând cont de repercusiunile directe ale actelor 
agenţilor statului asupra drepturilor reclamanţilor, responsabi-
litatea statului poate fi angajată în ceea ce priveşte condiţiile 
de viaţă pe care le-au suportat reclamanţii, chestiuni care ţin 
de dreptul acestora la respectul vieţii private şi a domiciliului. 
În ciuda implicării agenţilor statului în incendierea locuinţelor 
reclamanţilor, parchetul nu a declanşat vreo procedură pe-
nală contra acestora, ceea ce a împiedicat instanţele interne 
să stabilească responsabilitatea cestora şi să-i sancţioneze; 
instanţele interne au refuzat pe o perioadă lungă de timp să 
despăgubească reclamanţii pentru pierderile materiale suferite; 
de abia la 10 ani de la evenimente, acestora li s-a acordat o 
sumă cu titlu de despăgubiri pentru casele distruse, dar nicio 
sumă pentru bunurile pierdute; în sentinţa sa contra sătenilor 
condamnaţi, tribunalul a făcut unele remarci discriminatorii cu 
privire la originea rromă a reclamanţilor; cererea de acordare a 
unor daune morale a fost ignorată în primă instanţă; trei case 
nu au mai fost reconstruite de către autorităţi, iar celelalte sunt 
de nelocuit; cea mai mare parte a reclamanţilor nu s-a mai în-

tors în Hădăreni. Aceste elemente luate în ansamblu probează 
atitudinea generală a autorităţilor române, care a continuat şi 
după iunie 1994, data ratificării Convenţiei de către România. 
Această atitudine constituie o violare continuă şi gravă a art.8.

Art.3. Tratament degradant. Condiţiile în care reclamanţii au 
locuit în aceşti ultimi 10 ani şi efectele colaterale care au decurs 
din această situaţie, precum şi atitudinea generală a autorităţi-
lor române le-au cauzat suferinţe psihice considerabile şi le-au 
adus atingere demnităţii şi le-au întărit sentimentul de umilire. 
În plus, remarcile asupra onorabilităţii şi a modului de viaţă al 
reclamanţilor făcute de diverse autorităţi, inclusiv o instanţă de 
judecată, sunt pur şi simplu discriminatorii. Ţinând cont de fap-
tul că discriminarea rasială poate constitui un tratament interzis 
de art.3, aceste remarci pot fi considerate un factor agravant 
în examenul capătului de plângere care vizează acest aspect. 
Condiţiile de viaţă ale reclamanţilor şi discriminarea rasială la 
care au fost supuşi în mod public, modul în care au fost tratate 
acţiunile şi plângerile lor de diverse autorităţi, constituie o 
atingere a demnităţii lor, şi, în condiţiile din speţă, un tratament 
degradant. De aceea, există violare a art.3.

Art.6. Accesul la un tribunal. Nu s-a stabilit dacă exista 
pentru reclamanţi posibilitatea de a intenta o acţiune civilă în 
despăgubiri contra poliţiştilor. Curtea nu poate deci determina 
dacă instanţele interne erau în măsură să statueze asupra unei 
posibile acţiuni în răspundere delictuală contra poliţiştilor. În 
schimb, instanţele au admis cereri de despăgubire îndreptate 
contra sătenilor trimişi în judecată în procedura penală şi, deci, 
au fost despăgubiţi. De aceea, Curtea a considerat, cu 5 voturi 
contra 2, că reclamanţii nu pot revendica un drept suplimentar 
de a angaja o procedură civilă contra poliţiştilor implicaţi în 
evenimente. De aceea, nu există o violare a art.6.

Art.6. Durata rezonabilă a procedurii. Procedura penală 
a durat mai mult de 11 ani. În aceste condiţii, există în mod 
vădit o violare a dreptului reclamanţilor la o durată rezonabilă 
a procedurii.

Art.14. Reclamanţii au fost agresaţi din cauza originii lor 
rrome. Fără a avea competenţa să examineze problema incen-
dierii caselor reclamanţilor, din cauza producerii incidentelor 
anterior ratificării Convenţiei de către România, Curtea observă 
că originea rromă a reclamanţilor a avut o importanţa decisivă 
în durata şi modalitatea de desfăşurare a procedurii penale. 
Cum satul român nu a oferit nicio justificare pentru aceasta, 
există o violare a art.14.

CEDO, secţia II, hotărârea Asnar contra Franţa, 17 
iunie 2003, 57030/00

Pentru a exista discriminare trebuie ca diferenţa de trata-
ment să fie lipsită de o justificare rezonabilă şi obiectivă.

La 26 octombrie 1988, reclamantul a solicitat ieşirea sa la 
pensie din profesia de profesor, în baza unei legi care permitea 
acest fapt pentru o persoană care a împlinit 55 de ani şi avea 
cel puţin 15 de serviciu activ, însă cererea sa a fost respinsă 
pe motiv că nu îndeplinea cea de-a doua condiţie, întrucât 
intervalul de timp cât a efectuat stagiul militar obligatoriu nu 
se socoteşte în cei 15 ani. La 1 decembrie 1988, reclamantul a 
sesizat instanţa cu o acţiune în contra deciziei de refuz a acor-
dării drepturilor financiare ce decurg din pensia sa, acţiunea 
fiind admisă la 29 ianuarie 1991. Urmare a acestei decizii, recla-
mantul a cerut din nou autorităţilor administrative acordarea 
imediată a pensiei sale, însă cererea i-a fost respinsă pe acelaşi 
motiv la 18 martie 1991, reclamantul intentând în consecinţă 
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o nouă acţiune judecătorească. Înainte însă ca o instanţă să 
se pronunţe, Ministerul Educaţiei a acordat în august 1991, în 
executarea deciziei din 20 ianuarie 1991, pensia solicitată de 
către reclamant. De aceea, cea de-a doua acţiune în instanţă 
reclamantului a fost respinsă ca fiind lipsită de obiect. În schimb, 
Ministerul Educaţiei a declarat apel contra deciziei din 20 ia-
nuarie 1991. La 20 octombrie 1999, Consiliul de Stat francez 
a admis apelul şi a respins cererea reclamantului pe motiv că 
perioada efectuării stagiului militar nu se ia în calcul la verifica-
rea duratei serviciului activ anterior pensionării. În consecinţă, 
reclamantul a fost obligat să restituie pensia primită în acest 
interval de timp, anume peste 120.000 Euro.

1. Cu privire la epuizarea căilor de recurs interne. În raport 
de violarea dreptului la o durată rezonabilă a procedurii, statul 
pârât a ridicat excepţia neepuizării căilor de recurs interne, pe 
motiv că legea internă permitea reclamanţilor, pe calea unei 
acţiuni în răspundere delictuală, să solicite instanţei constatarea 
depăşirii duratei rezonabile a unei proceduri şi să obţină repa-
rarea prejudiciului, invocând în acest sens mai multe hotărâri 
judecătoreşti. Curtea a respins însă excepţia, întrucât deciziile 
judecătoreşti invocate sunt posterioare introducerii plângerii 
de către reclamanţii, cu excepţia unor decizii date în primă 
instanţă. Or, Curtea a afirmat că în aceste condiţii nu li se putea 
impune epuizarea unei căi de recurs care practic nu exista la 
data introducerii plângerii, nefiind previzibil pentru reclamanţi, 
la acel moment, că o acţiune în răspundere delictuală ar avea 
succes.

2. Art.6 („Dreptul la un proces echitabil”) par.1 privind 
depăşirea duratei rezonabile a procedurii. Curtea, luând în 
consideraţie criteriile de apreciere a rezonabilităţii duratei unei 
proceduri, a decis că există o violare a art.6 par.1 din această 
cauză, întrucât statul nu a putut să justifice durata de peste 
8 ani a procedurii în faţa Consiliului de Stat, cu atât mai mult 
cu cât cauza prezenta o anumită urgenţă, cât timp în caz de 
admitere a apelului, intimatul urma să fie obligat la restituirea 
unor sume de bani importante.

3. Cu privire la echitabilitatea procedurii în faţa Consiliului 
de Stat. Curtea a constatat că acest capăt de cerere a fost for-
mulat pentru prima dată de către reclamant printr-un memoriu 
ulterior plângerii, introdus la mai mult de 6 luni de la data 
ultimei decizii definitive, astfel încât capătul de plângere a fost 
respins ca inadmisibil.

4. Art.14 („Interzicerea discriminării”). Reclamantul s-a plâns 
de existenţa unei discriminării între bărbaţi şi femei, întrucât, 
dacă femeile nu au trebuit să satisfacă stagiul militar, ele au 
beneficiat de condiţii de pensionare mai favorabile decât 
bărbaţii, în cazul cărora termenul efectuării stagiului militar 
nu se ia în calcul la durata serviciului activ. Curtea a reamintit 
faptul că pentru a exista discriminare trebuie ca diferenţa de 
tratament să fie lipsită de o justificare rezonabilă şi obiectivă. 
Or, în speţă, diferenţa de tratament existentă este justificată de 
aplicarea unui principiu: în cazul calcului termenului serviciului 
activ, se ia în calcul durata efectivă a acestuia, fără a se socoti 
întreruperile, indiferent cărui motiv sunt datorate. Acest prin-
cipiu este, în opinia Curţii, o justificare suficientă a diferenţei 
de tratament, astfel încât acest capăt de cerere a fost respins 
ca inadmisibil, fiind în mod vădit nefondat.

CEDO, secţia II, hotărârea Palau-Martinez cotnra Fran-
ţei, 16 decembrie 2003, 64927/01

Afirmarea unor consideraţii generale teoretice cu privire 

la membrii unei confesiuni religioase, nesusţinută de probe 
concrete, contravine art.14.

După divorţul de soţul său, reclamanta a cerut şi obţinut, în 
primă instanţă, încredinţarea copiilor minori. În timpul petrecut 
cu tatăl lor în timpul vacanţei şcolare, copiii au fost însă înscrişi 
la o şcoală care se afla lângă domiciliul său. Instanţa de apel 
a încredinţat copiii tatălui lor, cu motivarea că aceştia trebuie 
să fie scoşi din sistemul educaţional al martorilor lui Jehova, 
la care aderase mama lor, din cauza duratei acestui regim, al 
intoleranţei lui şi al prozelitismului pe care îl impune copiilor.

Art.14 („Interzicerea discriminării”) raportat la art.8 („Dreptul 
la respectarea vieţii private şi de familie”). Fixarea reşedinţei 
copiilor la tatăl lor a intervenit după ce aceştia locuiau deja de 
trei ani cu mama lor, ceea ce implică existenţa unei ingerinţe în 
dreptul la viaţă familială al acestora, şi nu o intervenţie implicită 
în urma oricărui divorţ, astfel cum a susţinut guvernul. Curtea a 
considerat că instanţa internă a operat o diferenţă de tratament 
între părinţii copiilor pe baza religiei acestora. Judecătorul 
nu a enunţat însă decât nişte afirmaţii generale privind secta 
religioasă din care face parte reclamanta şi nu a indicat niciun 
element concret şi obiectiv care să indice modul în care religia 
ar fi influenţat educaţia copiilor. În plus, judecătorul a respins şi 
cererea de anchetă socială, deşi aceasta este practicată curent 
în astfel de situaţii şi ar fi putut să deceleze situaţia educaţională 
a copiilor. Pe scurt, judecătorul s-a pronunţat in abstracto pe 
baza unor consideraţii generale, fără a discuta despre interesul 
real al copiilor. Această motivare nu poate fi suficientă, astfel 
încât art.14 a fost violat.

CEDO, secţia IV, hotărârea Bekos şi Koutropoulos 
versus Grecia, 13 decembrie 2005, 15250/02 

Comportament rasist al poliţiei Lovire in timpul interoga-
toriilor

Curtea a constatat că autorităţile se aflau în posesia unor 
informaţii plauzibile privind un posibil comportament rasist al 
poliţiei. Cu toate acestea, Curtea a constatat că acestui aspect 
nu i s-a acordat absolut nicio atenţie în cursul anchetei, ceea 
ce echivalează cu o violare a art.14. Reclamanţii, de origine 
rromă, au fost arestaţi pentru tentativă de furt. Ambii reclamanţi 
afirmă că au fost loviţi în cursul interogatoriilor, că au fost in-
sultaţi de către poliţişti, iar o mare parte dintre insulte aveau 
o evidentă tentă rasistă. După eliberare, a doua zi, reclamanţii 
s-au prezentat la medic care a concluzionat că aceştia au fost 
loviţi în ultimele 24 de ore cu un obiect contondent foarte dur. 
Reclamanţii au trimis şi fotografii ale corpului lor la momentul 
eliberării pe care se observă urmele de lovituri. Plângerea 
penală contra poliţiştilor s-a finalizat cu achitarea unui poliţist, 
iar doi alţii au fost suspendaţi din funcţie, fără ca măsura să fie 
pusă în executare.

Art.3. Tratament inuman sau degradant. Curtea a amintit că, 
atunci când o persoană suferă leziuni serioase ale integrităţii 
sale fizice în timpul în care se află sub controlul autorităţilor, 
acestea sunt responsabile de urmările produse. Cât timp con-
cluziile rapoartelor medicale realizate ulterior sunt destul de 
clare şi credibile, iar statul nu a oferit nicio explicaţie pentru 
aceasta, Curtea a considerat că reclamanţii au fost supuşi la tra-
tamente inumane în cursul detenţie, astfel că art.3 a fost violat.

Ancheta eficace. Curtea a constatat că, deşi este evident 
din probele prezentate că reclamanţii au fost loviţi în cursul 
anchetei, nimeni nu a fost sancţionat pentru această faptă, 
în condiţiile în care identificarea celor vinovaţi nu prezenta 
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niciun fel de problemă. În consecinţă, în ciuda unor probe clare, 
ancheta realizată nu a condus la niciun rezultat clar. De aceea, 
aceasta nu poate fi socotită ca având un caracter eficace, iar 
art.3 a fost violat şi sub acest aspect.

Art.14 raportat la art.3 cu privire la motivaţia rasistă. Curtea 
a constatat că autorităţile au avut în faţa mai multe motive 
să ancheteze o eventuală acuzaţie de manifestarea rasistă a 
poliţiştilor, în condiţiile declaraţiilor sate sub jurământ de că-
tre reclamanţi, a mai multor incidente similare şi a mai multor 
rapoarte care atrăgeau atenţia asupra comportamentului rasist 
al poliţiştilor greci cu privire la minoritatea rromă. De aceea, 
Curtea a constatat că autorităţile se aflau în posesia unor in-
formaţii plauzibile privind un posibil comportament rasist al 
poliţiei. Cu toate acestea, Curtea a constatat că acestui aspect 
nu i s-a acordat absolut nicio atenţie în cursul anchetei, ceea 
ce echivalează cu o violare a art.14.

CEDO, secţia IV, hotărârea Okpisz versus Germania, 
25 octombrie 2005, 59140/00

Pentru ca o diferenţă de tratament să nu fie discriminatorie, 
ea trebuie justificată de anumite raţiuni obiective şi rezonabile.

Reclamantul, cetăţean polonez, locuieşte în Germania din 
1985, în baza unui permis de sejur pentru motive excepţionale, 
pe care trebuie să şi-l înnoiască periodic. În 1993, reclamantul 
a fost informat că, în urma unei schimbări legislative, alocaţia 
pentru copil pe care o primea din 1986 nu îi va mai fi acordată 
începând cu ianuarie 1994. Reclamantul a sesizat o instanţă cu 
un recurs contra acestei legi, care permitea acordarea alocaţiei 
pentru copil doar străinilor ce beneficiază de un permis de sejur 
permanent, însă acţiunea a fost suspendată până la pronunţa-
rea unei soluţii din partea Curţii constituţionale federale. Printr-
o decizie din 6 iulie 2004, instanţa constituţională a constatat 
că legea contravine principiului egalităţii de tratament, întrucât 
creează o distincţie de tratament între străinii cu permis per-
manent şi cei cu permis temporar, fără niciun fel de justificare. 
Curtea constituţională a acordat un termen Parlamentului până 
la 1 ianuarie 2006 să modifice legea în discuţie.

Art.14 raportat la art.8. Curtea a considerat că acordarea 
unor beneficii către familiile cu copii, statul sprijină exercitarea 
vieţii familiale. În consecinţă, retragerea acestui sprijin intră în 
domeniul de incidenţă al art.8, astfel încât şi art.14 este aplicabil.

Curtea a amintit că, pentru ca o diferenţă de tratament să 
nu fie discriminatorie, ea trebuie justificată de anumite raţiuni 
obiective şi rezonabile. Curtea nu doreşte să se pronunţe asu-
pra admisibilităţii unei distincţii de tratament între străini, în 
funcţie de diverse tipuri de permise de şedere, ci doar cu privire 
la problema din prezenta afacere. În acest context, Curtea a 
constatat că statul nu poate aduce în discuţie niciun argument 
care ar putea justifica distincţia de tratament a căror victimă a 
fost reclamantul, astfel art.14 a fost violat.

CEDO, secţia III, hotărârea Rainys şi Gasparavičius 
versus Lituania, 7 aprilie 2005, 70665/01 şi 74345/01

În cazul lustraţiei, Curtea a considerat că nu este admisibilă 
impunerea unei interdicţii de a exercita un practic nelimitat 
de profesii.

În timpul perioadei sovietice, reclamanţii au lucrat în cadrul 
KGB. După proclamarea independenţei Lituaniei în 1990, primul 
reclamant a fost angajat ca inspector la fisc, iar al doilea ca 
procuror. În aplicarea unei legi care interzicea foştilor lucrători 
ai KGB să lucreze în domeniul public sau să ocupe anumite 

funcţii în domeniul privat, cei doi au fost concediaţi în 1999. 
Recursurile lor au fost respinse.

Art.14 raportat la art.8. Reclamanţii au fost împiedicaţi să 
lucreze în anumite domenii. Astfel, li s-au redus şansele de a 
exercita anumite activităţi profesionale. Ţinând cont de amploa-
rea interdicţiei care îi privea, Curtea a considerat că aceasta ţine 
de viaţa lor privată, astfel încât art.14 este aplicabil. Adoptând 
legea în discuţie, Lituania a dorit să evite repetarea unor expe-
rienţe anterioare nefericite. De aceea, Curtea a considerat că 
această lege are ca scop legitim protecţia securităţii naţionale 
şi a ordinii. Totuşi, în raport de proporţionalitatea măsurii, statul 
nu a oferit nicio explicaţie coerentă pentru faptul că sunt exclu-
se exercitarea unui număr practic nedeterminat de meserii ori 
profesii, iar interdicţia se întinde pe 39 ani, socotind şi durata 
mare de timp în care s-a adoptat legea în chestiune. De aceea, 
Curtea a considerat că restricţia este disproporţionată şi există 
o discriminare nejustificată la adresa exercitării vieţii private de 
către reclamanţi.

CEDO, Marea Cameră, hotărârea Natchova contra 
Bulgariei, 6 iulie 2005, 43577/98 şi 43579/98

Autorităţile şi-au încălcat obligaţia de a reduce la minimul 
riscul de pierderi de vieţi umane, cât timp soldaţii au primit 
ordin de a utiliza orice mijloace pentru a-i aresta pe cei doi, 
cu atât mai mult cu cât aceştia nu se dovediseră periculoşi nu 
erau înarmaţi.

Două persoane de origine rromă, membrii ai familiilor 
reclamanţilor, şi-au efectuat serviciul militar obligatoriu într-o 
divizia a armatei însărcinată cu construcţia de apartamente. 
Aceştia au fost arestaţi pentru absenţe nemotivate, dar au reuşit 
să evadeze de pe şantierul unde lucrau şi s-au ascuns în casa 
bunicii lor, aflată într-un cartier locuit de rromi. Niciun ul dintre 
ei nu era înarmat. Câteva zile mai târziu, o unitate de poliţie 
militară a primit informaţii cu privire la locul unde se ascundeau 
cei doi, iar patru militari, conduşi de G., au fost trimişi la faţa 
locului. Militarii au primit ordine să recurgă la toate mijloacele 
necesare pentru a arestarea celor doi. G. era înarmat cu un 
pistol şi o armă automată. După ce au văzut vehiculul militar 
în faţa casei, cei doi au fugit. După ce i-a somat să se oprească, 
G. a deschis focul asupra lor, aceştia decedând în drum spre 
spital. Un vecin a afirmat că mai mulţi poliţişti au tras şi că, 
la un moment dat, G. a îndreptat arma spre el şi l-a insultat, 
strigând: „Ţigani nenorociţi!”. Potrivit raportului de autopsie, cei 
doi bărbaţi au decedat ca urmare a unor răni provocate prin 
împuşcare cu o armă automată. Raportul de anchetă militară 
a concluzionat că G. a acţionat conform cu reglementările 
militare şi a încercat şi protejeze viaţa fugitivilor somându-i să 
se oprească şi trăgând către zona mai puţin vitale. Procurorul 
militar a dispus neînceperea urmării. Recursurile reclamanţilor 
au rămas fără efect.

Art.2. Obligaţia de a nu produce moartea unei persoane. 
Decesul celor doi. Curtea îşi exprimă preocuparea asupra 
reglementărilor militare care permit utilizarea armelor de foc 
pentru a aresta un membru al forţelor armate care a comis un 
delict, chiar minor. Nu numai că aceste reglementări nu au fost 
vreodată publicate, dar ele nu conţin nicio garanţie clară că 
moartea nu va fi produsă de o manieră arbitrară. Un astfel de 
cadru juridic este fundamental insuficient şi mult sub nivelul 
protecţiei „prin lege” a dreptului la viaţă, astfel cum se exprimă 
art.2. în consecinţă, Curtea apreciază că Bulgaria şi-a încălcat 
de o manieră generală obligaţiile care îi revin în baza art.2, de a 
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garanta dreptul la viaţă printr-un cadru juridic şi administrativ 
de natură să împiedice uzul de forţă nejustificat.

Pregătirea şi controlul operaţiunii. Curtea a considerat că 
autorităţile şi-au încălcat obligaţia de a reduce la minimul riscul 
de pierderi de vieţi umane, cât timp soldaţii au primit ordin 
de a utiliza orice mijloace pentru a-i aresta pe cei doi, cu atât 
mai mult cu cât aceştia nu se dovediseră periculoşi nu erau 
înarmaţi. Absenţa unui cadru reglementat clar a permis să fie 
trimisă în misiune o echipă puternic înarmată contra a două 
persoane. În rezumat, modul în care a fost condusă şi pregătită 
operaţiune relevă o atitudine deplorabilă cu privire la dreptul 
la viaţă al celor doi.

Măsurile luate de militarii implicaţi. În circumstanţele pre-
zentei afaceri, art.2 din Convenţie interzice orice recurs la forţă, 
potenţial mortală, în ciuda riscul ca cei doi să fugă. G. a utilizat 
o forţă în mod evident excesivă, cât timp putea să împiedice 
fuga celor doi şi prin alte mijloace: deşi avea la dispoziţie şi un 
pistol, el a preferat să utilizeze o armă automată; unul dintre 
cei doi a fost împuşcat în piept, deci e dificil de crezut că acesta 
fugea ori că G. a vizat tone non vitale.

Pentru aceste motive Bulgaria şi-a încălcat obligaţia de nu 
produce moartea unei persoane şi există o violare a art.2 sub 
acest aspect.

Art.2. Obligaţia realizării unei anchete efective. Curtea a 
considerat că faptul că ancheta a stabilit legitimitatea recursului 
la forţă confirmă pur şi simplu lipsa fundamentale a oricărei 
reglementări care să protejeze viaţa umană. Ancheta nu a 
examinat anumite aspecte ale dosarului şi s-a bazat în mod 
exclusiv pe explicaţiile furnizate e către G. Curtea a considerat 
că o astfel de conduită din partea autorităţilor – care a mai fost 
constatată anterior – este îngrijorătoare, pentru că pune sub 
dubiu obiectivitatea şi imparţialitatea magistraţilor implicaţi. 
De aceea, există o violare a art.2 şi sub acest aspect.

Art.14. Cu privire la problema de a ştii dacă uciderea celor 
doi a fost determinată de rasism. Reclamanţii au avansat mai 
multe motive pentru care uciderea rudelor lor ar fi fost de-
terminate de convingeri rasiste. Curtea a considerat totuşi că 
uciderea celor doi a fost justificată de lipsa unor reglementări 
care să le protejeze viaţa, cât timp G. a acţionat potrivit regle-
mentărilor militare în vigoare şi nimic nu indică că nu ar fi făcut 
acelaşi lucru împotriva unor persoane care nu erau rromi. De 
aceea, cu 11 voturi contra 6, Curtea a considerat că nu există o 
violare a art.14 sub acest aspect.

Cu privire la a ştii dacă o anchetă adecvată a fost condusă cu 
privire la ipoteza existenţei unui mobil rasist. Autorităţile care 
au anchetat cazul erau în posesia declaraţiei unui vecin care a 
afirmat că G. a făcut remarci rasiste la momentul în care a tras. 
Această declaraţie, privită în lumina numeroaselor raporturi 
publicate cu privire la prejudecăţile şi atitudinile ostile rromilor 
în Bulgaria, merita o verificare. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
G. a utilizat arme de foc contra unor persoane neînarmate şi 
non violente. De aceea, procurorul însărcinat cu ancheta ar fi 
trebuit să verifice aceste informaţii mai aprofundat. Nefăcând 
acest lucru, statul bulgar şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a 
combate discriminarea şi rasismul prin lipsa unei anchete efec-
tive în raport de o posibilă manifestare rasistă care a condus 
la decesul a două persoane. De aceea, există o violare a art.14 
raportat la art.2 sub acest aspect.

CEDO, secţia I, hotărârea Merger şi Cros contra Fran-
ţei, 22 decembrie 2004, 68864/01

Distincţia de tratament între copilul natural şi cel din că-
sătorie al unei persoane în materie succesorală nu are nicio 
justificare obiectivă şi rezonabilă

Tatăl biologic al reclamantei, care avea 4 copii legitimi, i-a fă-
cut în timpul vieţii mai multe donaţii şi a redactat un testament 
în favoarea sa. După deschiderea succesiunii, cei patru copii 
legitimi au atacat în instanţă testamentul şi donaţiile făcute re-
clamantei, fiica ilegitimă a părintelui decedat. Acţiunea lor a fost 
admisă, în baza unei legi care nu permitea copilului nelegitim 
să primească o parte egală cu un copil legitim. De asemenea, 
donaţiile au fost anulate pe acelaşi temei. În urma acţiunii, s-a 
stabilit că reclamanta are dreptul doar la 10% din moştenire, 
restul constituind rezerva copiilor legitimi. După judecarea 
acestei cauze, a intervenit o modificare a legislaţiei privitoare 
la regimul succesoral, prin care copilul nelegitim a fost pus pe 
acelaşi plan al capacităţii succesorale cu copilul legitim.

1. Art.14 („Interzicerea discriminării”) raportat la art.8 
(„Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”). Reclamanta 
şi mama sa au locuit cu tatăl reclamantei timp de trei ani, deşi 
acesta era căsătorit cu altă femeie. În aceste condiţii, ei au 
format fără îndoială o familie în sensul art.8, iar actele cu titlu 
gratuit făcute în favoarea reclamantei constituie un element 
al vieţii familiale. De aceea, anularea lor reprezintă o ingerinţă 
în exercitarea vieţii de familie, aşadar art.14 fiind aplicabil prin 
raportare la art.8. Pe fond, Curtea a constatat că distincţia de 
tratament între copilul natural şi cel din căsătorie al unei per-
soane în materie succesorală nu are nicio justificare obiectivă 
şi rezonabilă, astfel încât există o violare a art.14.

2. Art.1 („Protecţia proprietăţii”) din Protocolul nr.1 raportat 
la art.14 („Interzicerea discriminării”). Curtea aminteşte că art.1 
din Protocolul nr.1 nu este aplicabil decât bunurilor actuale ale 
reclamantului. În speţă, atât drepturile sale succesorale, cât 
şi cele rezultate din donaţii au fost anulate cu titlu retroactiv, 
astfel încât reclamanta nu are niciun drept actual, iar art.1 din 
Protocolul nr.1 nu este aplicabil.

CEDO, secţia IV, hotărârea Ünal Tekeli versus Turcia, 
16 noiembrie 2004, 29865/96

Obligativitatea purtării numelui soţului după căsătorie este 
o formă de discriminare sexuală.

Reclamanta a fost avocat stagiar anterior mariajului său. 
După ce s-a căsătorit, legea turcă obliga femeia căsătorită să 
poarte obligatoriu numele soţului său. Reclamanta a cerut să 
i permită ca, pe actele ce priveau exercitarea profesiei sale, să 
poarte şi numele de fată, întrucât sub acesta era cunoscută 
în mediul profesional. Cererea a fost respinsă pe baza legii 
respective.

1. Calitatea de victimă. Statul a susţinut că schimbarea 
numelui nu a avut vreun impact asupra vieţii profesionale a 
reclamantei, pentru că numele de fată l-a folosit doar pe tim-
pul stagiaturii sale. Curtea a considerat că pe lângă influenţa, 
chiar minimă, pe care utilizarea unui anumit nume l-ar avea 
asupra vieţii profesionale a reclamantei, schimbarea acestuia 
atrage influenţe şi de natură socială ori culturală, astfel încât 
reclamanta se poate pretinde victimă a violării drepturilor sale 
prevăzute de art.8.

2. Art.14 („Interzicerea discriminării”) raportat la art.8 
(„Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”). Curtea a 
constatat că obligaţia impusă prin legea turcă soţiei de a purta 
numele soţului este justificată de autorităţile turce prin scopul 
manifestării unităţii familiei. Deşi este evident că purtarea unui 
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nume comun poate ajuta la atingerea acestui scop, Curtea no-
tează că legislaţia imensei părţi a statelor europene permite şi 
purtarea unor nume diferite fără ca acest fapt să afecteze unita-
tea familiei. În plus, statul turc a pornit nu demult un lung şir de 
reforme ale dreptului familiei cu scopul de a asigura egalitatea 
între bărbat şi femeie. Or, o legislaţie care impune purtarea 
numelui bărbatului după căsătorie nu poate ajuta acestui scop, 
iar schimbarea legislaţiei ar fi un pas pe calea aceloraşi reforme. 
De aceea, Curtea a considerat că art.14 a fost violat.

CEDO, secţia II, hotărârea Sidabras şi Džiautas contra 
Lituaniei, 27 iulie 2004, 55480/00 şi 59330/00

Interdicţia foştilor membrii ai serviciilor secrete să exercite 
o mulţime de meserii pe o perioadă nedeterminată constituie 
o măsură lipsită de proporţionalitate.

În timpul perioadei sovietice, reclamanţii au lucrat în cadrul 
KGB. După proclamarea independenţei Lituaniei în 1990, primul 
reclamant a fost angajat ca inspector la fisc, iar al doilea ca 
procuror. În aplicarea unei legi care interzicea foştilor lucrători 
ai KGB să lucreze în domeniul public sau să ocupe anumite 
funcţii în domeniul privat, cei doi au fost concediaţi în 1999. 
Recursurile lor au fost respinse.

1. Art.14 („Interzicerea discriminării”) raportat la art.8 („Dreptul 
la respectarea vieţii private şi de familie”). Domeniul de aplicabi-
litate. Noţiunea de viaţă privată. Reclamanţii au fost împiedicaţi 
să lucreze în anumite domenii. Astfel, li s-au redus şansele de a 
exercita anumite activităţi profesionale. Ţinând cont de amploarea 
interdicţiei care îi privea, Curtea a considerat că aceasta ţin’e de 
viaţa lor privată, astfel încât art.14 este aplicabil.

2. Discriminare. Adoptând legea în discuţie, Lituania a dorit 
să evite repetarea unor experienţe anterioare nefericite. De 
aceea, Curtea a considerat că această lege are ca scop legitim 
protecţia securităţii naţionale şi a ordinii. Totuşi, în raport de 
proporţionalitatea măsurii, statul nu a oferit nicio explicaţie 
coerentă pentru faptul că sunt excluse exercitarea unui număr 
practic nedeterminat de meserii ori profesii, iar interdicţia se 
întinde pe 39 ani, socotind şi durata mare de timp în care s-a 
adoptat legea în chestiune. De aceea, Curtea a considerat că 
restricţia este disproporţionată şi există o discriminare nejus-
tificată la adresa exercitării vieţii private de către reclamanţi.

3. Art.10 („Libertatea de exprimare”). Curtea estimează că 
desfacerea contractului de muncă al reclamanţilor şi restricţiile 
privind munca nu sunt rezultatul vreuneia dintre afirmaţiile pe 
care le-ar fi exprimat în trecut ca angajaţi ai KGB, ci din natura 
intrinsecă a funcţiei lor trecute, astfel încât nu există nicio inge-
rinţă în libertatea lor de exprimare. Articolul 10 nu a fost violat.

CEDO, secţia IV, hotărârea Pla şi Puncernau versus 
Andora, 13 iulie 2004, 69498/01

Statele nu trebuie să permită o diferenţă de tratament între 
copii naturali şi cei adoptaţi ai unei persoane.

Reclamanţii au fost adoptaţi cu efecte depline. Mama tatălui 
lor adoptiv, decedată anterior adopţiei, lăsase toată averea 
fiului ei printr-un testament din 1939, cu condiţia ca acesta 
să transmită mai departe moştenirea copiilor născuţi dintr-un 
mariaj legitim şi catolic. Din cauza acelei clauze testamentare 
au apărut probleme în procedura succesorală, atunci când tatăl 
adoptiv al reclamanţilor a decedat, la rândul său. Instanţele au 
respins cererile reclamanţilor de a le fi acordată succesiunea 
acestuia, considerând că, urmare a adopţiei, ei nu pot fi socotiţi 
ca şi copii născuţi în cadrul unui mariaj.

Art.14 („Interzicerea discriminării”) raportat la art.8 („Dreptul 
la respectarea vieţii private şi de familie”). Curtea a considerat 
că raporturile dintre bunica reclamanţilor şi aceştia ţine de 
viaţa familială, chiar dacă bunica decedase anterior naşterii 
lor. În raport de acea clauză testamentară, Curtea a considerat 
că situaţia unui copil adoptat este absolut identică cea a unui 
copil născut în cadrul căsătoriei părinţilor adoptatori, iar statele 
nu trebuie să permită o diferenţă de tratament între cele două 
categorii de persoane, întrucât distincţia nu are nicio justificare 
de ordine publică. În consecinţă, art.8 a fost violat.

CEDO, secţia I, hotărârea Nachova şi alţii versus Bul-
garia, 26 februarie 2004, 43577/98 şi 43579/98

Statele au obligaţia de a adopta reglementări complet cu 
privire la uzul la arme de foc de către agenţi ai statului.

Două persoane de origine rromă, membrii ai familiilor 
reclamanţilor, şi-au efectuat serviciul militar obligatoriu într-o 
divizie a armatei însărcinată cu construcţia de apartamente. 
Aceştia au fost arestaţi pentru absenţe nemotivate, dar au reuşit 
să evadeze de pe şantierul unde lucrau şi s-au ascuns în casa 
bunicii lor, aflată într-un cartier locuit de rromi. Niciunul dintre 
ei nu era înarmat. Câteva zile mai târziu, o unitate de poliţie 
militară a primit informaţii cu privire la locul unde se ascundeau 
cei doi, iar patru militari, conduşi de G., au fost trimişi la faţa 
locului. Militarii au primit ordine să recurgă la toate mijloacele 
necesare pentru a arestarea celor doi. G. era înarmat cu un pistol 
şi o armă automată. După ce au văzut vehiculul militar în faţa 
casei, cei doi au fugit. După ce i-a somat să se oprească, G. a des-
chis focul asupra lor, aceştia decedând în drum spre spital. Un 
vecin a afirmat că mai mulţi poliţişti au tras şi că la un moment 
dat G. a îndreptat arma spre el şi l-a insultat, strigând: „Ţigani 
nenorociţi!”. Potrivit raportului de autopsie, cei doi bărbaţi au 
decedat ca urmare a unor răni provocate prin împuşcare cu o 
armă automată. Raportul de anchetă militară a concluzionat că 
G. a acţionat conform cu reglementările militare şi a încercat să 
protejeze viaţa fugitivilor somându-i să se oprească şi trăgând 
către zona mai puţin vitale. Procurorul militar a dispus neînce-
perea urmării. Recursurile reclamanţilor au rămas fără efect.

1. Art.2 („Dreptul la viaţă”). Obligaţia de a nu produce 
moartea unei persoane. Decesul celor doi. Curtea şi-a expri-
mat preocuparea asupra reglementărilor militare care permit 
utilizarea armelor de foc pentru a aresta un membru al forţelor 
armate care a comis un delict, chiar minor. Nu numai că aceste 
reglementări nu au fost vreodată publicate, dar ele nu conţin 
nicio garanţie clară că moartea nu va fi produsă de o manieră 
arbitrară. Un astfel de cadru juridic este fundamental insuficient 
şi mult sub nivelul protecţiei „prin lege” a dreptului la viaţă, astfel 
cum se exprimă art.2. În consecinţă, Curtea apreciază că Bulga-
ria şi-a încălcat de o manieră generală obligaţiile care îi revin în 
baza art.2, de a garanta dreptul la viaţă printr-un cadru juridic şi 
administrativ de natură să împiedice uzul de forţă nejustificat.

2. Pregătirea şi controlul operaţiunii. Curtea a considerat 
că autorităţile şi-au încălcat obligaţia de a reduce la minimul 
riscul de pierderi de vieţi umane, cât timp soldaţii au primit 
ordin de a utiliza orice mijloace pentru a-i aresta pe cei doi, cu 
atât mai mult cu cât aceştia nu se dovediseră periculoşi, nu erau 
înarmaţi. Absenţa unui cadru reglementat clar a permis să fie 
trimisă în misiune o echipă puternic înarmată contra a două 
persoane. În rezumat, modul în care a fost condusă şi pregătită 
operaţiunea relevă o atitudine deplorabilă cu privire la dreptul 
la viaţă al celor doi.
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3. Măsurile luate de militarii implicaţi. În circumstanţele pre-
zentei afaceri, art.2 din Convenţie interzice orice recurs la forţă, 
potenţial mortală, în ciuda riscului ca cei doi să fugă. G. a utilizat 
o forţă în mod evident excesivă, cât timp putea să împiedice 
fuga celor doi şi prin alte mijloace: deşi avea la dispoziţie şi un 
pistol, el a preferat să utilizeze o armă automată; unul dintre 
cei doi a fost împuşcat în piept, deci e dificil de crezut că acesta 
fugea ori că G. a vizat tone non vitale.

Pentru aceste motive Bulgaria şi-a încălcat obligaţia de nu 
produce moartea unei persoane şi există o violare a art.2 sub 
acest aspect.

4. Art.2 („Dreptul la viaţă”). Obligaţia realizării unei anchete 
efective. Curtea a considerat că, atâta vreme cât ancheta internă 
a stabilit legitimitatea recursului la forţă, acest fapt confirmă 
pur şi simplu lipsa fundamentală a oricărei reglementări care 
să protejeze viaţa umană. Ancheta nu a examinat anumite as-
pecte ale dosarului şi s-a bazat în mod exclusiv pe explicaţiile 
furnizate de către G. Curtea a considerat că o astfel de conduită 
din partea autorităţilor – care a mai fost constatată anterior – 
este îngrijorătoare, pentru că pune sub dubiu obiectivitatea şi 
imparţialitatea magistraţilor implicaţi. De aceea, există o violare 
a art.2 şi sub acest aspect.

5. Art.14 („Interzicerea discriminării”). Cu privire la problema 
de a ştii dacă uciderea celor doi a fost determinată de rasism. 
Reclamanţii au avansat mai multe motive pentru care uciderea 
rudelor lor ar fi fost determinate de convingeri rasiste. Curtea 
a considerat totuşi că uciderea celor doi a fost justificată de 
lipsa unor reglementări care să le protejeze viaţa, cât timp G. a 
acţionat potrivit reglementărilor militare în vigoare şi nimic nu 
indică că nu ar fi făcut acelaşi lucru împotriva unor persoane 
care nu erau rromi. De aceea, cu 11 voturi contra 6, Curtea a 
considerat că nu există o violare a art.14 sub acest aspect.

6. Cu privire la a şti dacă o anchetă adecvată a fost condusă 
cu privire la ipoteza existenţei unui mobil rasist. Autorităţile care 
au anchetat cazul erau în posesia declaraţiei unui vecin care a 
afirmat că G. a făcut remarci rasiste la momentul în care a tras. 
Această declaraţie, privită în lumina numeroaselor raporturi 
publicate cu privire la prejudecăţile şi atitudinile ostile rromilor 
în Bulgaria, merita o verificare. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
G. a utilizat arme de foc contra unor persoane neînarmate şi 
neviolente. De aceea, procurorul însărcinat cu ancheta ar fi 
trebuit să verifice aceste informaţii mai aprofundat. Nefăcând 
acest lucru, statul bulgar şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a 
combate discriminarea şi rasismul prin lipsa unei anchete efec-
tive în raport de o posibilă manifestare rasistă care a condus 
la decesul a două persoane. De aceea, există o violare a art.14 
raportat la art.2 sub acest aspect.

CEDO, Marea Cameră, hotărârea Thlimmenos c. Gre-
cia, 6 aprilie 2000, 34369/97

Curtea a considerat că dreptul de a suferi vreo discriminare 
este încălcat şi atunci când, fără nicio justificare rezonabilă şi 
obiectivă, un stat nu aplică un tratament diferit persoanelor 
care se află în situaţii sensibil diferite.

În 1983, reclamantul, martor al lui Iehova, a fost condamnat 
pentru insubordonare de către o instanţă militară pentru că a 
refuzat, din motive religioase, să poarte uniforma militară în 
timpul unei mobilizări generale. Condamnat la patru ani de 
închisoare, reclamantul a executat jumătate din pedeapsă. În 
1988, reclamantul s-a clasat al doilea din 16 candidaţi la unul 
dintre cele 12 posturi de expert contabil scoase la concurs. 

Cu toate acestea, comisia a refuzat să îl numească în post, pe 
motiv că fusese anterior condamnat penal pentru o infracţiune. 
Acţiunea sa în instanţă a fost respinsă.

Art.14 raportat la art.9. Reclamantul a făcut obiect al unei 
diferenţe de tratament pe motiv că fusese anterior condamnat 
penal, însă această diferenţă de tratament nu intră în domeniul 
de incidenţă al art.14, pentru că diferenţa de tratament viza 
un drept care nu este prevăzut în Convenţie, anume acela de 
a accede la o funcţie publică.

Totuşi, Curtea a constatat că plângerea reclamantului 
vizează mai degrabă faptul că legea internă nu face niciun 
fel de distincţie între infracţiunile comise din motive exclusiv 
religioase şi infracţiunile comune, astfel că această situaţie este 
strâns legată de exercitarea dreptului de manifestare a religiei 
consacrat prin prevederile art.9 din Convenţie, astfel că şi art.14 
este aplicabil prin raportare la acest drept.

Curtea a considerat că dreptul de suferi vreo discriminare 
este încălcat şi atunci când, fără nicio justificare rezonabilă şi 
obiectivă, un stat nu aplică un tratament diferit persoanelor 
care se află în situaţii sensibil diferite. În principiu, Curtea admite 
că statele au interes legitim de a exclude anumiţi delicvenţi de 
la exercitarea profesiei de expert contabil, însă o condamnare 
succesivă refuzului de înrolare din motive conştiinţă nu denotă 
nicio lipsă de onestitate sau de moralitate, de natură a afecta 
capacitatea unei persoane de a exercita această profesie. Ex-
cluderea reclamantului nu poate fi, în acest condiţii, justificată. 
Acesta şi-a executat deja pedeapsa, iar aplicarea unei a doua 
sancţiuni este o reacţie disproporţionată. Această din urmă 
sancţiune nu viza niciun scop legitim, motiv pentru art.14 a 
fost violat.

CEDO, secţia IV, hotărârea Salgueiro da Silva Mouta c. 
Portugalia, 21 decembrie 1999, 33290/96

Simplul fapt că tatăl unui copil este homosexual nu poate 
justifica refuzul de a-i fi încredinţat un copil.

Reclamantul s-a căsătorit în 1983, din această uniune rezul-
tând o fiică, M., născută în 1987. Începând cu 1990, reclamantul 
are o relaţie homosexuală. În cadrul procedurii de divorţ, recla-
mantul şi soţia sa au încheiat un acord prin care copilul era în-
credinţat mamei sale, iar reclamantul avea recunoscut un drept 
la vizită. Cu toate acestea, mama fetiţei, a refuzat reclamantului 
vizitarea fiicei sale. În consecinţă, reclamantul a introdus o 
acţiune în instanţă cerând reîncredinţarea minorului. Instanţa 
de fond a admis acţiunea, iar M. a fost încredinţată tatălui său 
cu care a locuit până în 1995, când mama sa a luat-o cu forţa la 
ea. Fosta soţie a reclamantului a formulat recurs contra deciziei 
de reîncredinţare. Instanţa a admis apelul susţinând că un copil 
mic nu ar trebui separat de mama sa şi că un mediu homosexual 
nu este firesc pentru dezvoltarea unui copil. Instanţa a stabilit 
un drept de vizită în folosul reclamantului, însă acesta nu a fost 
niciodată respectat.

Art.14 raportat la art.8. Cu privire la existenţa unei diferenţe 
de tratament, Curtea a constatat că instanţa de apel a apreciat 
interesul copilului, pe bună dreptate, făcând apel a date factu-
ale şi juridice pentru a da preferinţă unuia dintre părinţi. Totuşi, 
pentru a dispune casarea hotărârii instanţei de fond, instanţa 
de apel a introdus un nou element în discuţie, anume faptul 
că reclamantul era homosexual şi locuia cu un alt bărbat. În 
consecinţă, curtea a constatat că exista o diferenţă de tratament 
între reclamant şi mama lui M., bazată pe orientarea sexuală a 
reclamantului, astfel că art.14 este aplicabil.
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Cu privire la justificarea acestei diferenţe de tratament, este 
evident că decizia instanţei de apel viza protejarea sănătăţii şi 
drepturilor copilului. Curtea a constatat că instanţa de apel a 
introdus un nou element pentru a decide asupra autorităţii 
parentale, respectiv homosexualitatea reclamantului. Astfel, 
instanţa de apel a afirmat că minorul trebuie să trăiască în 
sânul unei familii tradiţionale portugheze şi că nu este sarcina 
sa de a stabili dacă homosexualitate este sau nu o boală sau 
dacă aceasta constituie o orientare sexuală îndreptată către 
persoane de acelaşi sex. S-a considerat de către instanţa de 
apel că, în ambele cazuri, ea este o situaţie anormală iar un 
copil nu poate creşte în umbra unei anormalităţi.

Aceste pasaje ale hotărârii în discuţie, departe de a consti-
tui simple formulări neesenţiale, indică că homosexualitatea 
reclamantului a fost motivul determinant al respingerii cererii 
sale de încredinţare a copilului. Această concluzie este întărită 
de faptul că instanţa de apel a admis dreptul de vizită al recla-
mantului, doar cu condiţia ca acesta să fie exercitat astfel încât 
minorul să nu înţeleagă că tatăl său locuieşte cu un bărbat 
în condiţii similare persoanelor căsătorite. În aceste condiţii, 
distincţia de tratament s-a realizat pe baza strict a orientării 
sexuale a reclamantului, motiv pentru care există o violare a 
art.14 din Convenţie.

CEDO, Marea Cameră, hotărârea Chassagnou şi 
alţii c. Franţa, 29 aprilie 1999, 25088/94, 28331/95 şi 

28443/95
Orice diferenţă de tratament nejustificată este echivalentă 

cu o discriminare.
Toţi reclamanţii sunt proprietari ai unor terenuri. În virtutea 

unei legi din 1964 privind organizarea asociaţilor comunale de 
vânătoare – ACCA – toţi reclamanţii trebuiau să devină mem-
brii ai ACCA din comuna lor şi să permită utilizarea terenurilor 
lor pentru vânătoare, deşi fiecare dintre ei se opuneau aces-
tei ocupaţii. Potrivit legii, proprietarii de terenuri se puteau 
sustrage obligaţiilor doar dacă terenurile lor depăşeau 20 de 
hectare, ceea ce nu era cazul în speţă. Acţiunile în instanţă pe 
care le-au declanşat reclamanţii au fost respinse.

Art.1 din Protocolul nr.1. Curtea a constatat că, în condiţiile 
în care reclamanţii nu doreau să participe la vânătoare, erau 
nevoiţi să suporte prezenţa pe terenurile lor a unei mulţimi 
de vânători şi câini, fapt ce constituie o ingerinţă în dreptul de 
proprietate asupra terenului, care presupune şi dreptul de-l 
folosi în mod liber. Curtea admite că această ingerinţă avea un 
scop legitim, respectiv acela de a evita practicarea unei forme 
de vânătoare anarhică şi favorizarea gestionării raţionale a 
patrimoniului cinegetic. Cu toate acestea, Curtea subliniază 
că reclamanţii nu au primit nicio compensaţie în schimbul 
obligativităţii de a pune terenul la dispoziţia altora, astfel 
încât a considerat că acestora li s-a impus o sarcină excesivă. 
De aceea, art.1 din Protocolul nr.1 a fost violat.

Art.14 raportat la art.1 din Protocolul nr.1. Reclamanţii 
s-au plâns, de asemenea, că prin legea în discuţie se instituia 
o astfel de obligaţie doar în sarcina proprietarilor de fonduri 
mici, în timp de proprietarii unor fonduri de dimensiuni mai 
mari erau scutiţi de astfel de obligaţii. Guvernul a încercat 
să justifice o astfel de opţiune prin necesitatea regrupării 
domeniilor mici pentru asigurarea exploatării raţionale a 
rezervelor cinegetice. Curtea nu poate să înţeleagă un astfel 
de argument, astfel încât a considerat că reclamanţii au fost 
victimele unei discriminări bazate pe averea imobiliară, astfel 

că şi art.14 a fost violat.
Art.11. Curtea a considerat că ACCA sunt asociaţii în sensul 

art.11 din Convenţie în ciuda unor aspecte de drept public 
ce stau la baza creării lor. De asemenea, Curtea aminteşte că 
reclamanţii s-au văzut obligaţii să devină membrii ai acestor 
asociaţii, în ciuda dorinţei lor. Or, cum libertatea de asociere 
garantată prin prevederile art.11 implică şi un drept negativ, 
acela de a nu face parte dintr-o asociaţie, obligaţia impusă în 
sarcina reclamanţilor constituie o ingerinţă în libertatea lor 
de asociere. În raport de proporţionalitatea acestei măsuri, 
Curtea a constatat că această obligaţie apasă doar asupra 
micilor proprietari, în timp ce domeniile statului sau ale 
marilor proprietari erau exceptate de la legea în discuţie. În 
aceste condiţii, ţinând cont şi de opoziţia reclamanţilor faţă 
de practica vânătorii, Curtea a constatat că obligaţia impusă 
în sarcina lor nu era necesară într-o societate democratică, 
astfel că art.11 a fost violat.

CEDO, Marea Cameră, hotărârea Larkos c. Cipru, 18 
februarie 1999, 29515/95

Protecţia chiriaşilor trebuie realizată fără diferenţe de 
tratament.

Reclamantul este funcţionar public pensionat. La 1 mai 
1967, reclamantul a luat în chirie pe baza unei convenţii 
locative ce prezenta numeroase asemănări cu un contract 
de închiriere, o locuinţă. La 3 decembrie 1986, ministerul de 
finanţe, fostul său angajator, i-a cerut reclamantului să pă-
răsească locuinţa la 30 aprilie 1987. Considerând că este un 
chiriaş privilegiat, în raport de dispoziţiile legii interne privind 
controlul chiriilor, reclamantul a refuzat. Ulterior, o instanţă de 
judecat a dispus evacuarea sa, considerând că legea în cauză 
vizează doar chiriaşi ce deţin o locuinţă proprietate privată, 
nu şi chiriaşilor statului.

Art.14 raportat la art.8. Curtea a considerat că o decizie 
de evacuare constituie o ingerinţă în dreptul reclamantului 
la inviolabilitatea domiciliului, astfel încât art.14 este aplicabil 
prin raportare la art.8 din Convenţie, fiind lipsit de relevanţă 
faptul că reclamantul nu a considerat că ar fi şi victima unei 
încălcări a art.8 din Convenţie.

Curtea a constatat că legea internă care viza protecţia 
oferită chiriaşilor nu s-a aplicat reclamantului, în detrimentul 
său, astfel încât acesta trăieşte actualmente sub ameninţarea 
unei evacuări în orice moment. Câtă vreme în măsura în care 
reclamantul ar fi ocupat în chirie un apartament proprietate 
privată, legea îi oferea protecţie împotriva evacuării, Curtea 
a constatat că reclamantul a victima unei diferenţe de trata-
ment. Rămâne de văzut în ce măsură această diferenţă de 
tratament viza un scop legitim şi era proporţională cu acesta. 
Curtea a considerat că deşi contractul reclamantului nu era 
denumit, formal, contract de închiriere, el avea acelaşi regim 
juridic cu o astfel de convenţie. În ochii Curţii, astfel contractul 
nu este un contract de drept public, ci un contract de drept 
privat prin care statul şi-a închiriat o proprietate unei persoane 
de drept privat. Astfel, statul avea obligaţia să ofere o explicaţie 
convingătoare refuzului de a aplica aceleaşi reguli juridice de 
protecţia a chiriaşilor atunci când locator este statul şi atunci 
când locator este o persoană de drept privat. În lipsa unei astfel 
de explicaţii, Curtea a considerat că diferenţa de tratament 
viza un scop legitim, astfel încât ea poate fi calificată drept 
discriminare. Art.14 a fost violat.
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CUM RECUNOAŞTEM UN CAZ DE DISCRIMINARE:
CONCEPTE JURIDICE DE BAZĂ ŞI ASPECTE PRACTICE

CONCEPTELE DE BAZĂ DIN DREPTUL  
INTERNAŢIONAL DE DREPTURILE OMULUI  

PRIVIND NEDISCRIMINAREA

1.1 Principiul egalităţii

În 1989, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, în 
Comentariile Generale nr.18, a declarat că ”nediscrimina-
rea, luată împreună cu egalitatea în fața legii şi protecție 
egală din partea legii fără nicio discriminare, constituie 
un principiu de bază în asigurarea protecției drepturilor 
omului.”1 Peste ani de aplicare a dreptului internațional, 
s-au format două abordări conceptuale generale privind 
egalitatea, utilizate de practicieni, care pot fi distinse 
în principiile de egalitate şi nediscriminare enunțate în 
dreptul comparativ şi internaţional: 

-  Egalitatea formală sau „juridică” este tratarea egală 
a persoanelor în situaţii similare. Egalitatea formală se 
concentrează pe principiul egalităţii de tratament bazat 
pe similitudine, indiferent de contextul mai general în care 
acest tratament se întâmplă. Conform acestui concept, 
legile sau practicile adoptate cu scopul să asigure diferenţa 
de tratament persoanelor în situaţii similare pot conduce 
la discriminare directă. În ciuda tratamentului egal sau a 
principiului interzicerii oricărei discriminări directe, fac-
torii structurali sunt motivul pentru care anumite grupuri 
rămân marginalizate de restul societăţii. Prin urmare, apli-
cată în mod autonom neluând în calcul diferenţele între 
persoane, corectitudinea tratamentului este insuficientă 
pentru a asigura obiectivele mai largi ale egalităţii. 

-   Egalitate materială este tratarea persoanelor în situaţii 
diferite, în mod diferit. Aceasta cuprinde două idei dis-
tincte – egalitatea de rezultate şi egalitatea de şanse. 

-  „Egalitatea de rezultate” presupune că rezultatul 
acțiunii/măsurii aflate în examinare trebuie să fie egal. 
Conceptul recunoaşte faptul că un tratament aparent 

1  A se vedea pct.1 Comentarii Generale nr. 18: Nediscriminarea, 
11/10/1989; CCPR; Comitetul ONU de Drepturile Omului, http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3888b0541f8501c9c12563
ed004b8d0e?Opendocument 

identic poate să consolideze în practică inegalitatea 
care se datorează unei discriminări din trecut sau din 
prezent, ori de accesul diferit la putere sau resurse. 
Conform acestei abordări, trebuie să se ia în calcul 
efectele, dar şi scopul unei măsuri. 

-  „Egalitatea de şanse” sugerează că toate persoanele 
trebuie să aibă şanse egale pentru a obţine acces la be-
neficiul dorit, luând în calcul poziţiile lor iniţiale diferite. 
Scopul egalităţii de şanse este de a oferi şanse egale, nu şi 
rezultate. Egalitatea de şanse este, în prezent, conceptul 
cel mai des aplicat în legislaţia modernă. Acest lucru se 
datorează probabil faptului că este cel mai compatibil 
cu economia de piaţă. Legislaţia privind drepturile civile 
asigură şanse egale grupurilor insuficient reprezentate 
sau vulnerabile, deschizând uşile persoanelor care nu au 
putut să participe la economia de piaţă. 

Potrivit unei declaraţii clasice privind principiul de 
egalitate din legea internaţională, principiul de egalitate în 
faţa legii înseamnă egalitate relativă, şi anume, principiul 
de a trata în mod egal situaţiile egale, şi inegal – situaţiile 
inegale. 

Există mai multe tipuri de comportament interzise de 
legea internaţională de drepturile omului privind discrimi-
narea. 

-   Discriminarea directă se bazează pe ideea de egalitate 
formală. Poate fi definită ca tratament diferențiat sau 
mai puţin favorabil al unei persoane sau al unui grup 
de persoane în comparație cu o altă persoană sau 
grup de persoane în situație similară bazat pe una 
sau mai multe criterii interzise, cum ar fi rasă, sex, 
dezabilitate şi altele.

 Discriminarea directă este bazată pe conceptul 
egalității formale şi întotdeauna privită ca o acțiune 
intenționată. Dacă Comitetele ONU specializate au o 
abordare unică în a interpreta interdicția discriminării din 
articolele 2 şi 26 ale ICCPR să cuprindă atât discriminarea 
directă cât şi pe cea indirectă2, atunci Curtea Europeană 

2  A se vedea pct. 7 Comentarii Generale nr. 18: Nedescriminarea, 
11/10/1989; CCPR; Comitetul ONU de Drepturile Omului, http://
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aplică un test general pentru a determina dacă situația 
este una de discriminar (cauza Belgian Linguistic case)3.

     În primul rând, Curtea va decide dacă reclamația 
de discriminare cade în sfera unuia din drepturile sau 
libertățile garantate de Convenție. Această condiție re-
flectă natura ”dependentă” a articolului 14 alte drepturi şi 
libertăți iar dacă nu, atunci reclamația de discriminare nu 
va fi examinată4. În doilea rând Curtea va examina dacă 
este sau nu o violare a dreptului sau a libertății invocate, 
sub aspect material. Dacă Curtea găseşte violarea, atunci 
ea nu va examina reclamația de discriminare şi asta pen-
tru că avocații deseori repetă aceleaşi argumente asupra 
cărora Curtea deja s-a expus găsit violarea altui articol 
din Convenție. În cazul în care Curtea nu găseşte violarea 
dreptului invocat, totuşi, ea poate examina reclamația de 
discriminare dacă măsura în sine şi modul de aplicare a 
ei este discriminatoriu şi un aspect esențial al cauzei. În 
al treilea rând, reclamantul va trebuie să arate tratament 
diferențiat şi mai puțin favorabil5, criteriu interzis6 în baza 
căruia tratamentul este aplicat, să explice comparatorul şi 
situația analogică7. Şi în cele din urmă, Curtea va examina 
dacă Statul poate proba existența unei justificări rezona-
bile şi obiective care ar înlătura discriminarea având în 
vedere circumstanțele cauzei.

-   Discriminarea indirectă are loc atunci când o 
prevedere, regulă, cerinţă sau condiţie din lege sau alt 
act normativ este neutră în aparenţă, însă are impact 
disproporționat asupra unei sau a unor anumite grupuri, 
în afară de cazurile în care metoda, regula, cerinţa sau 
condiţia respectivă este justificată. Principiul interzicerii 
oricărei discriminări indirecte impune Statelor să ţină cont 
de diferenţele relevante între grupuri.

Inițial Curtea Europeană de Drepturile Omului a fost re-
ticentă în recunoaşterea interdicției discriminării indirecte 
pentru că, în primul rând, nici o prevedere din Convenția 
Europeană nu face referire la discriminarea indirectă şi, în 
al doilea rând, este extrem de dificil pentru reclamant să 
probeze discriminarea când probe directe asupra intenției 
lipsesc. Şi totuşi în cauza Hugh Jordan c. Regatul Unit8 
Curtea Europeană a recunoscut că ”atunci când o măsură 
sau o prevedere din lege are un efect disproporționat de 
defavorizare asupra unui grup particular, nu poate fi exclus 
că acesta poate fi găsit a fi discriminatoriu.... indiferent 
de faptul dacă măsura ținteşte sau nu direct acest grup 
anume..”. Ulterior în cauza D.H. şi Alții c. Republicii Cehă9 

www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3888b0541f8501c9c12563
ed004b8d0e?Opendocument;

3  Plângerile nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64 
hotărârea din 23 Iulie 2968;

4  Botta c. Italiei, plângerea nr. 21439/93 hotărârea din 24 Februarie 
1998;

5  Thlimmenos c. Greciei, plângerea nr. 34369/97 hotărârea din 06 
aprilie 2000;

6  Kytiun v. Rusia, plângerea nr. 2700/10 hotărârea din 10 Martie 2011;
7  Belgian Linguistics Case, menționată;
8  Curtea nu a găsit violarea articolului 14 în această speță (n.a.); 

Plângerea nr. 24746/94, hotărârea din 4 Mai 2001;
9  Curtea a găsit violarea articolului 14 luat împreună cu articolul 2 

Curtea a găsit că ”.. o asemenea situație poate constitui 
discriminare indirectă şi nu necesită probarea intenției 
de discriminare”. Apoi în cauza Zarb Adami c. Malta10 
Curtea a adăugat că discriminarea indirectă nu trebuie în 
mod obligatoriu să reiasă dintr-o prevedere legală, normă 
juridică sau regulament, dar poate fi rezultatul aplicării 
acesteia în practică. 

-   Hărţuirea constituie un comportament sau o condu-
ită nedorită cu scopul sau efectul de a încălca demnitatea 
unei persoane şi/sau de a crea un mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensiv.

Reclamațiile de hărțuire (inclusiv hărțuire sexuală) de 
cele mai dese ori reies din raporturile de muncă. Într-un co-
lectiv de muncă hărțuirea poate cuprinde comportament 
nedorit, cum sunt glume sexiste şi ofensatoare la adresa 
unei etnii sau a unui gen, remarci ofensatoare, comentarii 
nedorite, atingeri nedorite şi altele. Curtea Europeană 
până azi nu a examinat nicio reclamație de hărțuire, însă 
are o cauză pendintă pe care am depuso din numele dnei 
Nikiforova în 200811 în care reclam discriminare în bază de 
gen în forma hărțuirii sexuale în temeiul articolului 14 luat 
împreună cu articolul 8 al Convenției.

-   Victimizarea este orice măsură adversă la care re-
curge o organizaţie sau persoană ca măsură represivă 
pentru reclamația de discriminare depusă la autoritățile 
competente, sau pentru eforturile depuse în vederea 
adoptării principiilor legale, inclusiv celor de egalitate şi 
nediscriminare. 

Potrivit legii internaţionale privind discriminarea, unui 
Stat i se poate impune de asemenea (sau permite) să 
recurgă la măsuri menite să asigure ‚egalitatea materială’. 
Asemenea acțiuni ale Statului sunt definite ca fiind măsuri 
afirmative şi adoptarea acestora este cuprinsă de marja de 
apreciere a Statului.

-   Acţiune pozitivă sau măsuri afirmative (de aseme-
nea ”măsuri speciale”) sunt măsuri proactive luate de un 
guvern sau instituţie privată pentru a remedia efectele 
discriminării din trecut şi din prezent, oferind preferinţe 
opuse favorizând membrii claselor anterior dezavantajate. 
Asemenea tratament preferenţial este contrar noţiunii 
strict legale de egalitate. Multe instrumente internaţionale 
permit în mod explicit acţiune pozitivă fără a obliga Statul 
să ia asemenea măsuri12. 

Protocolul 1 discriminare pe criteriu de etnie unde datele statistice 
arătau că un număr disproporționat de mare a copiilor Romi erau 
segregați în şcoli speciale pentru copii cu dificultăți intelectuale 
(n.a.); Plângerea nr. 57325/00, hotărârea Camerei din 7 Februarie 
2006 şi hotărârea Marii Camere din 13 Noiembrie 2007;

10  Curtea recunoaşte discriminarea indirectă ca o formă interzisă de 
discriminare; paragraful 175 Plângerea nr. 17209/02 hotărârea din 
20 Iunie 2006;

11  cauza nr. 5987/08, pendintă; Reclamanta, doctor în ştiință, afirmă 
că a fost hărțuită la locul de muncă de şeful ei, acțiunile căruia au 
încurajat remarci ofensatoare şi propuneri indecente la adresa ei 
din partea colegilor;

12  Rasmussen c. Danemarcei plângerea 8777/79 hotărârea din 28 
noiembrie 1984 paragraful 40; pct.4 Comentarii Generale nr. 18: 
Nediscriminarea, 11/10/1989; CCPR; Comitetul ONU de Drepturile 
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-  Acomodare rezonabilă este orice modificare, ajus-
tare sau schimbare necesară şi rezonabilă, care nu este 
disproporționată, a locului de muncă, a practicii de anga-
jare, mediului de lucru, a felului sau circumstanţelor în care 
o funcţie este deţinută sau îndeplinită în mod obişnuit. 
Toate acestea permit unei persoane calificate să solicite 
sau să îndeplinească funcţiile esenţiale şi să se bucure de 
beneficii şi privilegii în măsură egală cu celeilalte persoane. 
Acomodarea rezonabilă a apărut mai ales în contextul 
respectării drepturilor persoanelor cu disabilităţi, dar apli-
carea acesteia nu este limitată doar pentru acest grup13.

Nu toate diferenţele de tratament reprezintă discri-
minare interzisă. Pot exista motive întemeiate pentru a 
justifica diferenţa de tratament, cum ar fi realizarea egali-
tăţii materiale în cazul unei acţiuni afirmative. Pentru a fi 
permisă în contextul dreptului internaţional de drepturile 
omului, diferența de tratament trebuie să aibă o justificare 
obiectivă şi rezonabilă. Cu alte cuvinte, diferența de trata-
ment trebuie (i) să urmeze un scop legitim şi (ii) trebuie să 
existe o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între scopul 
propus şi mijloacele implicate. Mijloacele de atingere a 
scopului legitim trebuie să fie corespunzătoare şi necesare 
şi motivele trebuie să fie relevante pentru diferenţa care 
apare ca rezultat al felului în care persoanele sunt tratate. 

Există o derogare de la principiul general al interzicerii 
oricărei discriminări, prin care unele persoane dintr-un 
grup specific au acces limitat la un post de muncă (de 
exemplu, pe motive de rasă, sex sau naţionalitate), dacă 
trăsătura care defineşte grupul respectiv este o cerinţă 
ocupaţională reală sau calificare ocupaţională reală pentru 
postul de muncă. Cu alte cuvinte, angajatorii pot discri-
mina în mod legal pe motiv de unele trăsături personale, 
cum ar fi rasă sau religie, în cazuri bine determinate unde 
aceste trăsături sunt esenţiale pentru poziția vacantă. De 
exemplu, pentru ocuparea unei funcții publice candidatul 
trebuie să cunoască şi să vorbească în limba de stat. Aceas-
tă cerință ocupațională este reală şi esențială funcției, 
pe când genul, rasa sau religia candidatului (feminin sau 
masculin) nu este.

Atunci când este examinată reclamația de discrimi-
nare, se identifică neapărat grupurile sau persoanele 
care urmează să fie comparate pentru a stabili dacă 
există diferenţă de tratament. Egalitatea este un concept 
comparativ: o persoană poate constata dacă este tratată 
„în mod egal” doar comparând condiţiile sale cu cele ale 
altei persoane. Conceptul de comparator a jucat un rol 
important în dezvoltarea conceptului de egalitate şi a 
interdicției de a discrimina. În multe jurisdicţii, legea re-
cunoaşte că discriminarea are loc atunci când o persoană 
cu statut protejat demonstrează felul în care el/ea a fost 
supus unui tratament mai puţin favorabil, în comparaţie 

Omului, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3888b0541f
8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocument;

13  cauza Zeman v. Austria, plângerea nr. 23960/02 hotărârea din 29 
Iunie 2006, unde Curtea a reafirmat că Statul este îndreptățit să 
trateze persoanele în mod diferit cu scopul de a corecta ”inegalitatea 
faptică” între ele;

cu o persoană în aceeaşi situaţie cu statut opus (adică, 
comparatorul). Bineînţeles, există mai multe căi de com-
parare, în dependenţă de punctele de referinţă folosite, 
de exemplu, grupurile sau persoanele comparate, felul 
în care grupurile respective sunt definite sau felul în care 
măsurile contestate îi diferenţiază. Excepție de la această 
regulă constituie reclamațiile de discriminare înaintate de 
femeile însărcinate pe motiv de maternitate şi de persoa-
nele cu disabilități pe motiv de disabilitate, pentru că ei 
nu au comparator pentru situația lor.

1.2 Obligaţiile statului: Acte de discriminare comise de 
o persoană publică şi privată

Obligaţia negativă a statului

Jurisprudenţa tradiţională privind drepturile omului 
s-a concentrat în primul rând pe apărarea persoanelor 
private împotriva abuzurilor din partea autorităţilor pu-
blice. Guvernele Statelor şi diferitele agenţii cu putere de 
legiferare, de impozitare şi de cheltuire a banilor publici, 
în viața cotidiană au cel mai mare efect asupra nivelului 
de asigurare a principiului egalității în societate. Statul 
este subiect al dreptului internațional public, subiect 
principal al legislaţiei internaţionale, se supune obligaţi-
ilor asumate în temeiul tratatelor internaţionale privind 
drepturile omului şi poartă răspundere în temeiul legii 
internaţionale, dacă asemenea obligaţii nu sunt respec-
tate. Prin urmare, tribunalele internaţionale specializate 
în domeniul drepturilor omului examinează doar cazu-
rile unde răspunderea Statului pentru discriminare este 
evidentă sau poate fi dedusă, din acțiunile autorităților 
publice, a persoanelor din numele autorității publice sau 
a persoanelor private cărora Statul le-a delegat direct ori 
indirect unele din atribuțiile sale. Cu alte cuvinte, accentul 
dreptului internațional de drepturile omului este pus pe 
obligaţia negativă a Statului de a interzice discriminarea 
şi de a nu discrimina.

Obligaţia pozitivă a statului

Pornind de la prevederile articolului 2 paragraful 1 al 
Convenției ONU privind Drepturile Civile şi Politice şi ale 
articolului 1 al Convenției Europene de Drepturile Omu-
lui, este evident că egalitatea nu poate fi obţinută dacă 
Statele fac obiectul normelor de drept numai interzicerea 
discriminării. Dreptul internațional obligă, aşadar, statele 
membre să respecte şi să asigure tuturor persoanelor 
din teritoriul său şi supuse jurisdicției sale, drepturile şi 
libertățile garantate de tratatele internaționale fără deo-
sebire de orice fel, cum este rasa, culoarea, sexul, limba, 
religia, opinia politică sau altă opinie, originea națională 
sau socială, proprietate, naştere sau orice alt criteriu.

Obligaţiile pozitive ale Statului prevăzute în cadrul 
instrumentelor internaţionale14 pot include obligaţii 
privind implementarea unui cadru normativ, adoptarea 

14  A se vedea pct.2 Comentarii Generale nr. 18: Nediscriminarea, 
11/10/1989; CCPR; Comitetul ONU de Drepturile Omului, http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3888b0541f8501c9c12563
ed004b8d0e?Opendocument;
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acțiunilor afirmative, asigurarea sau garantarea drepturilor 
şi a libertăților, precum şi respectarea lor. De cele mai dese 
ori astfel de obligaţii pot fi regăsite în hotărârile curților 
internaționale cărora Statele le-au recunoscut jurisdicția 
în adjudecarea litigiilor de drepturile omului, precum şi 
în Comentariile Generale al Comitetelor ONU specializate 
care vin să interpreteze o normă sau alta din Convenție 
pentru a facilita implementarea uniformă a prevederilor 
pactului prevăzute expres de asemenea instrumente. 

1.3 Sarcina probei 
Regula generală în procedura civilă este că fiecare par-

te trebuie să demonstreze faptele pretinse din care rezultă 
consecinţele juridice nefavorabile, să probeze că pârâtul 
a acționat ilegal cauzând prejudiciu. În cazurile de discri-
minare, reclamantul trebuie să demonstreze tratamentul 
diferențiat, existența criteriului interzis, un comparator 
în situația analogică. Practica unor Curți internaţionale 
sugerează că din momentul în care reclamantul stabi-
leşte cazul aparent (prima facie) de discriminare, sarcina 
probei revine pârâtului care trebuie să demonstreze că 
nu a tratat diferențiat sau mai puțin favorabil reclamantul 
sau să prezinte o justificare rezonabilă şi obiectivă pentru 
tratamentul diferențiat. În cazul în care pârâtul nu poate să 
justifice sau să explice tratamentul în termeni neutri (adică, 
să prezinte motive obiective care să respingă reclamația 
de discriminare), acesta va fi considerat responsabil pentru 
încălcarea acestei prevederi. 

Inversarea sarcinii probei în cazurile de discriminare 
reprezintă o practică bine stabilită a Comitetelor ONU 
specializate. 

-  În cauza Bhinder Singh v. Canada21, Comitetul ONU 
pentru Drepturile Omului a examinat dacă cerinţele de 
protecţie a muncii care obligă purtarea unei căşti a re-
prezentat o discriminare împotriva persoanelor de religie 
Sikhs, a căror obiceiuri religioase impun purtarea unui 
turban. Comitetul a decis că a fost stabilit cazul aparent 
de discriminare – cerinţele de protecţie au încălcat drep-
tul reclamantului de a-şi manifesta religia, chiar dacă în 
mod indirect şi neintenţionat. Apoi Comitetul a examinat 
argumentele Statului pârât, către care s-a întors sarcina 
probei, pentru a vedea dacă a demonstrat existența unei 
justificări rezonabile şi obiective. Comitetul a decis că ce-
rinţa a îndeplinit în mod proporţional obiectivul şi scopul 
legitim privind siguranţa muncitorilor la locul de muncă22. 

Curtea Europeană de Drepturile Omului a aplicat 
inversarea sarcinii probei în cauzele de discriminare şi în 
mod special în cauza Nachova c. Bulgariei23 a acceptat 
faptul că pentru a justifica tratamentul în cazurile de 
discriminare este potrivit ca sarcina probei să îi revină 
pârâtului. În această cauză, examinând Articolul 14 în co-
raport cu obligațiile pozitive a Statului în baza articolului 
2 al Convenției, a determinat că urmărirea penală asupra 
decesului unui tânăr rrom a eşuat să ia în calcul motivul 
rasist al infracțiunii, de aceea sarcina probei ii revine Sta-
tului care trebuie să vină cu probe suplimentare sau cu o 
explicaţie convingătoare a evenimentelor care să combată 
reclamația de discriminare. 

Există o relaţie strânsă între protecţia corespunzătoa-
re a drepturilor omului şi standardul probei, impuse de 
instanţe pentru constatarea încălcării: cu cât standardul 
probei este mai ridicat, cu atât pretinşii contravenienţi 
sunt mai protejaţi şi cu atât accesul victimelor la căile de 
recurs este mai greu. De obicei, tribunalele internaţionale 
şi naţionale aplică două standarde ale probei: 

-  Standardul ”înafara oricăror dubii” este cel mai ridicat 
standard al probei. Este folosit în dreptul penal în anumite 
jurisdicţii de drept comun, deoarece este potrivit pentru 
cele mai grave infracţiuni care duc la cele mai serioase 
consecinţe pentru pretinşii infractori. Este de asemenea 
pe larg aplicat la examinarea cauzelor de tortură şi rele 
tratamente în temeiul articolul 3 al Convenției.

-  Standardul ”balanța probabilităţilor” reduce pragul 
sarcinii probatorii şi îi cere instanţei să creadă că plângerea 
reclamantului este ”mai mult ca sigur” adevărată. Majorita-
tea jurisdicţiilor de drept comun îl folosesc ca standardul 
probei în dreptul civil, inclusiv pentru plângerile privind 
discriminarea. 

II. ASPECTELE PRACTICE CARE REZULTĂ DIN LITIGA-
REA CAUZELOR DE DISCRIMINARE

2.1 Litigând cazuri de discriminare la CEDO
În cei zece ani de experiență în litigarea cauzelor la 

Curtea Europeană, am făcut uz de orice oportunitate pen-
tru a argumenta un caz de discriminare în fața instanțelor 
judecătoreşti naționale şi internaționale. În mod special, 
când cazul venit în atenția mea avea fapte ”grăitoare” 
despre discriminare şi un probatoriu suficient pentru o 
reclamație prima facie. 

Refuzul de a întoarce corpurile neînsuflețite ale suspecților 
în actele de terorism familiilor pentru înmormântare conform 
tradițiilor religioase – discriminare pe motiv de religie.

O astfel de oportunitate a apărut în octombrie 2005 
când lucram în calitate de dircetor juridic la organizația 
olandeză Stichting Russian Justice Initiative, cu sediul 
în or. Moscova. La 26 octombrie 2005 am sesizat Curtea 
Europeană cu o nouă plângere – Sabanchyeva şi Alţii c. 
Rusiei solicitând notificarea de urgență şi comunicarea 
cauzei Guvernului Pârât (Regulile 41 şi 40 din Regulamen-
tul Curții) şi aplicarea măsurilor interimare (Regula 39 din 
Regulamentul Curții) – interzicerea Federației Ruse să 
incinereze corpurile rudelor reclamanților până la exami-
narea plângerii în fond. 

Plângerea a fost generată de evenimentele zilelor de 
13-14 octombrie 2005 din oraşul Nalcik, capitala Republicii 
Kabardino-Balcaria, unde grupele paramilitare Cecene au ata-
cat oraşul cu arme de foc în încercarea de a prelua controlul. 
În rezultatul bătăliilor stradale care au durat aproximative 24 
ore, au decedat 35 colaboratori de poliție şi alții 131 au fost 
răniți, au decedat 15 civili şi alții 92 răniți, au fost ”lichidați” 95 
de suspecți şi nici reținut viu pentru a fi deferit justiției. Pro-
curatura Republicii Kabardino-Balkaria a deschis urmărirea 
penală pe faptul actelor de terorism, în temeiul art. 209, 205 
alin(3), 317 şi 105 Cod Penal a Federației Ruse. Toți cei 95 de 
decedați au fost recunoscuți învinuiți post factum pentru că 
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fie au participat activ la tentativa de preluarea a controlului în 
Nalcik, fie au aplicat arma de foc împotriva organelor de forţă, 
fie au fost prinşi cu arma de foc asupra lor. Pentru că toate 
cele 95 de persoane au fost recunoscute învinuite, fiecare 
a căpătat statut de terorist în documentele procedurale pe 
dosar penal şi în orice comunicat scris cu referire la oricare 
dintre ele. Nimeni din rudele celor 95 de decedați nu au fost 
recunoscut succesor în dosarul penal, în interesele urmăririi 
penale şi, respectiv, nu a avut acces la materialele dosarului. 
Urmărirea penală a fost finisată în aprilie 2006 şi rudele au 
primit o notificare de la procuratură prin care sunt informate 
că corpul membrului lor de familie va fi incinerat şi înmor-
mântat în temeiul art. 14.1 al Legii privind înmormântarea şi 
Hotărârea Guvernului nr. 164 din 2003.15 

Aşadar, în afara unui proces de judecată, cu încălcarea 
prezumţiei de nevinovăţie şi lipsiţi de orice drept la apă-
rare şi contestare a deciziei de recunoaştere în calitate de 
învinuit şi terorist, corpurile celor 95 de suspecți decedați 
au fost incinerate. Părinţii, soţii, fraţii celor decedaţi având 
la mână doar scrisoarea procurorului, în care i se aduce 
la cunoştinţă că corpurile neînsufleţite ale teroriştilor se 
înmormântează din contul bugetului de stat în locuri ne-
marcate, reclamau discriminare pe criteriul religiei şi lipsa 
unei justificări rezonabile în a le refuza înmormântarea 
celor 95 de decedați conform tradițiilor religioase impu-
se de Islam. Contestarea refuzului de a întoarce corpul 
pentru înmormântare familiei nu se supunea niciunui 
mecanism de contestare, deşi colegii avocați l-au contestat 
în instanțele naționale din or. Nalcik. 

În calitate de avocată a reclamanţilor, împreună cu 
colegii, am luat decizia de a depune o plângere la Curtea 
Constituțională a Federației Ruse, până aşteptăm comunica-
rea plângerii şi examinarea ei de Curtea Europeană. Studiind 
natura Legii FR privind înmormântarea, şi, în mod special, 
prevederile art. 14.1, am identificat pe pagina de internet a 
Dumei Ruseşti stenograma şedinței în plen unde acest articol 
a fost propus prin proiect de lege ca completare la Legea 
privind înmormântarea, fiind o consecință directă a atacului 
terorist asupra teatrului Nord-Ost. În stenogramă, în termeni 
foarte duri la adresa musulmanilor, s-a argumentat necesi-
tatea votării acestei norme pentru a pedepsi musulmanii 
pentru actele de terorism. Aşadar, din stenogramă era clară 
intenția legislatorului şi justificarea adusă în susținerea nor-
mei propuse. Această probă a făcut mult mai uşoară sarcina 
noastră de a proba reclamația de discriminare. 

Plângerea la Curtea Constituțională a rezultat într-o 
decizie care recunoaşte interdicția de a întoarce corpul 
neînsuflețit al persoanei către familie pentru înmormân-

15  Статья 14.1 Федерального закона РФ «О погребении и 
похоронном деле» которая гласит: «…захоронение лиц, 
уголовное дело в отношение которых по подозрению в 
участии в террористической деятельности было прекращено 
в связи с их смертью, происшедшей во время пресечения 
террористического акта, производится в соответствии с 
процедурой, предусмотренной Правительством Российской 
Федерации. Их тела не выдаются для захоронения, место их 
погребения не разглашается»; и Положения №164 Правительства 
Российской Федерации от 20 марта 2003 года;

tare, ca fiind justificată de amenințările terorismului şi 
de practica islamului de a venera martirii. Decizia are şi o 
opinie separată a unui judecător care recunoaşte natura 
inumană a normei din art. 14.1 şi nu găseşte justificare în 
a nega celui decedat înmormântarea conform tradițiilor 
religiei islamice şi prezența membrilor familiei la înmor-
mântare. 

La Curtea Europeană plângerea, printre altele, argu-
mentează discriminarea pe criteriul religiei. Se arată că 
norma – articolul 14.1 din Legea privind înmormântarea, a 
fost adoptată cu scopul de a pedepsi persoanele de religie 
musulmană, care este egalată de legiuitor cu terorismul, 
se argumentează că înmormântarea cu negarea tradițiilor 
religioase este nejustificată şi nu urmăreşte vreun scop 
legitim, dar poartă un caracter punitiv, şi în cazul celor 95 
de decedați când rămâne valabilă suspiciunea legalității 
recunoaşterii în calitate de învinuit şi terorist post mor-
tem, erori nu pot fi excluse că unii civili decedați au fost 
catalogați drept terorişti, doar pentru că sunt musulmani 
decedați.

Negarea dreptului la autoidentificare şi acces la 
educație în limba maternă pentru etnicii Moldoveni din 
rmn – discriminare pe motiv de etnie şi limbă

În cauzele Catan şi Alţii v. Moldova şi Rusia am fost 
implicată din partea organizaţiei INTERIGHTS unde lucram 
la moment, primăvara anului 2007, când reprezentanții 
reclamanților - juriştii Asociației Promo-LEX, urmau să pre-
zinte răspuns la observațiile Guvernelor. Asistența oferită 
pe cauză în 2007 şi, ulterior, în 2009 şi 2010 s-a focusat în 
mod special pe argumentarea reclamaţiei de discriminare. 
Cauzele invoce violarea articolului 14 luat împreună cu 
articolul 8 (dreptul la viață privată şi de familie) şi articolul 
2 Protocolul 1 (dreptul la educație) reflectă discriminare 
directă faţă de reclamanţi (copii, părinţii lor şi profesori) 
pe motiv de limbă (reclamanţii vorbesc limba română 
interzisă pe teritoriul rmn) şi naţionalitate (moldoveni). 
Pentru că faptele sunt similare, cauzele au fost unite într-o 
singură procedură de către Curte.

Reprezentanții reclamanților argumentează că, la 
situaţia din 01 iunie 2004, în regiune existau 6 şcoli mol-
doveneşti cu predarea în grafia latină. Şcolile cu predarea 
în limba română/moldovenească sunt subvenţionate de 
către Guvernul Republicii Moldova şi urmează curricula 
Ministerului de Învăţământ de la Chişinău. Din aceste 
considerente, ele au fost considerate de către autorităţile 
transnistrene ca şcoli private. După unele evenimente 
politice (refuzul autorităţilor de la Chişinău de a semna 
„Memorandumul Kozak”), autorităţile de la Tiraspol au 
început sfidarea şcolilor cu predarea în limba moldove-
nească/română în baza grafiei latine subordonate autori-
tăţilor constituţionale de la Chişinău. Astfel, prin ordinul 
„Ministerului Învăţământului r.m.n.” din 18 august 1994, 
a fost interzisă studierea limbii române/moldoveneşti 
în baza grafiei latine în şcolile din Transnistria. De mai 
mulţi ani, directorii acestor instituţii de învăţământ erau 
aşteptați să înregistreze şcolile la Camera de Înregistrare a 
r.m.n. Pentru aceasta, şcolile urmau să respecte legislaţia 
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şi să introducă pentru studiere curricula r.m.n. Adică, în 
conformitate cu art.6 al „Legii cu privire la funcţionarea 
limbilor pe teritoriul r.m.n.”, limba moldovenească se ba-
zează doar pe grafia chirilică, iar pentru folosirea grafiei 
latine persoanele vinovate pot fi chiar şi sancţionate.

În conformitate cu hotărârea aşa-numitului guvern al 
r.m.n. «despre activitatea instituţiilor de învăţământ ale 
statelor străine şi ţărilor CSI pe teritoriul r.m.n.» nr.159 
din 21.05.1999, instituţiile de învăţământ care nu au fost 
înregistrate ca instituţii independente, care nu deţin un 
alt statut al persoanelor juridice nerezidente nu sunt 
recunoscute şi, deci, nu au capacitate de folosinţă şi, re-
spectiv, nu pot încheia tranzacţii (încheierea contractelor 
de arendă, deservire şi achitare a diverselor servicii etc.). 
Asupra administrației liceelor şi asupra părinţilor copiilor 
care studiau în baza programului aprobat de autorităţile 
constituţionale ale Republicii Moldova au fost efectuate 
diverse presiuni cu scopul de a-i determina să renunţe 
la studierea limbii moldoveneşti/române în baza grafiei 
latine şi a istoriei românilor, prin înregistrarea instituţiilor 
respective la autorităţile separatiste ale autoproclamatei 
entităţi teritoriale. Această procedură presupune subor-
donarea acestor şcoli legislaţiei aşa-numitei republici mol-
doveneşti nistrene, adică acceptarea curriculei elaborate 
de către autorităţile locale separatiste de la Tiraspol. În 
vara anului 2004 şi apoi 2006 liceele cu predarea în limbă 
moldovenească/română au fost supuse unui atac direct, 
închise sau distruse de către organele de forță separatiste.

Plângerea privind discriminarea argumentează că 
reclamanții sunt membrii unui grup etnic şi lingvistic 
cu reşedința pe teritoriului rmn. Ei se identifică ca fiind 
moldoveni şi folosesc limba moldovenească cu grafie 
latină. Educația impusă de administrația rmn pentru 
limba moldovenească se bazează pe grafia chirilică; o 
combinație care nu se foloseşte nici într-un alt stat. Pe 
când alte grupurile etnice de pe teritoriul rmn se bucură 
de libertatea de a studia în grafia potrivită limbii pe care o 
folosesc, cum e, spre exemplu, limba rusă cu grafia chirilică 
şi limba ucraineană cu grafia chirilică, moldoveni, ca grup 
etnic şi lingvistic, pot avea acces la educație doar într-o 
limbă artificială şi inutilă. Se arată astfel că prin legislația 
rmn şi practica de implementare, moldovenii sunt tratați 
mai puțin favorabil în comparație cu etnicii ruşi şi ucraineni 
pe teritoriul rmn în ceea ce priveşte accesul la educație şi 
exercitarea dreptului la viață privată.

Ancheta ineficientă a infracțiunii de viol şi revictimiza-
rea femeilor - discriminare în bază de gen

În cauza I.G. c. Moldova,16 am ridicat problema discri-
minării în baza de gen a reclamantei care, la o vârsta de 
doar 14 ani fiind victimă a violului, a fost lipsită de remediul 
efectiv şi de protecție din partea legii din simplul motiv 
că este de gen feminin. În mod special argumentez că, 
deşi violul este recunoscut ca infracțiune în Codul penal, 
practica aplicării acestuia dezvoltată atât de procura-

16  plângerea nr. 53519/07 depusă în colaborare cu avocatul Alexandru 
Postică; o cauză similară pendintă la Curte e şi Ala Graur v. Moldova, 
plângerea nr. 13119/08;

tură cât şi de instanțele naționale privind determinarea 
consimțământului şi a constrângerii la raport sexual, a 
lipsit reclamanta de remediul efectiv ca victimă a violului 
şi ca copil. În mod special, pe parcursul procesului judi-
ciar, reclamantei i s-a cerut să prezinte probe că a opus 
agresorului rezistență, probe, în absența cărora declarația 
victimei că nu-şi exprimase consimțământul la raportul 
sexual, nu era crezută. Mai multe întrebări au fost ridicate 
şi cu privire la caracterul social al reclamantei, dacă învață 
bine, dacă obişnuieşte să se întâlnească cu băieții, deşi 
întrebările din urmă nu au nicio relevanță pentru învi-
nuirea adusă şi doar au revictimizat copila. În rezultatul 
acestui proces judiciar, infractorul a primit o sancțiune 
condiționată în prima instanța şi, ulterior , a fost achitat 
de Curtea de Apel Bălți.

Drept răspuns la reclamațiile înaintate, Guvernul a 
făcut referire la Îndrumarul metodic privind investigarea 
infracțiunilor privind viața sexuală (în continuare ”Îndru-
marul din 15 august 2008”) care conţine „recomandări 
practice pentru procurorii care conduc şi exercită urmă-
rire penală şi are drept obiectiv călăuzirea acestora în 
domeniul cercetării infracţiunilor de viol şi altor infrac-
ţiuni privind viaţa sexuală, … precum şi în procesul de 
interpretare şi aplicare corectă a normelor respective”. 
Îndrumarul din 15 august 2008 denotă un şir de atitudini 
stereotipe şi discriminatorii faţă de femei, ilustrate prin 
accentuarea atenției anchetatorilor şi procurorilor asupra 
comportamentului victimei violului şi nu asupra mens rea 
(intenția) agresorului. În pofida faptului că acest îndrumar 
poartă doar un caracter de recomandare şi nu a fost supus 
procedurii de aprobare stabilite pentru actele normative, 
rolul şi importanţa acestuia în investigarea cazurilor de viol 
şi a infracţiunilor privind viaţa sexuală, este impunătoare, 
confirmat şi prin scrisoarea parvenită de la Procuratura 
Generală la 7 aprilie 2010 în care se clarifică că îndrumarul 
dat ”… a fost transmis cu titlu de utilizare în activitate, 
corpului de procurori, reprezintă un document cu caracter 
de recomandare exclusiv pentru uz de serviciu…”.

Aşadar, plângerea depusă la Curtea Europeană argu-
mentează încălcarea articolului 14 luat împreună cu arti-
colele 3 şi 8 ale Convenției, prin trei aspecte a) impunerea 
asupra victimei a obligației să demonstreze opunerea 
de rezistență. Cerința vine în contradicție cu standarde-
le internaţionale în domeniul drepturilor omului şi ale 
jurisprudenţei mai multor curţi internaţionale, conform 
cărora probarea rezistenţei fizice de către victimă nu mai 
este necesară la determinarea consimțământului la raport 
sexual. Ba mai mult, în cazul în care organele de anchetă 
califică fapta ca nefiind viol doar pentru că nu sunt probe 
ale rezistenței fizice din partea victimei, se încalcă obligaţia 
pozitivă a Statului în a combate orice formă de violenţă 
față de femei, în special cea de a asigura că legile naționale 
oferă o protecție practică nu iluzorie femeilor împotriva 
actelor de violență cum este violul. b) determinarea 
consimțământului la raport sexual când victima este 
adolescentă. Îndrumarul din 15 august 2008 oferă urmă-
toarea explicație şi recomandare în ceea ce priveşte deter-
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minarea consimțământului exprimat de o adolescentă la 
întreținerea unui raport sexual „… este cunoscut că unor 
adolescente le sunt specifice sentimentele de timiditate, 
modestie, pudoare firească. Aceste calităţi comportamen-
tale se manifestă într-un mod special atunci când are loc 
raportul sexual benevol acceptat (mai ales care are loc 
prima dată). În astfel de cazuri, aproape întotdeauna se 
opune o pretinsă rezistenţă, care nu poate fi înfrântă doar 
prin cuvinte, îndemnuri, înduplecări. Şi atunci, conştienti-
zând starea dată, partenerul interpretează că adolescenta 
acceptă raportul sexual, şi este pus în faţa faptului de a 
aplica, în forme adecvate, anumite eforturi fizice… Evi-
dent, o asemenea ”violență” nu poate fi calificată drept 
constrângere fizică în contextul violului. Referindu-se la 
această ”violență”, ştiința consideră următoarele: Această 
agresivitate acceptată apare ca o trăsătură masculină, 
exprimată prin dorința de a domina-poseda a bărbatului 
şi prin dorința femeii de a fi dominată-posedată de către 
bărbat. În această situație, comportamentul psihosexual 
implică în mod obligatoriu un anumit nivel de agresivitate, 
care are rolul de a declanşa actul în sine, de a-l întreține 
şi de a-l finaliza… ”. Pe cât e de ridicol pe atât e şi ofen-
satoare pentru femei această justificare adusă actului de 
viol, constituind în sine o formă directă de discriminare în 
baza de vârstă şi gen. Aplicarea violenței în oricare formă 
şi în special față de persoane vulnerabile din cauza vârstei 
şi inexperienței lor, în scopul întreținerii raportului sexual 
atunci când un consimțământ verbal expres nu a fost din 
partea victimei, nu poate fi acceptată ca o justificare a 
violului. Reacția femeilor la un viol iminent este diversă. 
Acelaşi lucru este aplicabil, în special, adolescentelor 
care din cauza vârstei şi inexperienței pot suferi traume 
adverse rezultate direct dintr-un raport sexual impus cu 
forța, chiar dacă această forță este moderată. Este inac-
ceptabilă această abordare pentru că nu reflectă respect 
față de tinerele femei care au acelaşi drept la integritate 
fizică şi psihică precum îl au şi bărbații, şi au şi ele acelaşi 
drept să spună nu unui raport sexual nedorit. O astfel de 
recomandare de fapt le permite bărbaților să abuzeze de 
starea de vulnerabilitate a adolescentelor, refuzându-le 
acelaşi nivel de protecție din partea legii de care se bucură 
bărbații. c) Întrebările puse victimei în timpul audierii. 
Întrebarea ce ține de viața sexuală anterioară actului de 
viol este irelevantă şi discriminatorie față de femei, pentru 
că constituie o ingerinţă ilegală în viaţa privată a femeii 
şi pentru că susține prejudecățile din societate conform 
cărora femeile care întrețin relații sexuale cu diferiți par-
teneri sunt mai puțin credibile când deplâng un act de 
viol. Victima are dreptul la respect pentru viața privată 
şi indiferent dacă a avut sau nu anterior relații sexuale 
violului, această informație doar revictimizează femeia şi-i 
lasă teren agresorului să discrediteze victima.

Ineficiența măsurilor de stopare şi prevenire a violenței 
în familie - discriminare în bază de gen

Ca urmare a succesului pe cauza Opuz c Turcia17 în 

17  în calitate de  avocată  la INTERIGHTS, împreună cu colega mea 
Andreas Coomber, am depus Amicus Curiae în care ne-am focusat 

care Curtea Europeană a recunoscut violența în familie 
ca încălcare a articolului 3 din Convenție şi o formă de 
discriminare interzisă de articolul 14 din Convenție, fiind 
avocată a victimelor violenței în familie, am depus la Cur-
tea Europeană două plângeri separate, cauza Mudric v 
Moldova18 şi cauza Eremia şi alţii v. Moldova19. În am-
bele cauze, reclamantele denunță complicitatea Statului 
la maltratarea lor şi discriminarea pe bază de gen în a 
beneficia de protecția egală din partea legii.

Reclamanta, dna Mudric Lidia (72 ani), a fost bătută 
sistematic în 2010 de fostul său soț cu care a divorțat 20 
de ani în urmă, după ce acesta a intrat ilegal în casa ei, a 
bătut-o şi a rămas să trăiască în casă fără permisiunea ei. 
Reclamanta a fost nevoită să se refugieze la vecini şi chiar 
să înnopteze afară. Nenumăratele plângeri la poliție şi 
procuratură nu i-au oferit doamnei protecția căutată, iar 
ordonanțele de protecție emise de instanța de judecată 
(trei la număr – 22 iunie, 17 iulie şi 16 decembrie 2010) prin 
care agresorului i s-a indicat să părăsească casa doamnei, 
nu au fost niciuna executată. Organele de poliție şi-au mo-
tivat inacțiunile prin faptul că agresorul suferă de maladie 
mentală de aceea nu poate fi atras la răspundere penală, 
iar refuzul de a-l evacua pe agresor din casa reclamantei, 
l-au motivat prin argumentul că agresorul nu are unde trăi. 
În cele din urmă, poliția de sector nu mai reacționa nici la 
apelurile dnei Mudric Lidia în care era invocată violența 
la care era supusă.

Dna Eremia Lilia a fost bătută sistematic de fostul său 
soţ. După depunerea cererii de divorţ, în luna iulie 2010, 
acesta a devenit şi mai agresiv, continuând să o lovească şi 
să o insulte, deseori în prezenţa fiicelor minore. Nenumăra-
tele plângeri la poliție, procuratură şi Ministerul Afacerilor 
Interne, soţul fiind poliţist, nu i-au oferit doamnei Eremia 
şi fiicelor minore protecţie împotriva violenţei în familie. 
Ordonanţa de protecţie emisă de instanţa de judecată 
prin care agresorul a fost obligat să părăsească domiciliul 
şi să nu mai aplice acte de violenţă, nu a fost executată. 
Agresorul a încălcat-o în nenumărate rânduri, inclusiv a 
bătut-o pe dna Eremia şi pe fiicele minore.

Ambele cauze ridică întrebări importante privind 
eficiența legii în protecția victimelor împotriva violenței 
în familie. Organele de poliție nu prioritizează plângerile 
despre violența domestică şi deseori învinuiesc înseşi 
victimele pentru acțiunile agresorului. Implementarea 
legislației privind combaterea şi prevenirea violenței în 
familie, în special în partea executării ordonanțelor de 
protecție, este neuniformă şi deficientă. Deseori ignorată 
de organele de poliție, asistența socială şi procuratură 
care pun accentul pe comportamentul victimei, şi nu pe 
acţiunile de violenţă comise de agresor.

în mod special pe discriminare în bază de gen a reclamantei în a se 
bucura de protecție egală din partea legii ca victimă a violenței în 
familie, plângerea nr. 33401/02, hotărârea din 9 Iunie 2009;

18  Plângerea nr. 74839/10, depusă la 21 decembrie 2010, comunicată 
la 21 martie 2011;

19  Plângerea nr. 3564/11 depusă la 16 ianuarie 2011, comunicată la 
21 martie 2011;
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2.2 Litigând cazuri de discriminare în instanţele mol-
doveneşti

Fiind revenită în Moldova în toamna 2009, după 5 ani 
de lucru în organizații internaționale de drepturile omului 
în Moscova şi Londra, şi încă înainte de discuțiile înflăcărate 
pornite în jurul proiectului de lege privind combaterea 
şi interzicerea discriminării, m-a ”lovit” frecvența în viața 
publică a societății moldoveneşti a discursurilor de ură, a 
incitării la discriminare, a declarațiilor rasiste şi sexiste. Autorii 
acestora, politicieni, agenți de publicitate, persoane publice 
şi private, analişti ş.a., în deplina convingere că au libertatea 
nelimitată de a expune astfel de declarații, continuă să le 
repete cu orice ocazii. Deja având o experiență de 10 ani 
în aplicarea dreptului internațional de drepturile omului, 
am recunoscut diferența între modul în care țările Uniunii 
Europene au incorporat drepturile omului în lege şi viață şi 
modul în care Republica Moldova, laolaltă cu restul țărilor 
post-sovietice, înțelege şi aplică drepturile omului. Dacă 
țările Uniunii Europene au avut 50 de ani să înțeleagă ce 
sunt drepturi şi libertăți ale omului şi cum urmează ele a fi 
transpuse în viața cetățenilor de rând, Moldova ”a înghițit 
nerugumând” jurisprudența CEDO, tratatele ONU privind 
drepturile omului, standardele deja devoltate şi experiența 
țărilor UE. Şi acest lucru nu ar fi avut o conotație negativă 
pentru noi, dacă supremația legii în Moldova ar fi fost unul 
din căpătâiele democrației în dezvoltare. Dacă în paralel cu 
”înghițirea” s-ar fi făcut şi studierea amănunțită a acestor 
valori şi standarde de drepturi ale omului de către acei care 
sunt chemați să le transpună în viață: judecători, procurori, 
avocați, jurişti şi alții…

Practica juridică în Republica Moldova, fără îndoială, 
este deficientă. O simplă comparație între o normă juridi-
că şi practica aplicării acesteia demonstrează că ambele 
rămân a fi două paralele distincte. Fie vorba de instituirea 
interzicerii absolute a torturii, de securitatea raporturilor 
juridice, de proces echitabil şi de multe altele. Până acum 
mulți dintre politicieni, analişti, persoane publice, private 
şi chiar jurişti consideră eronat că drepturile şi libertățile 
omului sunt de natură absolută. Omul se bucură doar 
de două drepturi absolute: interzicerea torturii şi sclavia. 
Celelalte drepturi sunt relative şi pot fi limitate prin lege 
națională cu scopul prevenirii abuzului de drept, protecția 
ordinii publice şi a securității naționale, apărarea drep-
turilor altor persoane etc. Aşadar, nimeni, indiferent de 
funcția şi poziția deținută în societate, nu are dreptul să 
incite la discriminare împotriva unui grup social prin fapte, 
declarații şi materiale printate, nu are dreptul prin exerci-
tarea libertății de exprimare să expună declarații rasiste, 
homofobe, xenofobe, sexiste, să defăimeze şi să lezeze 
onoarea şi demnitatea persoanei. În practica judiciară 
moldovenească, nu există experiență în determinarea 
limitelor în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare 
şi nici experiență în constatarea şi interzicerea discrimină-
rii. Anume pentru determinarea legală a acestor limitări, 
pentru transpunerea principiilor de drepturile omului în 
viața societății moldoveneşti, am preluat câteva cauze în 
instanțele moldoveneşti care reflectă aceste deficiențe.

GENDERDOC-M ȘI A. FROLOV către VITALIE MARI-
AN pentru depăşirea limitelor libertății de exprimare, 
discurs de ură şi incitare la discriminare pe motiv de 
orientare sexuală

Acțiunea civilă caută să stabilească limitele libertății de 
exprimare atunci când autorul exprimărilor şi al opiniilor 
făcute publice au ca efect incitarea la ură şi discriminare 
față de un grup social, în cazul dat față de persoanele cu 
orientare homosexuală. La şedința judiciară din 1 august 
2011 s-a examinat exclusiv cererea mea în calitate de 
avocată a reclamanților de a adopta măsura de asigurare 
a acțiunii în temeiul art. 24 alin (3) lit a) al Legii nr. 64, 
şi anume, de a-l obliga pe pârâtul Vitalie Marian să se 
abțină de la declarații publice privind homosexualitatea, 
apreciate de reclamanți ca defăimătoare, discurs de ură şi 
incitare la discriminare, şi care formează obiectul acțiunii 
date, până când o decizie finală nu va fi adoptată pe acest 
caz. Drept temei pentru depunerea acestei cereri de asi-
gurare a acțiunii a servit conferința de presă a pârâtului 
şi a reprezentantului său din 14 iulie 2011 unde ambii au 
repetat declarații care au fost reclamate în această cauză 
ca fiind incitare la ură şi discriminare față de persoanele 
cu orientare homosexuală. În premieră pentru Republica 
Moldova, instanța a emis încheierea şi a aplicat măsura 
de asigurare solicitată obligându-l pe pârât să se abțină 
de la răspândirea declarațiilor care fac obiectul acestei 
acțiunii până când instanța se va expune printr-o hotărâre 
(exemplul cererii de chemare în judecată în această speță 
se ataşează).

AO FERICITA MAICA MATRONA către CONSILIUL DE 
OBSERVATORI TELERADIO-MOLDOVA  în procedura 
contenciosului administrativ privind anularea ho-
tărârii care dispunea difuzarea filmului documentar 
Drepturile omului pe ecran: drepturile minorităților 
sexuale

În procedura Curții de Apel Chişinău se află în exa-
minare cererea de chemare în judecată depusă de AO 
Fericita Maica Matrona către Consiliul de Observatori Tele-
radio-Moldova privind contestarea hotărârii nr. 1/244 din 
22.12.2010 despre difuzarea filmului documentar Drep-
turile omului pe ecran: drepturile minorităților sexuale. 
Autorul filmului, Marin Turea şi Centrul GENDERDOC-M au 
fost atraşi în calitate de intervenienți accesorii de partea 
pârâtului prin încheierea din 29 iunie 2011 în temeiul 
cererii depuse în calitate de avocată a intervenienților. 
Cererea de a interveni în proces argumentează faptul că 
o eventuală hotărâre pe această cauză în absența lor, le 
va aduce atingere dreptului la libertatea de exprimare şi 
opinie, iar interzicerea difuzării filmului documentar con-
testat pe când celelalte trei au fost difuzate (inclusiv unul 
despre drepturile persoanelor cu dezabilități) va constitui 
discriminare pe motiv al orientării sexuale – pentru GEN-
DERDOC-M şi discriminare prin asociere – pentru autorul 
filmului Marin Turea.

Totodată, abuzând de drepturile oferite prin Codul 
de procedură civilă, Biserica Ortodoxă, cult înregistrat la 
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Ministerul Justiției în 1993 a cărei componentă este co-
munitatea religioasă AO Fericita Maica Matrona, a depus 
repetat aceeaşi cerere împotriva aceleiaşi hotărâri către 
acelaşi pârât la 17 mai 2011. Cererea a fost depusă repetat 
după ce dl V. Pruteanu a refuzat emiterea încheierii de sus-
pendare a executării hotărârii Consiliului de Observatori 
nr. 1/244. Judecătorul Gr. Zubatîi, însă, a emis încheierea 
solicitată de Biserică în aceeaşi zi de 17 mai 2011 şi a 
suspendat executarea hotărârii contestate, pe când  în-
cheierea de primire a cererii în examinare a luat-o pe 27 
mai 2011. Prin încheierea din 11 august 2011, cauzele au 
fost conexate urmând a fi examinate împreună.

N.R. ȘI A.L. către ANATOL PLUGARU în procedură 
civilă privind recunoaşterea declarației ”fac ca țiganul, 
decât să-l spele pe aista, mai bine face altul” ca fiind 
rasistă şi ofensatoare la adresa rromilor

În procedura judecătoriei sect. Râşcani se află 
examinarea cauzei inițiate către Anatol Plugaru pentru 
declarație rasistă care le-a lezat onoarea şi demnitatea, 
componenta căreia este şi etnia. Evghenii Goloşceapov 
a fost atras în calitate de specialist la subiectul prevenirii 
rasismului şi drepturile omului, la cererea mea (copia 
cererii de chemare în judecată se anexează).

PUBLICITATEA SEXISTĂ: prezentarea stereotipică 
a imaginii femeii în publicitate

13 femei şi bărbați au depus două acțiuni civile în 
instanța de judecată sect. Centru m. Chişinău, cerând 
interzicerea publicității sexiste produse şi răspândite 
de Salonul de Mobilă ”Evelin” şi Compania de colanți şi 
publicitate “PONTI”

Acțiunea civilă împotriva Salonului de Mobilă “Evelin”
6 femei au depus, în Iunie 2010, o cerere de chemare în 
judecată împotriva Salonului de Mobilă ”Evelin”. Agentul 
economic a produs şi a plasat publicitate în care apare o 
femeie îmbrăcată sumar în poziția ”patruped” pe o masă 
directorială, pentru a-şi promova mobila de oficiu pe 
care o produce. Reclamantele afirmă că publicitatea este 
sexistă şi ofensatoare pentru femei pentru că le prezintă 
într-o imagine distorsionată şi stereotipică, sugerând că 
secretare pot fi doar femei şi femeile îşi fac carieră prin 
sexualitatea lor, nu prin inteligență. Unele din reclaman-
te afirmă că publicitatea dată a salonului ”Evelin” a fost 
expusă mai mulți ani la rând pe un billboard mare lângă 
circul din m. Chişinău şi are un mesaj care reîntăreşte 
stereotipurile privind rolul femeii în societate. Acțiunea 
civilă caută recunoaşterea de către instanță a acestei 
publicități ca fiind sexistă şi, respectiv, ofensatoare pentru 
femei, interzicerea utilizării acestei publicități şi obligarea 
Salonului ”Evelin” la plata despăgubirilor morale pentru 
fiecare reclamantă în mărime de 15 000 lei.

În apărarea sa, Salonul de Mobilă “Evelin” declară că 
nu apreciază hainele şi machiajul femeii din publicitate ca 
fiind seducătoare pentru că foarte multe femei se îmbracă 
aşa când merg la serviciu. Publicitatea avea drept scop 
să fie neordinară şi să promoveze vânzări de mobilă de 
oficiu. Ei mai susțin că e greu de spus dacă persoana de 

vis-à-vis cu doamna de pe masă este bărbat sau femeie 
şi cu referință la orientarea sexuală netradițională a două 
din şase reclamante, Salonul de Mobilă ”Evelin” declară că 
valorile morale în care cred ei sunt diferite faţă de valorile 
acestor două reclamante.

A doua acțiune civilă împotriva PONTI SRL și a Pri-
măriei mun. Chișinău

Cea de a doua cerere de chemare în judecată a fost 
depusă de 13 reclamanți, femei şi bărbați, împotriva 
agentului economic PONTI SRL şi împotriva Primăriei m. 
Chişinău. PONTI SRL a fost pârât în judecată pentru că 
produce publicitate sexistă pentru promovarea propriului 
produs de ciorăpărie şi colanți şi pentru produsele altor 
companii: alcool, faianță, ferestre, mobilă. Publicitatea 
Salonului de Mobilă ”Evelin” a fost produsă de PONTI SRL. 
Primăria m. Chişinău a fost pârâtă în judecată pentru că 
a emis autorizații de amplasare a publicității PONTI SRL, 
împânzind străzile municipiului cu publicitate ofensatoare 
pentru femei, încălcând prevederile legii care îi obligă să 
se pronunțe asupra conținutului publicității anterior emi-
terii autorizației. În cerere ca pârât apare şi Dorin Chirtoacă 
pentru incitare la discriminare în bază de gen ca urmare 
a declarației făcute ”ce este frumos şi lui Dumnezeu îi 
place” [1], drept justificare pentru unda verde dată PONTI 
SRL şi publicității acesteia.

Cu această cerere de chemare în judecată, reclamanții 
caută retragerea licenței de funcționare a PONTI SRL, in-
terzicerea utilizării publicității deja produse şi retragerea 
autorizațiilor pentru publicitatea deja amplasată, obliga-
rea Primăriei m. Chişinău să retragă autorizațiile şi să nu le 
emită pentru publicități care au caracter sexist, ofensează 
şi incită la discriminare, precum şi obligarea PONTI SRL 
şi a Primăria m. Chişinău la plata despăgubirilor morale 
pentru fiecare reclamant (ă) în mărime de 15 000 lei.

La moment în ambele cauze se execută încheierea 
judecătorească din mai 2011 privind admiterea cererii 
noastre de a numi o expertiză în comisie a imaginilor 
răspândite de pârât. Efectuarea expertizei este pusă 
în sarcina Agenției de Protecție a Moralității cu atra-
gerea specialistului principal de la Direcția Politici de 
Asigurare a Egalității de Gen şi Prevenirea Violenței. 

Intenția acțiunilor civile privind publicitatea sexistă: 
Reclamanții nu sunt împotriva utilizării imaginii femeii 
în publicitate, însă sunt împotriva prezentării sexiste a 
femeii cu expunerea ei în roluri stereotipice şi distorsio-
nate de realitate care nu fac decât să ofenseze şi să incite 
la discriminare. În absența unei legi speciale de nedescri-
minare, ambele acțiuni civile se bazează pe prevederile 
(deşi nu prea reuşite şi, pe alocuri, obscure) din Legea 
privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbați şi pe 
Legea publicității. Argumentele juridice de bază însă, 
sunt sprijinite de standardele dezvoltate de Consiliul 
Europei şi ale Uniunii Europene în domeniul egalității de 
gen în producerea publicității, interzicerea discriminării 
şi acțiunilor afirmative.
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Judecătoria sect. Centru
mun. Chişinău

str. Bulgară, 43
      Reclamaţii 1.  XXX
                              2.  XXX
Reprezentaţi de Doina Ioana Străisteanu, avocată şi   
  expertă în drepturile omului
                 Pârâţi 1. “Evelin di Costacurta” SRL
                                    XXXXX
                               2. “Logos - Press“ S.A.

ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
înaintată în baza Legii nr.1227 din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate şi

Legea nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbați, precum şi în 
baza art.5 alin.(4), art.8 alin.(2) lit. (e) şi (f), art.10 alin.(1), art.11 (a) (b) (i) (l) şi art.15 ale CC RM

Subsemnații, reprezentați de avocata Doina Ioana Străisteanu, 
solicită:

1.  Admiterea acțiunii.
2.  Recunoaşterea publicității lansate de ”Evelin di Costacurta” 

SRL pentru Salonul său de Mobilă ”Evelin” ca fiind sexistă şi discri-
minatorie față de femei,

3.  Interzicerea publicării, republicării şi orice reproducere a 
acestei publicități în oricare din sursele purtătoare de informații 
şi publicitate pe teritoriul Republicii Moldova,

4.  Încasarea în mod solidar de la pârâți, în beneficiul fiecărui 
reclamant a câte 15000 lei cu titlu de prejudiciu moral pentru 
ofensa adusă prin sexismul promovat în publicitate,

5.  Încasarea în mod solidar de la pârâți a taxei de stat în sumă 
de 600 lei, achitată de reclamanți.

Valoarea acțiunii o constituie 90,000 lei prejudiciul moral şi 
600 lei taxa de stat.

În fapt, comunicăm următoarele:
1.1  Cu cel puțin doi ani în urmă, Salonul de mobilă ”Evelin” a 

lansat publicitatea mobilei de oficiu pe care o produce (a se vedea 
anexa nr.4 şi 5). Această publicitate constă dintr-o fotografie a 
unei mese directoriale de oficiu pe care, într-o poză semi culcată 
în centrul fotografiei, apare o femeie îmbrăcată în haine de club 
(fustă mini cu şliț, cizme înalte pe tocuri, machiaj de seară), având 
o ceaşcă de cafea în mână pe care o propune domnului de vis-à-
vis, iar bărbatul aparent e aşezat pe scaunul de director sau şef, 
fiind îmbrăcat la costum.

1.2  Această publicitate un timp îndelungat deja apare cu 
regularitate în ziarul ”Ekonomiceskoe Obozrenie”. La data de 17 
mai 2010 reclamanta Daniela Puica a procurat ediția din 14 mai 
2010 a ziarului ”Ekonomiceskoe Obozrenie” unde la pagina 19 
a observat din nou publicitatea sexistă a Salonului de mobilă 
”Evelin”. Reclamanta Stella Cotorcea vede această publicitate 
cu regularitate pe panourile mari de lângă clădirea Circului şi în 
edițiile ziarului ”Ekonomiceskoe Obozrenie”.

1.3  La 28 mai 2010 reclamanții Veronica Scalețchi-Panțîru, 
Frolov Angela, Anastasia Danilova şi Natalia Bayram au observat 
aceeaşi publicitate sexistă a Salonului de Mobilă ”Evelin” în ediția 
ziarului ”Ekonomiceskoe Obozrenie”, la pagina 24.

1.4  Reclamanții se simt ofensați de modul în care Salonul de 
Mobilă ”Evelin” face publicitate produsului său, pe care o consideră 

sexistă şi discriminatorie față de femei şi cred că pot fi repuşi în 
drepturi doar prin adresare în judecată pentru interzicerea plasării 
publicității în cauză şi repararea prejudiciului moral cauzat.

În drept, ne bazăm pe prevederile art.7 pct. b), art.8 pct. (3), 
art.11 alin.. (1) pct. a) al şi alin.. (2) al Legii nr.1227 din 27 iunie 
1997 cu privire la publicitate şi art.8 alin.. (2) al Legii nr.5 din 9 
februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între 
femei şi bărbați şi pe următoarele argumente:

(i)  Publicitatea furnizată şi difuzată de pârâți este sexistă şi 
discriminatorie față de femei

1.5  La înțelegerea comună a pârâților, pentru aproximativ 
2 ani, Ekonomiceskoe Obozrenie a difuzat publicitate în folosul 
Salonului de Mobilă ”Evelin”. Publicitatea în cauză tinde să vândă 
mobilă de oficiu prin utilizarea unei imagini sexiste1 în care femeia 
apare îmbrăcată sumar şi seducător, pe postură de secretar subal-
tern iar bărbatul este reprezentat ca fiind şef. O astfel de abordare 
în publicitatea mobilei de oficiu este discriminatorie şi ofensatoare 
față de femei pentru că prezintă femeia într-o postură inferioară 
celui de bărbat, dezvoltă o percepție eronată a feminității şi 
impune atitudine stereotipică față de rolul femeilor în societate.

1.6  Modul în care a fost realizată şi difuzată această publicitate, 
impune o înțelegere că directori pot fi doar bărbați, iar secretare 
pot fi doar femei seducătoare care deservesc şi se umilesc pentru a 
satisface bărbații-şefi. Îmbrăcămintea femeii din publicitate: fustă 
mini cu fentă, tricou pestriț şi cizme până la genunchi cu tocuri, 
potrivită doar pentru un club de seară, promovează o înțelegere 
eronată şi stereotipică a feminității. Imaginea femeii din publicitate 
abordează aspectul ei sexual, sugerând un standard de compor-
tament pentru femeii care ofensează, umileşte şi contribuie la 
atitudini discriminatorii față de femeie în societate. 

1.7 Este incontestabil faptul că imaginea femeii în publicitate 
a fost utilizată pentru capturarea atenției consumatorilor de gen 
masculin în căutarea mobilei de oficiu. În acelaşi timp, e o imagine 
ofensatoare pentru femeile pe care pârâtul nu le acceptă drept 
potențiali consumatori al produsului său. În înțelegerea pârâților 
proiectarea stereotipică şi ofensatoare a femeii a fost cea mai 
potrivită pentru promovarea mobilei de oficiu – teritoriu aparent 
doar masculin. Fapt ce contravine prevederilor art.11 din Legea 
cu privire la publicitate care interpretează ca fiind amorală publi-
citatea care ”încalcă normele unanim acceptate ale umanismului 
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şi moralei prin ofense, comparații şi imagini defăimătoare privind 
… sexul… ale persoanelor fizice” şi art.8 din Legea cu privire la 
asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbați care indică că 
”orice …materiale publice care prezintă imaginea femeilor sau 
a bărbaților în manieră de umilință a demnității lor se consideră 
inadmisibile şi se contracarează în conformitate cu prezenta lege”.

1.8 Reclamanții, fiind de gen feminin, se simt ofensate de 
reflectarea stereotipică a imaginii femeii în această publicitate 
pentru că încurajează atitudini discriminatorii în societate cu care 
ele se confruntă la angajare, în câmpul muncii, în instituții de stat 
şi private, precum şi în relațiile sociale cotidiene. Stereotipurile 
conform cărora femeia este privită doar ca un obiect sexual, clar 
vizibile şi în publicitate, impun perceperea femeilor drept un 
grup social inferior, incompetent şi o unealtă pentru publicitate 
sexistă în promovarea unui produs care nu are nici o legătură cu 
imaginea femeii. 

(ii)Publicitatea cu caracter sexist şi discriminatoriu pentru 
femei trebuie interzisă

1.9  E îngrijorător şi efectul negativ de lungă durată pe care 
această publicitate îl produce în societate la general. Când 
agențiile de publicitate acționează cu ferma convingere că este 
bine să vândă produsul lor trecând peste decență şi promovând 
atitudini discriminatorii față de anumite grupuri în societate cum 
sunt femeile, noi practic dăm acordul nostru să fim tratate cu lipsă 
de respect doar pentru că suntem de un anumit gen. 

1.10  Publicitatea care foloseşte imaginea sexistă a femeii are 
efect nefast asupra femeilor angajate. După cum arată publicita-
tea, ele sunt aşteptate să se îmbrace seducător pentru a-şi arăta 
”feminitatea” şi să servească cafea într-o poză care îl satisface pe 
bărbat, el fiind şi şeful, angajatorul ei. 

(iii)Prejudiciul moral
1.11  Publicitatea sexistă a Salonului de Mobilă ”Evelin” a cauzat 

şi continuă să cauzeze prejudiciu imaginii femeii în societate care 
în consecință se reflectă negativ asupra reclamanţilor care sunt 

femei.  Hărțuirea sexuală la serviciu şi viața cotidiană, discriminare 
la angajare în câmpul muncii, glume sexiste şi remarci umilitoare, 
propuneri indecente şi tratament înjositor (cum sunt şuieratul 
din urma femeilor, remarci privind aspectul exterior, pişcături 
şi atingeri nedorite) sunt unele din consecințele ce izvorăsc din 
utilizarea imaginii sexiste a femeii în publicitate. Ca rezultat, fiecare 
din reclamantă îndură umilință continuă văzându-şi  imaginea 
sexistă în publicitatea promovată de pârâți.

 Reclamantele au dreptul la despăgubirea prejudiciul moral 
cauzat prin publicitatea sexistă furnizată şi difuzată de pârâți, pentru 
că au fost ofensate ca femei şi pentru că această publicitate le-a făcut 
obiect de glume sexiste şi hărțuire. În calitatea lor de femeie, fiecare 
reclamantă continuă să se simtă umilită, frustrată pentru că i-a fost 
folosită imaginea de femeie în scop comercial şi pentru că suportă 
consecințe negative încurajate de această publicitate sexistă. 

În baza celor expuse şi conform prevederilor art.166, 174, 175, 
177 CPC RM, art.5 alin.. (4), art.8 alin.(2) lit. (e) şi (f ), art.10 alin.
(1), art.11 (a) (b) (i) (l) şi art.15 al CC RM, art.7 pct. b), art.8 pct. (3), 
art.11 alin.(1) pct. a) al şi alin.(2) al Legii nr.1227 din 27 iunie 1997 
cu privire la publicitate şi art.8 alin.(2) al Legii nr.5 din 9 februarie 
2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi 
bărbați, solicităm satisfacerea pretențiilor către pârâți în valoarea 
prejudiciului moral estimat.

Reclamanții:
Anexele:
1. Copia mandatului. 
2. Taxa de stat achitată de toți reclamanții.
3. Două copii ale acțiunii pentru fiecare din pârât.
4. Copia paginii 19 din ediția ziarului ”Ekonomiceskoe Obozrenie”.
5. Copia paginii 24 din ediția ziarului ”Ekonomiceskoe Obozrenie”.
6. Copii de ştiri apărute în anii precedenți despre publicitatea 

sexistă a altor agenți economici amplasarea căreia a fost interzisă 
de Primăria mun. Chişinău, pe 4 pagini.

Judecătoria sect. Râşcani
mun. Chişinău

      Reclamaţii 1.  XXX
                              2.  XXX
Reprezentaţi de Doina Ioana Străisteanu,  avocată  
  stagiară, expert în drepturile omului
                                       adresa: mun. Chişinău, MD - 2009
                                       str. Kogălniceanu, 66
                                    XXXX
                Pârâţi 1. Anatol Plugaru
                                   XXX

                              

ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
înaintată în baza Legii nr.382 din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților 

naționale şi la statutul juridic al organizațiilor lor,  precum şi în baza art. 14, 15 şi art.16 al (6) şi (8) ale CC RM

Subsemnații, reprezentați de avocata stagiară Doina Ioana 
Străisteanu, solicită:

1.  Admiterea acțiunii.
2.  Recunoaşterea declarației ”procedează exact ca ţiganii cu 
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copilul nespălat – decât să îl spele, mai bine fac altul” ca fiind 
una rasistă şi discriminatorie față de rromi.

3.  Obligarea pârâtului să aducă scuze publice reclamanților şi 
comunității rromilor pentru declarația rasistă vociferată public la 24 
februarie 2010 în cadrul conferinţei de presă susţinute la Infotag.

4.  Încasarea în beneficiul fiecărui reclamant a câte 15,000 lei 
cu titlu de prejudiciu moral pentru ofensa adusă de pârât prin 
declaraţia sa rasistă.

5.  Încasarea de la pârât a taxei de stat în sumă de 200 lei, 
achitată de reclamanți.

Valoarea acţiunii constituie 30,000 lei – prejudiciu moral şi 
200 lei – taxa de stat.

În fapt, comunicăm următoarele:
1.1  În ziua de 24 februarie 2010, pârâtul a susținut, împreună 

cu Mihai Petrache, o conferinţă de presă la Agenţia de ştiri Infotag 
pe tema ”Criza politica, Criza constituţională – încă o soluţie”. În 
cadrul acestei conferinţe de presă, dl Anatol Plugaru a declarat:

”” 00:08:28 – Nouă ni se face impresia că Excelenţa Sa, dl Mihai 
Ghimpu, împreună cu partenerii săi politici, au hotărât să facă ca 
ţiganul cu copilul nespălat.

00:08:43 – Ştiţi vorba ceea, „decât să-l spăl pe aista, mai bine fac altul”.
00:08:48 – Aşa şi ei cu această comisie constituţională.” 
(a se vedea www.privesc.eu, înregistrarea video a conferinţei de 

presă; Aici ataşată Stenograma clipului de la conferinţa de presa a lui 
Anatol Plugaru şi Mihai Petrache, pe tema Criza politică, Criza consti-
tuţională – încă o soluţie – 24 februarie 2010, agenţia de ştiri Infotag).

1.2  La 1 Martie 2010, Coaliţia Nediscriminare a adresat dlui 
Anatol Plugaru o scrisoare de protest prin intermediul conferinţei 
de presă la Agenţia de Ştiri „Info-Prim Neo” care şi-a exprimat in-
dignarea asupra exprimărilor rasiste folosite de pârât şi i-au cerut 
să aducă scuze publice comunităţii rromilor (aici ataşată Copia 
Scrisorii de protest adresată pârâtului de Coaliţia Nediscriminare).

1.3  Pârâtul a ignorat scrisoarea de protest. Până în prezent 
pârâtul nu a adus scuze publice comunităţii rromilor şi nici nu 
şi-a exprimat regretul pentru expresiile rasiste utilizate, ceea ce 
denotă neconştientizarea de către pârât a acţiunilor sale ilegale.

În drept, ne bazăm pe prevederile art. 4 (2) al Legii nr.382 
din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor, art. 
14, 15 şi art.16 al (6) şi (8) al CC RM şi pe următoarele argumente:

(i)Utilizarea cuvântului ”ţigan” cu intenţia de a ridiculiza, umili 
şi ofensa Romii constituie RASISM

1.4  Este cert faptul că declaraţia pârâtului în care el indică ”fac 
ca ţiganul cu copilul nespălat – decât să îl spăl pe aista, mai bine 
fac altul” este rasistă şi îndreptată să ofenseze, ridiculizeze şi să 
umilească populaţia rromă a Republicii Moldova.

1.5 Reclamanţii afirmă că ei se identifică ca aparţinând grupului 
minoritar etnic rromi şi declaraţia pârâtului i-a ofensat onoarea 
şi demnitatea. Declaraţia nu se bazează decât pe stereotipurile şi 
prejudecăţile existente în societate conform cărora rromilor li se 
atribuie diverse calităţi negative, regăsite în diverse expresii arhaice, 
zicale, glume ofensatoare pentru rromi. Astfel de expresii şi zicale 
nu sunt folosite pentru critici constructive, dar după cum arată fapta 
pârâtului - pentru a umili şi a ridiculiza persoanele de etnie rromă.

 1.6 Reclamanţii se simt ofensaţi de declaraţia rasistă a pâ-
râtului pentru că sunt rromi. Reclamanţii consideră că pârâtul, 
prin propriul exemplu, încurajează şi legitimează folosirea unui 
limbaj ofensator faţă de rromi fapt care, la rândul său, conduce 
la ostilitate, discriminare şi violenţă în privinţa rromilor. Pârâtul 
a făcut intenţionat referire la ”ţigani” pentru a ofensa persoana, 
comparând-o cu rromii pe care pârâtul îi consideră ca fiind un grup 
etnic inferior. Astfel de declaraţii rasiste exprimate de o persoană 
publică cum este pârâtul, constituie o manifestare de iresponsabi-
litate motivată de prejudecăţile sale rasiste faţă de rromi.

(ii)Prejudiciul moral
1.7  Declaraţia rasistă a pârâtului a cauzat şi continuă să cau-

zeze prejudiciu comunităţii rromilor în societatea moldovenească 
care, în consecinţă, se reflectă negativ asupra reclamanţilor care 
sunt rromi. Discriminare în viaţa cotidiană şi la angajare în câmpul 
muncii, glume ofensatoare şi rasiste, remarci umilitoare sunt doar 
unele din consecinţele ce izvorăsc din declaraţii rasiste vociferate 
de persoane publice, cum este pârâtul. Ca rezultat, fiecare dintre 
reclamanţi îndură umilinţă continuă prin simplul fapt că sunt 
rromi, iar rromii sunt ridiculizaţi cu încurajarea persoanelor publice 
cum este pârâtul. 

1.8  Reclamanţii au dreptul la despăgubirea prejudiciul moral 
cauzat prin declaraţia rasistă exprimată de pârât, pentru că au fost 
ofensaţi ca persoane de etnie rromă şi pentru că această declaraţie 
i-a făcut obiect de glume rasiste şi discriminare. 

În baza celor expuse şi conform prevederilor art.166, 174, 175, 
177 CPC RM, art. 4 (2) ale Legii nr.382 din 19 iulie 2001 cu privire 
la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi 
la statutul juridic al organizaţiilor lor, art. 14, 15 şi art.16 alin.(6) 
şi (8) ale CC RM, solicităm satisfacerea pretenţiilor către pârât în 
valoarea prejudiciului moral estimat.

Naşterea şi moartea nu pot fi remediate, 
                                        dar ne putem bucura de ceea ce le desparte.

                                                                                                                Georges Santayana
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Judecătoria sect. Râşcani
mun. Chişinău

      Reclamaţii 1.  XXX
                              2.  XXX
Reprezentaţi de Doina Ioana Străisteanu, avocată şi 
  expertă în drepturile omului
  adresa: mun. Chişinău, MD - 2012
  str. Puşkin 26, etaj 3 
                                      XXX                                            
                Pârâţi 1. Vitalie Marian
                                   XXX

ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
înaintată în baza Legii nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare,

 precum şi în baza art.14, 15 şi art.16 alin (2) (6) (7) şi (8) ale CC RM
Subsemnații, reprezentați de avocata Doina Ioana Străisteanu şi în interesele reclamanților, solicită:
1.  Admiterea acțiunii.
2.  Recunoaşterea declarației pârâtului precum că homo-

sexualitatea este o maladie şi se egalează cu pedofilia, ca fiind 
defăimătoare şi lezează onoarea şi demnitatea persoanelor cu 
orientare homosexuală.

3.  Recunoaşterea faptului întocmirii unei ”Liste Negre” cu 
persoane publice, afişată pe sit-ul său http://marianvitalie.eu 
accesibil pentru oricine în Republica Moldova şi peste hotarele ei, 
ca fiind discurs care incită la ură şi discriminare față de persoanele 
cu orientare homosexuală;

4.  Obligarea pârâtului 
-  să publice pe prima pagină accesată de vizitatori (pagina 

de start) a sit-ul său la adresa http://marianvitalie.eu o dezmințire 
cu următorul text ”DEZMINȚIRE: Homosexualitatea este o atracţie 
emotivă, romantică, erotică sau sexuală a individului faţă de alte 
persoane de acelaşi sex. Orientarea homosexuală este exclusă 
din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, Revizia a X-a (CIM-10) 
de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) la 17 mai 1990 
care a fost publicată în anul 1992. Orientarea homosexuală este 
recunoscută de către Organizația Mondială a Sănătății ca una din 
cele trei orientări sexuale umane fireşti care sunt: bisexuală, he-
terosexuală şi homosexuală”, însoțită de publicarea dispozitivului 
hotărârii instanței pe marginea acestei acțiuni;

-  să aducă scuze publice reclamanților şi comunității LGBT 
(lesbiene, gay, bisexuali şi transgender) pentru discursul de ură şi 
incitarea la discriminarea persoanelor cu orientare homosexuală, 
precum şi pentru întocmirea listei negre cu persoane publice care 
susțin activitatea organizației LGBT cum este Centrul de Informaţii 
GENDERDOC-M.

5.  Încasarea în beneficiul fiecărui reclamant a câte 5,000 lei 
cu titlu de prejudiciu moral pentru ofensa adusă de pârât prin 
defăimare şi incitare la ură şi discriminare.

6.  Încasarea de la pârât a cheltuielilor de judecată în sumă 
de 400 lei – taxă de stat şi onorariul pentru serviciile juridice 
a avocatului în sumă de 5 025 lei, achitată de reclamanți.

Valoarea acţiunii o constituie 10,000 lei prejudiciul moral 
şi 5 425 lei cheltuieli de judecată.

În fapt, comunicăm următoarele:
1.1  În ziua de 12 februarie 2011, Organizaţia Neguverna-

mentală Centrul de Informaţii “GENDERDOC-M” a aflat despre 

”Lista Neagră” întocmită de pârât şi amplasată public pe pagina 
de internet ce îi aparține http://marianvitalie.eu/?page_id=999 . 
Pe această pagină pârâtul a declarat următoarele:

”Urmând exemplul unei asociaţii pro-familia din Ucraina, 
anunț despre formarea listei “negre”, unde vor fi incluse toate 
persoanele publice, care susțin politicile mişcării homosexuale 
din Republica Moldova.

Iată ce persoane vor fi incluse pe lista neagră:
-  persoană publică, este homosexual şi afirmă că ho-

mosexualitatea este o normă
-  persoană publică, NU este homosexual, dar afirmă că 

homosexualitatea este o normă
-  funcționar, politician, membru al departamentelor 

guvernamentale şi municipale care a fost observat la 
evenimentele organizate de comunitatea LGBT

-  funcționar, politician, membru al departamentelor gu-
vernamentale şi municipale care a declarat susținerea 
ideilor LGBT

Pentru a fi scos de pe listă, persoana urmează să scrie 
o declarație pe acest blog şi să se dezică de susținerea de 
orice tip a organizației LGBT, a ideilor şi politicilor mişcării 
homosexuale.

În acest sens, toţi cei, care cunoaşteţi persoane publice, 
care cad sub incidenţa listei “negre”, rog să-mi trimiteţi la 
email informaţia, care să fie susţinută de probe. De-aseme-
nea, preîntâmpin că voi cenzura toate comentariile, care vor 
conţine cuvinte indecente sau/şi atacurile la persoană...” (aici 
ataşată este copia paginii de internet ce-i aparține pârâtului, unde 
se regăseşte această declarație).

1.2  Ca urmare a înființării acestei ”Liste Negre”, pârâtul a pus 
pe pagina de internet pozele şi numele persoanelor în funcții pu-
blice care s-au exprimat pentru respectarea principiului egalității 
şi nediscriminării față de persoanele cu orientare homosexuală. 

1.3  La 28 februarie 2011 reclamanții adresează pârâtului o 
cerere prealabilă prin care au cerut a) radierea ”Listei Negre” din 
paginile de internet ce-i aparțin pârâtului, şi anume, de pe adresa 
http://marianvitalie.eu/?page_id=999; b) publicarea în locul ei a 
scuzelor publice la adresa Organizaţiei Neguvernamentale 
Centrul de Informaţii “GENDERDOC-M” şi a persoanelor 
numele, fotografiile cărora apar în această ”Lista Neagră”; 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

28

Ediţie specială

c) Repararea prejudiciului moral în sumă de 5000 lei pentru 
incitarea la ură şi discriminarea persoanelor de orientare 
homosexuală.

1.4  Conform art.16 alin (1) din Legea nr. 64, pârâtul era 
obligat să examineze cererea prealabilă în termen de 5 zile de 
la primirea ei. Faptul primirii cererii prealabile de către pârât şi 
citirea ei de către acesta, este probată prin declarațiile făcute de 
pârât în ziua de 28.02.2011 ora 23.37 pe sit-ul său la adresa http://
marianvitalie.eu/?p=1212 cu genericul CULMEA! Homosexualii 
moldoveni mă amenință cu judecată (aici ataşată pagina printată 
cu acest generic de pe adresa sit-ului pârâtului).

1.5  Până în ziua depunerii cererii de chemare în judecată, 
pârâtul nu a comunicat cu reclamanții să le aducă la cunoştință 
răspunsul în baza cererii prealabile. Reclamanții astfel, ajung la 
concluzia, că chiar şi după expirarea termenului de 5 zile oferit 
de lege, pârâtul a refuzat examinarea cererii prealabile dându-le 
temei de a se adresa în judecată.

În drept, ne bazăm pe prevederile art.17 alin (2), 18, 19, 24, 
26, 29 din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea 
de exprimare, art.14, 15 şi art.16 alin.(2) (6) (7) şi (8) ale CC RM şi 
pe următoarele argumente:

(i)Declarația pârâtului, precum că homosexualitatea este o boală 
şi e pedofilie, e falsă şi constituie defăimare

1.6  Pârâtul a făcut declarații publice despre homosexualitate 
ca fiind boală mentală şi pedofilie. Reclamanții afirmă că aceste 
declarații sunt defăimătoare pentru că nu corespund adevărului şi 
contribui la stigmatizarea persoanelor cu orientare homosexuală 
ca fiind persoane nedemne.

1.7  Conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății, 
orientarea homosexuală nu mai este considerată drept maladie. 
Orientarea homosexuală este exclusă din Clasificarea Internaţiona-
lă a Maladiilor, Revizia a X-a (CIM-10) de către Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS) la 17 mai 1990 care a fost publicată în anul 1992. 
Orientarea homosexuală este recunoscută de către Organizația 
Mondială a Sănătății ca fiind una din cele trei orientări sexuale 
umane fireşti care sunt: bisexuală, heterosexuală şi homosexuală.

1.8  Psihologii, psihiatrii şi alți specialişti ai sănătății mentale 
recunosc că homosexualitatea nu este o boală, maladie mentală 
sau o problemă emotivă. Cercetările ştiințifice din ultimii 35 de 
ani au arătat că homosexualitatea nu este legată de maladiile 
mentale sau problemele sociale, emotive a unei persoanei (preluat 
din http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx, şi 
din http://www.antidrug.health.am/rus/lib_rus/ICD-10-rus.pdf ).

1.9  Reclamanții consideră că răspândirea informației false 
despre homosexualiate de către pârâtul Marian Vitalie, lezează 
onoarea şi demnitatea persoanelor cu orientare homosexuală 
care fiind titulari de drepturi şi libertăți garantate şi protejate 
de Constituția Republicii Moldova şi Convenția Europeană 
de Drepturile Omului, au dreptul la protecție împotriva 
defăimării şi răspândirii informației false.

(ii)Publicarea ”Listei Negre” a persoanelor publice care susține 
egalitatea şi nediscriminarea persoanelor cu orientare homosexuală, 
este incitare la ură şi discriminare față de persoanele cu orientare 
homosexuală

2.1  Reclamanții afirmă că ”Lista Neagră” a fost întocmită de 
pârât cu scopul de a stigmatiza, ridiculariza şi umili atât persoanele 
homosexuale cât şi persoanele publice care se expun în susținerea 
principiului egalității şi nediscriminării tuturor persoanelor pe 

teritoriul Republicii Moldova. Pornind de la convingerile religi-
oase ale pârâtului şi conform declarațiilor acestuia, exprimate 
public ori de câte ori este întrebat despre atitudinea sa față de 
persoanele cu orientare homosexuală, reclamanții nu merită să 
fie protejați de lege în egală măsură cu celelalte persoane din 
Moldova pentru că sunt de orientare homosexuală. Pârâtul a 
făcut clar că reclamanții nu au dreptul la egalitate, la drepturi şi 
libertăți cum sunt angajarea în câmpul muncii, educație, acces la 
bunuri şi servicii, protecție împotriva violenței şi altele, pentru că 
sunt homosexuali iar viața lor este un păcat. 

2.2  În ferma convingere că religia pârâtului îi permite să-i 
marginalizeze pe reclamanți doar pentru că sunt de orientare 
homosexuală, el publică o ”Listă Neagră” cu indicarea clară a cri-
teriilor de selecție a celor pe care îi include în aceasta listă. Aceste 
criterii reflectă cu exactitate ura şi atitudinea discriminatorie ale 
pârâtului față de persoanele homosexuale. Astfel,

-  ”persoană publică, este homosexual şi afirmă că homosexua-
litatea este o normă” şi ” persoană publică, NU este homose-
xual, dar afirmă că homosexualitatea este o normă” – pârâtul 
din start consideră că persoana publică (funcționar public) 
merită stigmatizat ca nedemn de funcția sa doar pentru 
că este de orientare homosexuală şi îl etichetează ca fiind 
”anormal”. Pârâtul, de asemenea, îşi impune opinia proprie 
conform căreia homosexuali sunt ”anormali” şi, deci, toți cei 
care consideră altfel, trebuie incluşi în lista lui neagră;

-  ”funcționar, politician, membru al departamentelor guverna-
mentale şi municipale care a fost observat la evenimentele 
organizate de comunitatea LGBT” şi ”Funcționar, politician, 
membru al departamentelor guvernamentale şi municipale 
care a declarat susținerea ideilor LGBT” – astfel, în opinia pâ-
râtului, persoanele publice trebuie să se abțină şi să ignore 
inițiativele comunității LGBT de a se afirma ca cetățeni egali 
în drepturi şi libertăți. Acest fapt ar presupune, în opinia pâ-
râtului, că avocatul parlamentar ar trebui să ignore invitația 
organizației GENDERDOC-Mde a vorbi la o conferință orga-
nizată de ei despre discriminarea grupurilor vulnerabile în 
Moldova, iar membrii Consiliului de Observatori TRM trebuie 
să uite că Televiziunea Moldova 1 este publică şi populația 
trebuie educată în spiritul respectului reciproc şi al toleranței. 
Pârâtul le cere membrilor Consiliului de Observatori TRM 
marginalizarea persoanelor homosexuale refuzându-i difu-
zarea materialului despre drepturile omului a persoanelor cu 
orientare homosexuală. 

2.3  În emisiunea din data de 3 martie 2011 ora 10.00, la Jurnal 
FM, în timpul dezbaterilor despre proiectul Legii nedescriminare, 
pârâtul a declarat ”îndemni pe toți cetățenii Republicii Moldova 
să discrimineze modul de viață homosexual” (a se vedea ataşat 
înregistrarea audio a emisiunii, minutul 08.16).

(iii) Limitele libertății de exprimare
3.1  Libertatea de exprimare este un drept indispensabil al 

unei democrații, nefiind un drept absolut, ci unul relativ, garan-
tat de articolul 10 al Convenției Europene de Drepturile Omului. 
Totodată libertatea de exprimare nu poate legaliza şi justifica 
declarații rasiste, homofobe, antisemite, calomnia şi defăi-
marea. Limitele libertății de exprimare au fost conturate în 
jurisprudența Convenției Europene de Drepturile Omului, 
prin corelarea articolului 10 cu articolul 17 din Convenția 
Europeană, care impune Statul să prevină persoanele sau 
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grupurile de persoane cu scopuri extremiste sau totalita-
re, de a exploata în propriile interese principiile enunțate 
de drepturile omului. Astfel, spre exemplu, Comisia de 
Drepturile Omului în cauza Kuhnen v Germania (plângerea 
nr. 12194/86, decizia din 12 mai 1988), a găsit inadmisibilă 
plângerea jurnalistului german depusă în baza art.10 al 
Convenției şi a considerat că acuzația ce i-a fost adusă, şi 
anume, tentativa de a restabili în forță Partidul Național 
Socialist, ştiut că avea caracter neo-națist, era justificată în 
apărarea drepturilor şi a libertăților altor persoane din societa-
te. Comisia a subliniat că art.17 din Convenția Europeană are 
drept scop prevenirea abuzului de drept în scopul distrugerii 
altor drepturi şi libertăți garantate de Convenție. Ulterior, în 
cauza Norwood v. Marea Britanie (plângerea nr. 23131/03, 
decizia din 16.11.2004), Curtea Europeană a considerat că 
dl Norwood a depăşit limitele libertății de exprimare când a 
afişat un poster de 60cm x38cm pe fereastra casei sale, care 
conținea o fotografie a Turnurilor Gemene din New York in 
flăcări, însoțite de cuvintele ”Britania fără Islam – Protejează 
Britanicii”. Curtea Europeană a subliniat ”...Un astfel de atac 
vehement şi generalizat împotriva întregului grup religios, 
asociindu-l cu grave acte de terorism, este incompatibil cu va-
lorile enunțate şi garantate de Convenție, în special, toleranță, 
pacea socială şi nedescriminarea. Afişarea posterului de către 
dl Norwood în fereastra casei sale a constituit un act în sensul 
articolului 17 şi, deci, nu se bucură de protecția articolelor 10 
şi 14 ale Convenției...”. 

3.2  În opinia reclamanților, publicarea ”Listei Negre” de către 
pârât, precum şi declarațiile sale intolerante prin care incită la 
discriminarea persoanelor homosexuale, cad sub incidența arti-
colului 17 al Convenției Europene care interzice unei persoane să 
abuzeze de drepturile sale distrugând, astfel, drepturile celorlalți 
membri ai societății. Exercitarea dreptului la libertatea religiei nu 
poate provoca drept consecință discriminarea, marginalizarea 
şi ura față de persoanele homosexuale. Indiferent de orientarea 
sexuală, o persoană rămâne a fi creştin, catolic, martor Iehova, 
baptist sau de orice altă confesiune religioasă. Şi totuşi, confesi-
unea religioasă împărtăşită de orice persoană nu-i oferă dreptul 
acesteia să incite la discriminare, ură şi intoleranță față de persoane 
de alte religii, altă rasă, altă limbă, altă orientare sexuală, pentru că 
acest lucru constituie abuz şi este interzis prin prisma articolului 
17 al Convenției.

Sarcina probatorie
4.1  Art.24 al Legii nr.64 cu privire la libertatea de exprimare 

indică că reclamantul trebuie să dovedească 1) pârâtul a răspân-
dit informația; 2) informația îl vizează şi este defăimătoare; 3) 
informația constituie o relatare cu privire la fapte şi este în esență 
falsă; 4) existența şi cuantumul prejudiciului cauzat.

4.2  În prezenta cerere de chemare în judecată reclamanți au 
demonstrat prin probe clare, pertinente şi concludente că pârâtul 
a făcut declarații publice defăimătoare despre homosexualitate 
care nu corespund adevărului şi îi defăimează pe reclamanți care 
sunt de orientare homosexuală. Reclamanții au arătat şi au probat 
indubitabil că declarațiile publice şi ”Lista Neagră” a persoanelor 

publice care susțin egalitatea şi nedescriminarea persoanelor 
homosexuale, îi priveşte la direct pe reclamanți pentru că Centrul 
de Informații ”GENDERDOC-M” este o organizație membrii căreia 
sunt de orientare homosexuală şi serviciile, activitățile organizației 
sunt îndreptate spre comunitatea LGBT. Declarațiile şi acțiunile 
pârâtului incită la discriminare şi ură față de persoanele homose-
xuale şi acest lucru reclamanții l-au probat ataşând la cererea de 
chemare în judecată comentariile luate de pe pagina de internet 
ce îi aparține pârâtului (http://marianvitalie.eu), care expun 
intoleranța, ura, agresiunea şi insultele la adresa persoanelor cu 
orientare homosexuală. 

4.3  La punctele (v) şi (vi) al acestei cereri reclamanții argumen-
tează prejudiciului moral şi material cauzat de pârât prin acțiunile 
şi declarațiile sale.

Prejudiciul moral
5.1  Prin acțiunile sale pârâtul în mod deschis incită la 

discriminare şi ură față de persoanele cu orientare homosexu-
ală, încurajând societatea să manifeste intoleranță şi pe alocuri 
agresiune. Comentariile plasate pe sit-ul de internet a pârâtului 
demonstrează ura şi intoleranța răspândită în societate, pe care 
pârâtul, cu a sa ”Lista Neagră” şi cu declarațiile deschise de îndemn 
la discriminare, o încurajează şi o incită. 

5.2  Acțiunile pârâtului cauzează prejudiciu comunităţii LGBT 
în societatea moldovenească care în consecinţă se reflectă negativ 
asupra calității vieții reclamanţilor. Reclamanții nu se pot bucura 
de aceleaşi drepturi de care se bucură pârâtul, din simplul motiv 
că sunt etichetați ”bolnavi” şi ”anormali”. Ca urmare a declarațiilor 
şi acțiunilor pârâtului, reclamanții sunt tratați ca persoane infe-
rioare, mai puțin demne decât pârâtul. Ca rezultat, fiecare dintre 
reclamanţi îndură umilinţă continuă prin simplul fapt că sunt 
homosexuali, care sunt ridiculizaţi cu încurajare activă din partea 
pârâtului.

5.3  Reclamanţii au dreptul la despăgubirea prejudiciul moral 
cauzat prin declaraţia homofobă, intolerantă şi pentru răspândirea 
informației false de către pârât, pentru că au fost ofensaţi ca per-
soane de orientare homosexuală şi pentru că această declaraţie 
i-a făcut țintă pentru ură şi discriminare. Reclamanții apreciază 
prejudiciul moral cauzat de pârât în sumă de 5000 lei.

 încasarea cheltuielilor de judecată de la pârât
6.1  Odată ce pârâtul a refuzat categoric soluționarea amiabilă 

extrajudiciară a litigiului (ignorând cererea prealabilă), reclamanții 
au fost impuşi să suporte cheltuieli de judecată. În baza art.90, 94 
alin (1), 96 din Codul de Procedură Civilă reclamanții solicită obli-
garea pârâtului la compensarea cheltuielilor de judecată pentru 
asistența juridică în sumă de 5025 lei (cinci mii douăzeci şi cinci lei) 
ceea ce constituie 15 ore de lucru al avocatului în această cauză, 
taxa de stat în sumă de 400 lei (patru sute) şi eventualele cheltuieli 
de judecată pentru înştiințarea şi chemarea martorilor şi a 
pârâtului, dacă va ignora citațiile judecătoreşti. 

În baza celor expuse şi conform prevederilor art.90, 96, 166, 
167 CPC RM, art.17 alin (2), 18, 19, 24, 26, 29 din Legea nr. 64 din 23 
aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare, art.14, 15 şi art.16 
alin.(2) (6) (7) şi (8) ale CC RM, solicităm satisfacerea pretenţiilor 
către pârât în valoarea prejudiciului moral şi material estimat.
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Judecătoria sect. Râşcani
mun. Chişinău

                                                                                             Oleg Brega
      Reclamaţii  XXX
                             
Reprezentaţi de Doina Ioana Străisteanu,
                                    avocată şi expertă în drepturile omului
                                  adresa: mun. Chişinău, 
                                  MD - 2012
                                   str. Puşkin 26, etaj 3 
                                        Tel. XXX                                            
                       Pârât SRL “Privesc.EU“                                   
                                     XXX

Subsemnatul Oleg Brega, reprezentat de avocata Doina Ioana 
Străisteanu, solicită:

1.  Admiterea acțiunii.
2.  Recunoaşterea pârâtului responsabil de discursul de ură față 

de persoane presupuse sau fiind de orientare homosexuală şi de 
injurii la adresa reclamantului prin nemoderarea chat-ului de pe 
sit-ul său http://privesc.eu

3.  Obligarea pârâtului 
-  să publice pe prima pagină accesată de vizitatori (pagina de 

start) a sit-ul său la adresa http://privesc.eu scuze publice pentru 
reclamant şi publicarea dispozitivului hotărârii instanței pe marginea 
acestei acțiuni.

4.  Încasarea în beneficiul reclamantului a câte 5,000 lei cu titlu 
de prejudiciu moral pentru ofensa adusă de pârât prin discursul de 
ură şi injuria.

5.  Încasarea de la pârât a cheltuielilor de judecată în sumă de 
200 lei taxa de stat şi onorariul pentru serviciile juridice a avocatei în 
sumă de 5025 lei, achitată de reclamant.

Valoarea acţiunii o constituie 5,000 lei prejudiciul moral şi 5225 
lei cheltuieli de judecată.

În fapt, comunicăm următoarele:
1.1  În ziua de 9 februarie 2011  pârâtul, pe sit-ul ce îi aparține 

www.privesc.eu, a retransmis în direct imagini video de la conferința 
de presă a Asociaţiei GENDERDOC–M ”Prezentarea rezultatelor 
proiectului PRECIS” (http://www.privesc.eu/Arhiva/3230/Asociatia-
Gender-DOC---Prezentarea-rezultatelor-proiectului-PRECIS). Alăturat 
acestei transmisiuni în direct, pârâtul a deschis chat-ul unde vizita-
torii au făcut schimb de replici, declarații şi opinii cu privire la tema 
conferinței transmise.

1.2  Pe acelaşi sit al său, pârâtul a făcut public Regulamentul 
de utilizare a chat-ului Privesc.eu (aici ataşat) unde se regăsesc 
următoarele reguli, printre multe altele, relevante acestei cereri de 
chemare în judecată:

[...] Chat-ul Privesc.Eu a fost dezvoltat ca o platformă de comuni-
care şi comentare a evenimentelor transmise în direct sau înregistrate. 
Nu există limite de vârstă, sex, rasă, orientare sexuală, apartenență 
etnică, religioasă, politică sau de alt gen, singurul lucru care vi se 
cere este să vă comportați decent şi să manifestați respect față de 
utilizatorii, moderatorii şi administratorii chat-ului. [...]

[...]Din momentul în care îți pui un nume de utilizator (poreclă) 
şi scrii primul comentariu pe chat accepți regulile [...]

[...] Pe chat-ul Privesc.Eu următoarele activități ale membrilor 
sunt strict interzise:

[...] 1.4 atacul la persoană, jignirea sub orice formă a utilizatori-
lor chat-ului folosirea de cuvinte obscene, abuzive sau indecente, 
comportament nepotrivit sau ofensator. Un comportament civilizat 
impune combaterea ideilor exprimate anterior şi nu a persoanelor 
care le-au expus [...]

[...] 1.7 publicarea mesajelor care nu au legătura cu subiectul 
transmisiunii (offtopic) [...]

[...] Administratorii şi moderatorii îşi rezervă dreptul de a proceda 
aşa cum consideră ei că este mai bine pentru funcţionarea eficientă 
şi corectă a chat-ului chiar dacă acest lucru implică blocarea unor 
utilizatori. [...]

[...] 3. Drepturile şi obligaţiile moderatorilor (porecla albastre)
3.1 Moderatorii sunt obligaţi:
- să aibă o atitudine tolerantă faţă de utilizatori şi să-i ajute să-şi 

rezolve neclarităţile care pot apărea
- să şteargă mesajele (comentariile) doar când acestea încalcă 

flagrant regulamentul
- să explice clar şi argumentat motivul pentru care a fost aplicată 

sancţiunea unui utilizator, când este cazul
- să nu abuzeze de statutul lor
3.2 În acelaşi timp, moderatorii au dreptul:
- să şteargă orice comentariu considerat offtopic şi/sau flood
- să şteargă mesajele care încalcă prevederile prezentului re-

gulament şi să atenţioneze utilizatorul contravenient, iar în caz de 
necesitate să blocheze accesul acestuia la chat

- să şteargă orice comentariu ce conţine reclame de orice fel 
(legături externe inutile şi offtopic, postarea de denumiri de firme 
ce nu au nicio legătură cu subiectul discutat, trimiteri repetate către 
un anumit site/firma etc.)

- să atenţioneze şi/sau avertizeze utilizatorii ce încalcă regula-
mentul şi să-i blocheze în cazul în care recidivează

- să blocheze utilizatorii ce au un limbaj trivial şi/sau provocator
4. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor (porecle verzi):
4.1 Utilizatorii sunt obligaţi:
- să se comporte în mod civilizat şi să manifeste toleranţă şi respect 

faţă de ceilalţi utilizatori, moderatori şi administratori ai chat-ului
- să respecte cu stricteţe prezentul Regulament şi să contribuie 

la respectarea lui de către ceilalţi utilizatori
- să publice comentarii adecvate şi relevante menite să contribuie 

ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
înaintată în baza Legii nr.64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare,

 precum şi în baza art.1, 2, 3 alin.(3) şi alin (5), 7 alin.(5), 10 alin (1) şi 15, precum art.14 şi 15 din CC RM
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la dezvoltarea, îmbunătăţirea şi stimularea discuţiilor, polemicilor 
constructive şi în mod general a procesului de comunicare pe chat

4.2 În acelaşi timp, Utilizatorii au dreptul:
- să comenteze liber, conform convingerilor personale orice su-

biect/eveniment care va fi transmis de către Privesc.Eu, cu condiţia că 
acestea să nu încalce prezentul Regulament, normele etice şi morale 
din societate precum şi legislaţia în vigoare

- să beneficieze de ajutor de la moderatori/administratori în cazul 
apariţiei unor neînţelegeri, conflicte între utilizatori

- să se adreseze administraţiei Privesc.Eu în cazul în care consideră 
ca i-au fost încălcate anumite drepturi sau pentru a raporta anumite 
abuzuri din partea moderatorilor [...]

1.3  La 28 februarie 2011, reclamantul a adresat pârâtului o 
cerere prealabilă prin care a cerut a)scuze publice pentru incitarea şi 
tolerarea unui discurs de ură față de persoanele cu orientare sexuală 
netradițională şi pentru incitare la discriminare prin asociere la adresa 
reclamantului; b)publicarea scuzelor pe prima pagină a sit-ului www.
privesc.eu; c) repararea prejudiciului moral şi material.

1.4   La 3 martie 2011, reclamantul primeşte răspunsul pârâtului în 
care acesta din urmă îşi neagă responsabilitatea pentru injuriile şi ura 
expusă pe chat-ul de pe sit-ul său www.privesc.eu de către vizitatori, 
şi neagă că ar fi fost o incitare din partea moderatorului ”Csiting” (aici 
ataşată copia răspunsului primit de la pârât). Astfel, luând cunoştință 
de refuzul pârâtului de a discuta şi a soluționa litigiul apărut în afara 
instanței de judecată, reclamantul se vede nevoit a se adresa în 
judecată pentru a se repune în drepturi. 

În drept, ne bazăm pe prevederile art.17 alin (2), 18, 19, 24, 26, 
29 din Legea nr.64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de ex-
primare, art.14, 15 şi art.16 alin (1) (4) (8) din CC RM şi pe următoarele 
argumente:

Pârâtul a tolerat şi a incitat un discurs de ură față de reclamant 
1.5  Reclamantul a participat la discuțiile din chat-ul alăturat trans-

misiunii în direct de la Conferința de Presă intitulată ”Asociaţia Gender-
DOC - Prezentarea rezultatelor proiectului PRECIS”, identificându-se 
după nume propriu ”O.Brega,” aşa cum recomandă Regulamentul 
de utilizare a chat-ului Privesc.eu. Reclamantul a fost identificat de 
alți vizitatori ca fiind într-adevăr Oleg Brega şi adresările către el din 
partea lor şi a moderatorului  ”Csiting” l-au țintit conform identității 
lui. Reclamantul afirmă odată în plus că el, Oleg Brega, a participat 
la discuția de pe acest chat cu porecla ”O.Brega”.

1.6  Odată fiind identificat, la adresa reclamantului au fost expri-
mate mai multe injurii, ofense şi amenințări, destinate să-l umilească 
demnitatea fără ca acestea să fie moderate după cum obligă Regu-
lamentul aprobat de însuşi pârâtul. Printre acestea: 

[..] Stas brega e gay. de aceea e interesat de aceste aspecte[..]
[..] guest_147 fiți serioşi oameni, ei nu sunt minoritate, sunt un 

grup de perverti. [..]
[..] Sitting trebuie o insulă şi să-i ducem pe toţi acolo. Brega o să 

le facă Prima televiziune de acolo [..]
[..] Csiting da moşu ista tot are floricică pe chiloţei? [..]
[..] Stas brega vrei să-ţi vezi copiii si nepoții, cum se ard prin parcuri 

având spectatori? [..]
[..] Csiting Brega, eu am impresia că ţie iți place să o primeşti de 

la un poliţist [..]
[..] Csiting ţi-ai adus prietenul la conferință? [..]
[..] user vreau o listă cu toți care au fost la acea conferință [..]
[..] Csiting user, eu vreau o listă cu toți gay ş lizele din MD, şi foto 

dacă se poate. Aşa o să-i ştim şi o să le încălcăm drepturile [..]
[..] Csiting hahahah, mă plăteşte societatea să scăpam de gay [..]
[..] Csiting Brega, hai zi nene DA sau NU. Eşti gay sau nu? hai sa 

discutăm la tema [..]
[..] Csiting Stas, pai nici eu nu înțeleg pentru ce trebuie parada să 

arate că si-o trag în fund [..]

[..] Csiting Nicu, numai nu tine apărarea [..]
[..] Csiting Nicu, mai bine ai apăra libertatea altora decât a cestor ... [..]
[..] Csiting da măcar să se spânzure în Codru da fără să ne anunţe 

că nu ne pasă deloc [..]
[..] Octavian Vorbeşte mă poponarule româneşte... [..]
[..] nd47 brega poponar cu fundul floare [..]
[..] voievod Sau de pus o bircă pe frunte ca să-i vadă şi să-i cu-

noască lumea. Asociația geilor si lesbienilor trimis în Siberia la scos 
aur sau uran [..]

[..] Polițist Brega este un pidaraz? Nu poate fi ? Brega eşti pidarmon 
? Hai spune să ştim şi noi bieții polițişti cum să-ţi respectăm mai bine 
drepturile... [..]

[..] Paznicul de la Procuratura Doamne ce-i urăsc pe astea doi-
Matasariş Brega [..]

[..] guest_14 Cuiva îi era frică să-i spună că-i pidaraz ? [..]
[..] guest_14 Brega eşti pidaraz !!! [..]
[..] guest_14 Dar cel mai bine intrați pe Curaj TV si spuneți-i în 

faţă> Brega eşti pederast [..]
(aici ataşat este întreaga listă de comentarii, preluate de pe sait-

ul pârâtului)
1.7  Reclamantul afirmă că odată ce sit-ul www.privesc.eu oferă 

servicii de chat în direct pe pagina sa de internet, pârâtul este obli-
gat de lege şi de propriul lor Regulament, să modereze discuția şi 
comentariile afişate, astfel încât ele să nu să se transforme în discurs 
de ură față de un grup social anume sau față de o anumită persoană. 
Înseşi comentariile moderatorului acestei discuții, cel ce apare sub 
porecla ”Csiting”, denotă o clară încurajare/incitare la discriminarea 
persoanelor de orientare homosexuală, de exemplu, fraza ”user, eu 
vreau o lista cu toți gay si lizele din MD, si foto daca se poate. Aşa o 
să-i ştim şi o să le încălcăm drepturile”  şi ”Nicu, mai bine ai apăra 
libertatea altora decât acestor ...”.  Încercarea lui ”Csiting” de a identi-
fica orientarea sexuală a reclamantului a avut drept scop realizarea 
intențiilor de a discrimina şi a stigmatiza reclamantul. Spre finele chat-
ului, vizitatorii încurajați de moderator, au trecut la atac la persoană 
prin injurii adresate reclamantului, cum sunt ” Brega poponar cu 
fundul floare”, ” de pus o bircă pe frunte ca să-i vadă şi să-i cunoască 
lumea. Asociația geilor şi lesbienilor trimis în Siberia la scos aur sau 
uran”, ”Doamne ce-i urăsc pe astea doi-Matasari şi Brega”, ”Brega eşti 
pederast”. Cuvântul ” pederast” sau ”pederaz” apare de 4 ori, ” popo-
nar” de 2 ori şi ” pidarmon” o dată, toate fiind adresate reclamantului 
de vizitatori ca urmare a incitării moderatorului ”Csiting” la ură față 
de persoanele cu orientare homosexuală sau presupusă orientare 
homosexuală. Reclamantul consideră că ura îndreptată împotriva sa 
a fost motivată de presupunerea moderatorului ”Csiting”, exprimată 
prin câteva întrebări puse direct, că reclamantul este de orientare 
homosexuală. 

1.8  Reclamantul afirmă că  definiția dată în art.2 din Legea nr.64 
discursului de ură ca fiind orice formă de exprimare care provoacă, 
propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitis-
mul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă, cuprinde acțiunile 
pârâtului de incitare la ură fondată pe intoleranța persoanelor de 
orientare homosexuală sau presupuşi a fi de orientare homosexuală. 
Şi asta pentru că Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.17 
privind aplicarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor 
Omului de către instanțele judecătoreşti, indică că orice persoană are 
drept la remediu efectiv pe marginea plângerii sale şi atunci când nu 
există prevederi exprese în lege, acestea urmează a fi interpretare în 
lumina art.13 al Convenției Europene. Formele pe care le poate lua 
discursul de ură nu sunt şi nu pot fi exhaustive, după cum pretinde 
pârâtul, odată ce însăşi definiția finalizează cu expresia ”sau alte forme 
de ură fondate pe intoleranţă”.

Limitele libertății de exprimare
2.1  Este indubitabil faptul că în societatea moldovenească există 
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homofobie (ură față de persoanele cu orientare homosexuală) larg 
răspândită care se revarsă în acțiuni infracționale şi discriminare față 
de persoanele ştiute că sunt homosexuali sau care sunt presupuşi a 
fi homosexuali. Această ură este menținută şi incitată în continuare 
prin resursele de internet care nu moderează declarațiile vizitatorilor 
paginilor de internet lăsând astfel să se creadă că declarațiile prin care 
se cheamă direct la violență şi discriminare, sau prin care se înjură şi 
se ofensează, cad în limita bunului simț şi a libertății de exprimare.

2.2  Reclamantul afirmă că o astfel de poziție, prin prisma ostilității 
față de membrii comunității LGBT din  societatea moldovenească, duce 
la marginalizarea persoanelor cu orientarea homosexuală existentă 
sau presupusă, şi în final la distrugerea drepturilor acestor persoane. 
Astfel e cazul reclamantului care a fost înjurat şi ofensat de vizitatorii 
sit-ului ce-i aparține pârâtului.

2.3  Libertatea de exprimare este un drept indispensabil al unei 
democrații, nefiind un drept absolut ci unul relativ, garantat de arti-
colul 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Totodată 
libertatea de exprimare nu poate legaliza şi justifica declarații rasiste, 
homofobe, antisemite, calomnia şi defăimarea. Limitele libertății de 
exprimare au fost conturate în jurisprudența Convenției Europene 
de Drepturile Omului, prin corelarea articolului 10 cu articolul 17 
din Convenția Europeană, care impune Statul să prevină persoanele 
sau grupurile de persoane cu scopuri extremiste sau totalitare, de a 
exploata în propriile interese principiile enunțate de drepturile omului.  
Astfel, spre exemplu, Comisia de Drepturile Omului în cauza Kuhnen 
v Germania (plângerea nr.12194/86, decizia din 12 Mai 1988), a găsit 
inadmisibilă plângerea jurnalistului german depusă în baza art.10 
al Convenției şi a considerat că acuzația ce i-a fost adusă, şi anume 
-  tentativa de a restabili în forță Partidul Național Socialist, ştiut că 
avea caracter neo-nazist, era justificată în apărarea drepturilor şi a 
libertăților altor persoane din societate. Comisia a subliniat că art.17 
din Convenția Europeană are drept scop prevenirea abuzului de drept 
în scopul distrugerii altor drepturi şi libertăți garantate de Convenție. 
Ulterior, în cauza Norwood v. Marea Britanie (plângerea nr.23131/03, 
decizia din 16.11.2004) Curtea Europeană a considerat că dl Norwood a 
depăşit limitele libertății de exprimare când a afişat un poster de 60cm 
x38cm pe fereastra casei sale, care conținea o fotografie a Turnurilor 
Gemene din New York in flăcări, însoțite de cuvintele ”Britania fără 
Islam – Protejează Britanicii”. Curtea Europeană a subliniat ”...Un astfel 
de atac vehement şi generalizat împotriva întregului grup religios, 
asociindu-l cu grave acte de terorism, este incompatibil cu valorile 
enunțate şi garantate de Convenție, în special, toleranță, pacea socială 
şi nediscriminarea. Afişarea posterului de către dl. Norwood în fereastra 
casei sale a constituit un act în sensul articolului 17 şi deci nu se bucură 
de protecția articolelor 10 şi 14 ale Convenției...”. 

2.4  În opinia reclamantului, declarațiile intolerante ale moderatorului 
”Csting” chat-ului www.privesc.eu prin care incită vizitatorii la discrimi-
narea persoanelor homosexuale sau presupuse a fi homosexuale, cade 
sub incidența articolului 17 al Convenției Europene care interzice unei 
persoane să abuzeze de drepturile sale (cum este libertatea de exprimare) 
distrugând astfel drepturile celorlalți membri ai societății (cum este dreptul 
de a nu fi discriminat, dreptul la respectul vieții private a cărei componentă 
este onoarea şi demnitatea persoanei). 

2.5  Discuțiile, comentariile purtate în chat-ul pârâtului sunt ofen-
satoare şi discriminatorii față de reclamant. Cei care citesc şi scriu în 
chat, văd incitarea moderatorului la acțiuni şi exprimări de ură față 
de persoanele LGBT şi față de cei ce susțin aspirațiile lor pentru ega-
litate, cum este reclamantul. O atitudine a pârâtului iresponsabilă şi 
nejustificată de libertatea cuvântului şi a exprimării. O libertate deloc 
absolută, ci dimpotrivă, limitată de dreptul la demnitate umană, direct 
vizate de acest discurs de ură.

2.6  Reclamantul declară că pârâtul realizează limitele libertății de 
exprimare impuse atât de art.10 cât şi de art.17 al Convenției Europene 

pentru Drepturile Omului şi le recunoaşte. Acest lucru este dovedit 
prin nedeschiderea chat-ului pentru comentariile vizitatorilor la trans-
misiunea în direct a conferinței de presă din 7 martie 2011 ”Alianta 
Nedescriminare: ”Legea pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării 
în Republica Moldova, actualitatea si importanta legii”. Pârâtul a indicat 
următoarea mențiune ”Stimați utilizatori, pentru a nu crea tensiune în 
rândurile minorităților din Republica Moldova, chat-ul privesc.eu este 
indisponibil pentru această transmisiune în direct” (aici ataşată pagina 
printată de pe sit-ul pârâtului cu această mențiune). 

(iii)Sarcina probatorie
3.1  Art.24 al Legii nr.64 cu privire la libertatea de exprimare 

indică că reclamantul trebuie să dovedească 1) pârâtul a răspândit 
informația; 2) informația îl vizează şi este defăimătoare; 3) informația 
constituie o relatare cu privire la fapte şi este în esență falsă; 4) 
existența şi cuantumul prejudiciului cauzat.

3.2   În prezenta cerere de chemare în judecată reclamantul a 
demonstrat prin probe concludente, pertinente şi utile că declarațiile 
injurioase, intolerante şi de incitare la ură erau răspândite de pârât 
pe pagina sa de internet la www.privesc.eu. Prin probele ataşate la 
cererea de chemare în judecată, printre care şi comentariile luate de 
pe pagina de internet ce îi aparține pârâtului, care expun intoleranța, 
ura, agresiunea şi insultele la adresa persoanelor cu orientare homo-
sexuală, îl privesc direct pe reclamant pentru că i se adresează lui 
pe nume - Brega, şi reclamantul a confirmat că a participat în chat 
identificându-se după numele său propriu. 

3.3  La punctele (iv) şi (v) ale acestei cereri reclamanții argumen-
tează valoarea prejudiciului moral şi material cauzat de pârât prin 
acțiunile şi declarațiile sale.

(iv)Prejudiciul moral
4.1  Prin acțiunile sale pârâtul în mod deschis incită la discrimi-

nare şi ură față de persoanele cu orientare homosexuală şi față de 
cei care le sprijină eforturile de asigurare a dreptului la egalitate şi 
nediscriminare, încurajând societatea să manifeste intoleranță şi, 
pe alocuri, agresiune. Comentariile plasate pe sit-ul de internet al 
pârâtului demonstrează ura şi intoleranța răspândită în societate, pe 
care pârâtul, prin nemoderarea discuției, prin încurajarea atacului la 
persoana reclamantului şi cu declarațiile deschise de îndemnare la 
discriminare,  o încurajează şi o incită.  

4.2  Acțiunile pârâtului i-au cauzat prejudiciu moral reclamantului 
care, în final, a fost înjurat la direct de vizitatorii chat-ului de pe www.
privesc.eu. Reclamantul are dreptul la despăgubirea prejudiciului 
moral cauzat prin declaraţia homofobă, intolerantă şi pentru injuria 
la adresa sa pentru care se face responsabil pârâtul, pentru că a fost 
ofensat ca promotor al drepturilor omului şi al egalității pentru per-
soanele de orientare homosexuală, inclusiv. Reclamantul apreciază 
prejudiciul moral cauzat de pârât în sumă de 5000 lei.

 (v)încasarea cheltuielilor de judecată de la pârât
5.1  Odată ce pârâtul a refuzat categoric soluționarea amiabilă extra-

judiciară a litigiului (refuzând satisfacerea cererii prealabile ori discutarea 
unei soluții amiabile), reclamantului a fost impus să suporte cheltuieli 
de judecată. În baza art.90, 94 alin (1), 96 din Codul de procedură civilă, 
reclamantul solicită obligarea pârâtului la compensarea cheltuielilor de 
judecată pentru asistența juridică în sumă de 5025 lei (cinci mii douăzeci 
şi cinci lei), ceea ce constituie 15 ore de lucru ale avocatului în această 
cauză, taxa de stat în sumă de 200 lei (două sute) şi eventualele cheltuieli 
de judecată pentru înştiințarea şi chemarea martorilor şi a pârâtului, dacă 
va ignora citațiile judecătoreşti. 

În baza celor expuse şi conform prevederilor art.90, 96, 166, 167 
CPC RM, art.17 alin.(2), 18, 19, 24, 26, 29 din Legea nr.64 din 23 aprilie 
2010 cu privire la libertatea de exprimare, art.14, 15 şi art.16 alin.(2) 
(6) (7) şi (8) ale CC RM, solicităm satisfacerea pretenţiilor către pârât 
în valoarea prejudiciului moral şi material estimat.

Semnătura






