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Curtea Europeană a Drepturilor Omului, SecĠia a III-a
Cauza Andreescu c. România
Hotărârea din 7 aprilie 2009
Art. 10 din ConvenĠie – „Libertatea de exprimare”
Art. 6 §1 din ConvenĠie – „Dreptul la un proces corect”
I. Procedura
La originea cauzei se află plângerea nr. 19452/02 la adresa României a dlui Gabriel
Andreescu („reclamantul”), cetăĠean român, care a sesizat Curtea la 29 martie 2002 pe baza
art. 34 al ConvenĠiei pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale
(„ConvenĠia”).
Reclamantul este reprezentat de dna Livia Cinteză, avocată al baroului Bucureúti.
Guvernul român („Guvernul”) este reprezentat de agentul său, dl M. Răzvan-HoraĠiu Radu, de
la Ministerul Afacerilor Externe.
Reclamantul susĠine că i s-a adus atingere dreptului său la libera exprimare datorită
condamnării sale penale úi civile pentru defăimare úi, de asemenea, dreptului său la un proces
echitabil, fiind condamnat la instanĠa de recurs fără să fie ascultat, după ce fusese achitat de
prima instanĠă.
La 15 ianuarie 2009, preúedintele SecĠiei a III-a a decis să transmită Guvernului plângerea
făcută de reclamant. În conformitate cu prevederile art. 29 §3 al ConvenĠiei, el a hotărât în
plus ca în acelaúi timp Camera să se pronunĠe asupra admisibilităĠii úi asupra fondului.
II. În fapt
1. CircumstanĠele cauzei

Reclamantul s-a născut în 1952 úi locuieúte în Bucureúti.
Reclamantul este un militant pentru drepturile omului recunoscut în România. El este
membru fondator al Comitetului Helsinki Român úi a fost iniĠiatorul mai multor asociaĠii
nonguvernamentale care militează pentru drepturile omului. De asemenea, reclamantul este
conferenĠiar universitar, predând Etică úi ùtiinĠe politice úi colaborează în mod constant cu
mai multe ziare úi publicaĠii.
În timpul regimului comunist, înainte de anul 1989, reclamantul a suportat persecuĠii, a
fost arestat sau i s-a stabilit domiciliu obligatoriu pentru că a criticat regimul de atunci în ceea
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ce priveúte problemă încălcării drepturilor omului, pentru că a acordat interviuri presei
occidentale, precum úi pentru că a condus acĠiuni de protest paúnice, cum ar fi greva foamei.
La 9 decembrie 1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar úi deconspirarea SecurităĠii că poliĠie politică.
Conform acestei legi, orice cetăĠean român sau străin care a obĠinut cetăĠenia română după
1945 are dreptul să cunoască conĠinutul dosarului întocmit cu privire la persoană sa de către
organele poliĠiei politice a fostului regim. În plus, legea dispune că orice persoană care a făcut
obiectul unui dosar din care rezultă că a fost pusă sub supraveghere de către Securitate are
dreptul de a cunoaúte identitatea agenĠilor serviciilor secrete úi a colaboratorilor lor care au
contribuit cu informaĠii la dosar.
În luna iunie 2000, reclamantul s-a adresat CNSAS, solicitând accesul la propriul dosar de
informaĠii creat de către fostă Securitate. El nu a primit răspuns în termenul de 30 de zile
prevăzut de art. 12 din Legea nr. 187/1999. În luna septembrie 2000, reclamantul a adresat
CNSAS o nouă cerere solicitând să fie informat dacă membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe
Române au fost sau nu colaboratori ai fostei SecurităĠi.
Reclamantul nu a primit răspuns în termenul prevăzut de lege.
1.1. ConferinĠa de presă organizată de reclamant la 20 februarie 2001

În absenĠa unui răspuns la solicitările adresate CNSAS, reclamantul a anunĠat o conferinĠă
de presă programată pentru data de 20 februarie 2001, în cadrul căreia intenĠiona să îúi
exprime preocuparea cu privire la lipsa de eficienĠă practică a procedurilor prevăzute de
Legea nr. 187/1999. În cursul conferinĠei de presă, el a declarat ziariútilor prezenĠi că este
dezamăgit de modul în care este aplicată Legea nr. 187/1999 úi a denunĠat problemele legate
de aplicarea legii, probleme care erau de natură să aducă atingere atât drepturilor persoanelor
particulare, cât úi interesului public. Reclamantul a invitat autorităĠile să respecte legea, iar
publicul să urmărească acest aspect cu vigilenĠă.
Ca răspuns la întrebările ziariútilor cu privire la cauzele lipsei de eficacitate a activităĠii
CNSAS, reclamantul a menĠionat lipsă de profesionalism, indiferenĠa úi lenea membrilor
Colegiului CNSAS.
Întrebat de ziariúti cu privire la îndoielile pe care le-ar putea avea în ceea ce priveúte
independenĠa membrilor CNSAS, el a răspuns că o singură persoană îi inspiră neîncredere din
cauza presiunilor care au fost exercitate asupra să în timpul regimului comunist, presiuni
având că scop să îi distrugă rezistenĠa úi să o determine să se plieze indicaĠiilor regimului.
Reclamantul l-a nominalizat pe A.P., membru al Colegiului CNSAS, personalitate publică
recunoscută în domeniul culturii, fost ministru al Culturii úi, ulterior, al Afacerilor Externe.
Prezentând motivele pe care îúi fundamenta bănuielile, reclamantul a precizat că „desigur,
asta nu este o dovadă că neapărat dl [A.P.] a colaborat într-un fel cu Securitatea”.
Reclamantul a evocat, de asemenea, funcĠiile acceptate de A.P. în unul dintre primele guverne
de după 1989, precum úi remarcile publice ale acestuia cu privire la „marile dileme morale din
spatele dosarelor” úi reticenĠa sa în ceea ce priveúte deconspirarea poliĠiei politice, manifestată
în cursul dezbaterilor publice dedicate acestui subiect.
Evocând episodul Miúcării pentru MeditaĠie Transcendentală úi al Grupului de la Păltiniú
la care o parte a intelectualităĠii româneúti, printre care úi A.P., s-a afiliat înainte de 1989,
suferind represaliile regimului comunist, reclamantul s-a referit la metodele utilizate de poliĠia
politică pentru a distruge rezistenĠa psihică a persoanelor vizate, precum anchete abuzive,
ameninĠări, intimidări, înscenări úi hărĠuiri. Potrivit reclamantului, persoanele care făcuseră
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obiectul unor anchete erau puse în situaĠia de a continuă să prezinte explicaĠii agenĠilor
SecurităĠii „cu ocazia unor discuĠii ulterioare”, fiind astfel determinate să cedeze progresiv
presiunilor úi să acĠioneze împotrivă propriei conútiinĠe.
Partea semnificativă a intervenĠiei reclamantului, aúa cum a fost reprodusă de prima
instanĠă în hotărârea sa din 13 iulie 2001 era următoarea: „Avem un singur caz despre care pot
spune că am o bănuială (...) cred că avem dreptul să ne exprimăm bănuielile, iar persoana pe
care o am în minte este dl Andrei Pleúu.
Dl Andrei Pleúu a fost numit ministru al Culturii imediat după RevoluĠie. Dacă ne uităm pe
lista celor care au intrat în structurile de putere imediat după 1990, vedem că cei cu funcĠii de
decizie au avut ceva în spate. Desigur asta nu este o dovadă că neapărat dl Andrei Pleúu a
colaborat într-un fel cu Securitatea. Pe de altă parte, de-a lungul timpului, dânsul a avut o
obedienĠă incredibilă faĠă de premierul de atunci, Petre Roman, apoi úeful PD (...), dar cea mai
flagrantă a fost acceptarea de către Andrei Pleúu a prezenĠei sale pe lista candidaĠilor pentru
Colegiu. Eu cunosc problemele sale anterioare, după ce a terminat în sfârúit – spunea domnia
sa – ministeriatul la portofoliul externelor. Când dl Petre Roman l-a solicitat încă o dată
pentru această poziĠie, domnia sa a răspuns «da» úi nu numai că a spus «da», ci a dus o
întreagă politică de convingere a opiniei publice că are acest drept. Deúi nu avea acest drept,
conform Legii dosarelor. Îmi amintesc dezbaterea pe care am avut-o la GDS privind acceptabilitatea numirii lui Dinescu úi a lui Pleúu úi prezenĠa sa aici, genul de argumentare pe care a
avut-o domnia sa aici. El s-a referit cu un anumit patos la marile dileme morale din spatele
dosarelor, la câtă dramă se ascunde în aceste dosare. ùi pe acestea nu le poĠi trata oricum, ca
un copil, încât după aceste săptămâni de discuĠii trebuie să vă spun că mai mulĠi membri ai
GDS erau convinúi că dl Andrei Pleúu are o problemă la dosar. Că dânsul se comportă cum se
comportă datorită dosarului său. De ce acest lucru? De ce dl Andrei Pleúu a cărui personalitate
am motive să o apreciez a colaborat cu Securitatea? Lucrul este foarte simplu úi explicabil, nu
pentru un om care este construit rău, ci pentru un om care nu este un erou, care nu are
inteligenĠa absolut precisă úi elaborată a opoziĠiei pe vremea aceea la strategiile SecurităĠii.
Dânsul, útiĠi, a fost scos afară din partid úi a avut probleme cu securitatea datorită meditaĠiei
transcendentale. Este tot o înscenare a SecurităĠii, care folosea un agent străin pentru gruparea
esoterică numită «MeditaĠia transcendentală». În orice caz, în această activitate au fost prinúi
mai mulĠi intelectuali de prestigiu úi acĠiunea a reuúit să intimideze intelectualitatea
românească cel puĠin pentru o perioadă de timp. Una dintre victime a fost dl Andrei Pleúu. ùi
evident că în această situaĠie eúti chemat la Securitate, Ġi se bate cu pumnul în masă, eúti
ameninĠat, eúti pus să dai nenumărate declaraĠii úi lucrul acesta se întâmplă nu o singură dată,
se întâmplă de nenumărate ori. ùi există o tehnică extraordinară în a se introduce pe hârtia pe
care urmează să o semnezi lucruri de care devii responsabil, pe care Ġi le asumi, úi útii lucrul
acesta. Au fost situaĠii la Rahova, când securiútii veneau în stol úi băteau cu pumnul în masă úi
spuneau: «Semnează! Semnează! Semnează! » (...) ùi ca să-Ġi dai seama că totuúi verbul acela
era asertiv úi nu optativ, lucrul acesta presupune o anumită răceală, furie în tine úi o anumită
stăpânire. Eu nu cred că dl Pleúu are puterea (...) ùi nu cred că are nici dexteritatea textelor de
lege pentru a rezista unei astfel de presiuni. De-a lungul timpului, dl Pleúu a făcut parte din
grupul de la Păltiniú. Asta presupunea o activitate aflată în centrul atenĠiei SecurităĠii. Desigur
că oamenii care fuseseră anchetaĠi anterior trebuiau să dea la noi întâlniri explicaĠii despre
discuĠiile de acolo úi aúa, încet, încet, făceai greúeli úi fiecare greúeală îĠi încarcă dosarul úi
devii din ce în ce mai slab úi ajungi să faci lucruri pe care iniĠial niciodată nu-Ġi puteai imagina
că le-ai făcut. Probabil că dl Pleúu are o imensă jenă úi din cauza asta nu a putut să vorbească
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în 1990 despre ce cred eu că ar fi trebuit să vorbească. Subliniez: eu nu am probe. Eu am
vorbit în faĠa dumneavoastră apelând la bănuieli úi la pseudoargumente. Adică la argumente
care nu sunt o probă absolută, ci le aúteaptă pe cele absolute. Dar probe absolute nu pot fi
obĠinute decât cu colaborarea instituĠiilor”.
Discursul reclamantului s-a bucurat de o largă acoperire media. Spre exemplu, ziarul
naĠional România liberă a scris în ediĠia sa din 21 februarie 2001: „Gabriel Andreescu a lansat
ieri acuzaĠii grave: există suspiciunea că [A.P.] ar fi colaborat cu fosta Securitate”.
1.2. Procedura în faĠa Judecătoriei Sectorului 4 Bucureúti

La 27 februarie 2001, A.P. a formulat o plângere penală împotrivă reclamantului,
acuzându-l de insultă úi calomnie cu privire la afirmaĠiile acestuia din cadrul conferinĠei de
presă din 20 februarie 2001. A.P. a solicitat în acelaúi timp daune morale în cuantum de un
miliard de lei vechi (ROL) úi obligarea reclamantului să prezinte scuze în public.
La termenul din 3 iulie 2001, instanĠa i-a ascultat pe reclamant, pe partea vătămată úi pe
procuror. Procurorul a solicitat achitarea, cu motivarea că discursul în litigiu exprimă o simplă
bănuială, iar nu afirmarea unui fapt determinat úi că nu există niciun element susceptibil să
demonstreze că reclamantul a acĠionat cu intenĠia de a aduce prejudicii de imagine părĠii vătămate.
În concluziile sale scrise, reclamantul a făcut referire, printre altele, la o declaraĠie manuscrisă făcută de A.P. la 19 mai 1982. Conform reclamantului, conĠinutul acestei declaraĠii
întărea suspiciunile sale conform cărora A.P. ar fi putut ceda presiunii SecurităĠii furnizându-i
informaĠii de natură să aducă atingere drepturilor úi libertăĠilor fundamentale ale altora,
precum libertatea de exprimare úi libertatea de asociere. El se baza pe următorul pasaj al
documentului: „MenĠionez că la un timp după această împrejurare am informat un ofiĠer al
Ministerului de Interne asupra conferinĠei la care am participat, exprimându-mi dezacordul
faĠă de conĠinutul ei, precum úi uimirea că a putut avea loc în condiĠii oficiale”.
În concluziile scrise, reclamantul susĠinea că faptul de a dezvălui asemenea informaĠii úi de
a-úi exprima dezacordul într-o declaraĠie făcută în faĠă unui reprezentant al fostului regim
reprezenta o atitudine dacă nu de colaborare cu regimul, cel puĠin de compromis, deoarece o
asemenea atitudine era „o invitaĠie la reprimarea organizatorilor” acestor reuniuni. În această
privinĠă, reclamantul consideră că declaraĠia lui Andrei Pleúu din 19 mai 1982 era o dovadă de
natură să îi întărească îndoielile, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 187/1999 oferea o definiĠie
legală a noĠiunii de „colaborator al organelor de Securitate că poliĠie politică”, incluzând
„persoanele care au oferit informaĠii SecurităĠii prin care s-a adus atingere nemijlocit sau prin
alte organe drepturilor úi libertăĠilor fundamentale ale omului”, cu excepĠia declaraĠiilor făcute
în cursul anchetelor de către persoanele private de libertate din motive politice úi cu privire la
faptele care le erau imputate acestora. Reclamantul a indicat, de asemenea, două persoane
membre ale GDS, úi anume R.S. úi D.P., care úi-au exprimat cu ocazia discuĠiilor pe care le-au
avut bănuielile în ceea ce îl priveúte pe A.P.
Reclamantul a precizat, în plus, că, în virtutea dreptului la libertatea de exprimare, avea
dreptul de a aprecia fapte evidente, dar úi aparenĠe.
În cadrul audierilor, A.P. a prezentat instanĠei un certificat emis de CNSAS, al cărui
membru era, datat 12 iunie 2001, atestând că nu a colaborat cu Securitatea. De asemenea, a
depus la dosar o declaraĠie extrajudiciară dată de D.P., datată 22 iunie 2001, în care acesta din
urmă declară că nu a afirmat niciodată că A.P. a colaborat cu fosta Securitate, că nu a avut
discuĠii cu reclamantul în acest sens úi că nu susĠine nimic din ceea ce reclamantul a afirmat în
ceea ce îl priveúte.
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1.3. SentinĠa din 13 iulie 2001 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureúti

Prin sentinĠa din 13 iulie 2001, Judecătoria Sectorului 4 Bucureúti a dispus achitarea
reclamantului, cu motivarea că elementele materiale úi intenĠionale ale infracĠiunilor de care
era acuzat acesta nu erau reunite în speĠă úi a respins pretenĠiile civile ale părĠii vătămate.
Referindu-se la libertatea de exprimare, la dreptul publicului de acces la informaĠiile de
interes public úi la dreptul la protejarea demnităĠii terĠilor, astfel cum sunt garantate de
ConstituĠie, instanĠa a reĠinut mai întâi că afirmaĠiile reclamantului, descriind partea vătămată
drept o persoană „care a avut o incredibilă obedienĠă faĠă de [P.R.]” úi drept o persoană slabă,
incapabilă să reziste poliĠiei politice a regimului comunist, erau judecăĠi de valoare úi nu
depăúeau limitele criticii acceptabile a personalităĠilor publice, în măsura în care reclamantul
nu a folosit expresii triviale sau injurioase, iar afirmaĠiile sale nu se apropiau de absurd sau de
imposibilitatea obiectivă. În consecinĠă, instanĠa a concluzionat că nu există infracĠiunea de
insultă în ceea ce îl priveúte pe reclamant.
Apoi, instanĠa a estimat că se putea deduce din discursul reclamantului că acesta a reproúat
părĠii vătămate că ar fi colaborat cu fosta Securitate. InstanĠa a reĠinut că reclamantul a
acĠionat cu bună-credinĠă, deoarece el nu a exprimat niciodată certitudinea că partea civilă a
colaborat cu Securitatea, ci doar bănuielile sale în acest sens, bazate pe anumite indicii de
natură să dea naútere la asemenea îndoieli. InstanĠa a reĠinut că reclamantul a insistat mereu
asupra subiectivităĠii demersului său úi asupra absenĠei unor probe certe, avertizând astfel
membrii publicului úi invitându-i să aprecieze personal indiciile existenĠe.
De altfel, în ceea ce priveúte certificatul atestând că A.P. nu a colaborat cu fosta Securitate,
instanĠa a stabilit că acest document putea într-adevăr să nu elimine îndoielile reclamantului,
dat fiind contextul în care au fost enunĠate îndoielile, úi anume o critică a CNSAS úi a
eficacităĠii acestuia, ceea ce implica în egală măsură a pune sub semnul întrebării dovezile
eliberate de CNSAS însuúi.
InstanĠă a concluzionat după cum urmează: „(…) chiar eronat în privinĠa concluziei trase,
demersul (reclamantului) este formulat cu bună-credinĠă, inculpatul însuúi atrăgând atenĠia
asupra neajunsurilor argumentelor sale úi se constituie doar ca interpretări ale unor fapte
obiective prezentate cu corectitudine (prezenĠa părĠii vătămate în cele două cabinete, faptul că
partea vătămată a fost supusă presiunilor fostei SecurităĠi, aspectul notoriu că maniera de acĠiune
a fostei SecurităĠi crea posibilitatea accentuată a forĠării unei colaborări a unora din victimele
sale etc.) prin prisma unor judecăĠi de valoare personale care, greúite sau nu, aúa cum s-a arătat,
nu pot fi supuse controlului instanĠei (…) interpretări care nu ating pragul imposibilului sau
neverosimilului evident pentru a deveni denigratoare prin însăúi evidenĠa neverosimilului celor
afirmate, acest demers se încadrează în limitele libertăĠii de exprimare a opiniilor”.
Respingând capătul de cerere cu privire la plată de daune morale, cu motivarea că reclamantul nu a comis nicio faptă ilicită, ci doar úi-a exercitat dreptul la libertatea de exprimare
garantat de ConstituĠie, instanĠa a dispus în plus că rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat.
1.4. Recursul părĠii vătămate la Tribunalul Bucureúti

Partea civilă a introdus recurs în faĠa Tribunalului Bucureúti împotriva sentinĠei din
13 iulie 2001. În acelaúi timp, Parchetul a introdus recurs, cu motivarea că ar fi trebuit reĠinute
în sarcina părĠii care a pierdut cheltuielile de judecată.
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La prima înfăĠiúare din 1 octombrie 2001, Tribunalul Bucureúti a dispus amânarea
judecării cauzei pentru o dată ulterioară, în vederea comunicării motivelor de recurs către
reclamant.
La 15 octombrie 2001, Tribunalul a deschis dezbaterile cu privire la recursurile formulate
de A.P. úi Parchet. Reprezentantul Ministerului Public a solicitat menĠinerea achitării
reclamantului úi respingerea recursului părĠii civile ca nefondat.
Printr-o decizie din 29 octombrie 2001, Tribunalul Bucureúti a admis recursul introdus de
A.P. úi l-a condamnat pe reclamant la plata unei amenzi penale de 5.000.000 ROL úi la daune
morale în cuantum de 50.000.000 ROL către partea vătămată.
InstanĠa a stabilit că reclamantul nu a putut demonstra veridicitatea afirmaĠiilor sale
conform cărora A.P. a colaborat cu fosta Securitate, în timp ce Certificatul din 12 iunie 2001
eliberat de CNSAS atesta că A.P. nu a colaborat. Tribunalul Bucureúti nu a făcut nicio referire
la considerentele reĠinute de Judecătorie în favoarea achitării reclamantului. Tribunalul a
utilizat termenii următori: „În speĠa de faĠă, inculpatul nu a putut face dovadă veridicităĠii
afirmaĠiilor sale care au găsit ecou în conútiinĠă publicului úi ar fi putut atrage sancĠiuni în
cazul în care acestea ar fi fost adevărate în ceea ce o priveúte pe partea vătămată, având în
vedere funcĠia pe care o îndeplinea la vremea respectivă úi declaraĠia acestuia de negare a
oricărei colaborări cu Securitatea.
Faptul că partea vătămată nu a avut statutul de colaborator al SecurităĠii este relevat în
adeverinĠa nr. 5.552/12.06.2001 depusă la dosar úi eliberată de CNSAS. FaĠă de aceste
considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d) C.proc.pen., Tribunalul va admite recursul părĠii
vătămate A.P., va casa sentinĠă penală recurată úi în fond, în baza art. 206 C.pen., raportat la
art. 63 C.pen., inculpatul va fi condamnat la 5.000.000 lei amendă penală”.
La 19 februarie 2002, reclamantul a plătit amendă penală. La 5 august 2002, reclamantul a
plătit avocatului lui A.P. sumă stabilită cu titlu de daune morale.
2. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 §1 din ConvenĠie

Reclamantul se plânge de faptul că prin condamnarea să penală din 29 octombrie 2001 de
către Tribunalul Bucureúti, fără a fi audiat personal, i-a fost încălcat dreptul la un proces
echitabil. El invocă art. 6 §1 din ConvenĠie, redactat după cum urmează în partea sa relevantă:
„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public úi într-un termen
rezonabil a cauzei sale, de către o instanĠă independenĠa úi imparĠială, instituită de lege, care
va hotărî (…) asupra temeiniciei oricărei acuzaĠii în materie penală îndreptate împotriva sa”.
Guvernul contestă această teză.
2.1. Cu privire la admisibilitate

Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 §3
din ConvenĠie. De asemenea, Curtea constată că acesta nu prezintă niciun alt motiv de
inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil.
2.2 Cu privire la fond

A. Argumentele părĠilor
Reclamantul arată că, în contra dispoziĠiilor Codului de procedură penală, Tribunalul
Bucureúti, prima instanĠă care i-a aplicat o sancĠiune penală, nu l-a audiat úi nici nu i-a dat
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cuvântul la finalul dezbaterilor. În consecinĠă, nu a avut ocazia să precizeze semnificaĠia
afirmaĠiilor sale făcute cu ocazia conferinĠei de presă din 20 februarie 2001 úi nici să rectifice
ceea ce ar fi putut fi reĠinut în mod eronat (…) în special modul úi timpul verbal utilizate în
discursul său.
Într-adevăr, reclamantul susĠine că a utilizat, cu ocazia conferinĠei de presă, modul
condiĠional în frază „De ce dl [A.P.] (…) ar fi colaborat cu Securitatea?”, iar nu modul
indicativ „a colaborat”, astfel cum a reĠinut Judecătoria. Finalmente, reclamantul observă că,
în conformitate cu dispoziĠiile Codului de procedură penală, faptul de a acorda cuvântul
acuzatului la finalul dezbaterilor nu este un act de procedură facultativ, nefiind lăsat la
latitudinea instanĠei úi nici măcar a acuzatului.
Guvernul consideră că, examinând acuzaĠiile penale aduse reclamantului, instanĠele
naĠionale au respectat întru totul garanĠiile de independenĠă, imparĠialitate, publicitate úi
egalitate a armelor. În această privinĠă, el subliniază că, în speĠă, reclamantul a fost audiat de
către Judecătorie, declaraĠia sa aflându-se la dosar. De altfel, avocatul său a pus concluzii în
apărare în cadrul procedurii de recurs. Mai mult, reclamantul a avut posibilitatea de a depune
la dosar mijloacele de probă pe care le consideră pertinente pentru a-úi susĠine cauza. De
altfel, reclamantul nu a solicitat în cadrul procedurii de recurs prezentarea de probe noi.
Guvernul subliniază apoi că Tribunalul Bucureúti s-a raliat în decizia sa interpretării
probelor úi motivării Judecătoriei.
Tribunalul nu a făcut decât să recalifice drept calomniatoare afirmaĠiile imputate reclamantului. Guvernul observă, de asemenea, că Tribunalul nu úi-a motivat decizia doar sau
într-o măsură determinantă pe declaraĠia reclamantului, ci pe ansamblul probelor din dosar.
Mai mult, Guvernul aminteúte că, potrivit jurisprudenĠei CurĠii, le revine în principal
instanĠelor naĠionale să aprecieze probele strânse de către acestea úi relevanĠa acelora pe care
le propun inculpaĠii, iar caracterul echitabil al unei proceduri trebuie analizat Ġinând cont de
ansamblul acesteia. Guvernul atrage atenĠia asupra ultimelor modificări ale Codului de
procedură penală care obligă instanĠele de recurs să îl audieze pe inculpat.
B. Aprecierea CurĠii
În faĠa unei instanĠe învestite cu soluĠionarea căilor de atac, având plenitudine de
jurisdicĠie, art. 6 din ConvenĠie nu garantează în mod obligatoriu dreptul la o audiere publică
úi nici, în cazul în care o asemenea audiere are loc, dreptul de a asista personal la dezbateri.
În schimb, Curtea a stabilit că, atunci când o instanĠă din căile de atac trebuie să se
pronunĠe într-o speĠă asupra aspectelor de fapt úi de drept deduse judecăĠii úi să analizeze în
ansamblul speĠei problema vinovăĠiei sau nevinovăĠiei inculpatului, aceasta nu poate, pentru
motive de echitate a procedurii, să hotărască asupra acestor aspecte fără o apreciere directă a
declaraĠiilor făcute personal de către inculpatul care afirmă că nu a comis fapta considerată
infracĠiune.
În speĠă, Curtea observă mai întâi că nicio parte nu contestă faptul că reclamantul a fost
condamnat de Tribunalul Bucureúti fără a fi audiat personal.
Astfel, pentru a stabili dacă a existat o încălcare a art. 6 din ConvenĠie, este necesară
examinarea atribuĠiilor Tribunalului úi natura problemelor pe care trebuia să le soluĠioneze.
În speĠă, Curtea observă că, după ce a infirmat achitarea pronunĠată în prima instanĠă,
Tribunalul Bucureúti a statuat asupra fondului acuzaĠiilor aduse reclamantului, declarându-l
vinovat de calomnie, fără a-l fi audiat personal, deúi acesta era prezent la dezbateri. Mai mult,
astfel cum rezultă din dosarul instanĠei, instanĠă a omis în acelaúi timp să îi ofere cuvântul la
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finalul dezbaterilor (a contrario, Constantinescu, citată mai sus, parag. 27 úi 58). Or, în opinia
CurĠii, pentru a pronunĠa hotărârea, Tribunalul Bucureúti nu s-a limitat să efectueze o interpretare diferită în drept faĠă de cea a Judecătoriei în ceea ce priveúte ansamblul elementelor
obiective, dar chiar a efectuat o nouă apreciere a faptelor considerate că fiind dovedite de
prima instanĠă úi le-a reconsiderat, problemă care depăúeúte consideraĠiile strict juridice.
În acest context, Curtea estimează că faptul că reclamantul a fost audiat de Judecătorie nu
exonera Tribunalul de obligaĠia de a-l audia, cu atât mai mult cu cât Judecătoria a dispus
achitarea acestuia. În plus, Curtea accentuează că nu i s-ar putea reproúa reclamantului o lipsă
de interes pentru proces, în condiĠiile în care acesta a asistat la înfăĠiúările de la Judecătorie, în
faĠa căreia úi-a susĠinut personal cauza, precum úi la cele de la Tribunal.
Astfel, Curtea apreciază că condamnarea reclamantului, pronunĠată fără că acesta să fie
audiat personal úi, mai ales, după achitarea de către Judecătorie este contrară exigenĠelor unui
proces echitabil în sensul art. 6 §1 din ConvenĠie.
În consecinĠă, a fost încălcată această dispoziĠie.
3. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din ConvenĠie

Reclamantul susĠine faptul potrivit cu care condamnarea sa penală úi civilă prin decizia din
29 octombrie 2001 a Tribunalului Bucureúti reprezintă o ingerinĠă disproporĠionată în
libertatea sa de exprimare, ce nu era necesară într-o societate democratică. El invocă art. 10
din ConvenĠie, redactat după cum urmează: „Orice persoană are dreptul la libertate de
exprimare. Acest drept include libertatea de opinie úi de a primi sau a comunica informaĠii ori
idei fără amestecul autorităĠilor publice úi fără a Ġine seamă de frontiere. Prezentul articol nu
împiedică statele să impună societăĠilor de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune un
regim de autorizare.
Exercitarea acestor libertăĠi ce comportă îndatoriri úi responsabilităĠi poate fi supusă unor
formalităĠi, condiĠii, restrângeri sau sancĠiuni prevăzute de lege care, într-o societate
democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naĠională, integritatea teritorială
sau siguranĠa publică, apărarea ordinii úi prevenirea infracĠiunilor, protecĠia sănătăĠii, a
moralei, a reputaĠiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaĠiilor
confidenĠiale sau pentru a garanta autoritatea úi imparĠialitatea puterii judecătoreúti”.
3.1. Cu privire la admisibilitate

Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 §3
din ConvenĠie. De asemenea, Curtea constată că acesta nu prezintă niciun alt motiv de
inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil.
3.2. Cu privire la fond

A. Argumentele părĠilor
Reclamantul consideră că această condamnare a sa penală úi civilă pentru calomnie
constituie o ingerinĠă în libertatea sa de exprimare, ingerinĠă care nu răspunde unei nevoi
sociale imperioase. El susĠine că úi-a exercitat în mod legitim dreptul la libertatea de
exprimare prin pronunĠarea discursului incriminat, exprimând o apreciere subiectivă a faptelor
úi aparenĠelor, formulând judecăĠi de valoare, iar nu certitudini în ceea ce priveúte poziĠia lui
Andrei Pleúu cu privire la deconspirarea fostei poliĠii politice úi având o bază factuală
suficientă. Reclamantul arată în acest sens că discursul sau a fost decent úi de bună-credinĠă.
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Reclamantul consideră apoi că motivele invocate de autorităĠile naĠionale pentru a justifica
ingerinĠa nu erau pertinente úi suficienĠe.
Reclamantul subliniază că sumă pe care a trebuit să o plătească lui A.P. cu titlu de daune
morale, cumulată cu amendă penală, reprezenta, la momentul faptelor, de peste 30 de ori
salariul lunar minim.
Guvernul admite că decizia din 29 octombrie 2001 a Tribunalului Bucureúti ar putea fi
interpretată drept o ingerinĠă în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare. Totuúi, el
consideră că este vorba despre o ingerinĠă prevăzută de lege, úi anume art. 206 C.pen. pentru
condamnarea penală úi art. 998 úi 999 C.civ. pentru condamnarea civilă. În plus, condamnarea
avea un scop legitim, úi anume protecĠia reputaĠiei altora, în speĠă a lui A.P., care ocupă o
funcĠie publică importantă.
B. Aprecierea CurĠii
Curtea estimează că această condamnare care face obiectul cauzei reprezintă o „ingerinĠă”
în exercitarea de către reclamant a dreptului sau la libertatea de exprimare. Această imixtiune
încalcă art. 10 din ConvenĠie, cu excepĠia cazului în care este „prevăzută de lege”, urmăreúte
unul sau mai multe dintre scopurile legitime enumerate în art. 10 §2 úi este „necesară, într-o
societate democratică” pentru a le atinge.
a) „Prevăzută de lege”. Curtea observă că Tribunalul Bucureúti s-a bazat, pentru a ajunge
la condamnarea reclamantului, pe art. 206 C.pen. referitor la calomnie úi pe art. 998 C.civ. ce
reglementează răspunderea civilă delictuală. Astfel, ingerinĠa era „prevăzută de lege”.
b) „Scop legitim”. Curtea observă că ingerinĠa în litigiu urmărea un scop legitim raportat
la art. 10 §2 din ConvenĠie, úi anume protecĠia reputaĠiei altora, în speĠă cea a dlui A.P.,
cunoscut drept om de cultură, fost ministru al culturii úi al afacerilor externe úi fost membru al
Colegiului CNSAS.
c) „Necesară într-o societate democratică”. CurĠii îi mai rămâne să verifice dacă această
ingerinĠă era „necesară„ într-o societate democratică pentru a atinge scopul legitim urmărit.
Ea trimite în această privinĠă la principiile fundamentale care se desprind din jurisprudenĠa sa
în materie.
În exercitarea puterii sale de control, Curtea nu se poate substitui instanĠelor interne
competenĠe, ci ea trebuie să verifice prin prismă art. 10 din ConvenĠie hotărârile pe care
acestea le-au pronunĠat în virtutea puterii lor de apreciere. De aici nu rezultă că ea ar trebui să
se limiteze la a cerceta dacă statul pârât a utilizat această putere cu bună-credinĠă, cu grijă úi
în mod rezonabil; Curtea trebuie să analizeze ingerinĠă în litigiu în lumina ansamblului cauzei,
inclusiv din perspectivă amplorii afirmaĠiilor imputate reclamantului úi a contextului în care
acesta le-a emis.
Curtea trebuie să verifice dacă autorităĠile interne au asigurat un just echilibru între, pe de
o parte, protecĠia libertăĠii de exprimare, consacrată de art. 10 din ConvenĠie úi, pe de altă
parte, cea a dreptului la reputaĠia persoanelor implicate în cauză, care, în calitate de element al
vieĠii private, este protejat de art. 8 din ConvenĠie.
Curtea observă că, în prezenta cauză, Tribunalul Bucureúti a considerat că, prin afirmaĠiile
făcute cu ocazia unei conferinĠe de presă, reclamantul l-a expus pe A.P. dispreĠului public úi
unor posibile sancĠiuni, Ġinând cont de funcĠiile deĠinute de acesta.
Este necesar deci să se examineze, având în vedere principiile menĠionate mai sus, dacă
motivele invocate de Tribunalul Bucureúti pentru a justifica condamnarea persoanei în cauză
erau „pertinente úi suficiente”.
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Curtea aminteúte în această privinĠă că art. 10 §2 din ConvenĠie nu permite în niciun fel
restricĠii aduse libertăĠii de exprimare în domeniul discursului politic sau al unor probleme de
interes general.
Curtea evidenĠiază în principal că discursul incriminat al reclamantului se înscria în
contextul special al unei dezbateri de ordin naĠional privind o temă de interes general úi
extrem de sensibilă.
Curtea constată că reclamantul a avertizat publicul asupra faptului că el doar exprimă
anumite îndoieli, că făcea o apreciere subiectivă a faptelor úi aparenĠelor cu privire la poziĠia
lui A.P. în ceea ce priveúte problema deconspirării fostei poliĠii politice. AfirmaĠiile făcute nu
erau prezentate că fiind certitudini.
Mai mult, Curtea constată că este vorba despre niúte afirmaĠii orale pronunĠate cu ocazia
unei conferinĠe de presă, ceea ce l-a lipsit pe reclamant de posibilitatea de a le reformula,
reface sau de a le retrage.
Curtea apreciază apoi că buna-credinĠă a reclamantului este de asemenea dovedită de
participarea să la procedura penală îndreptată împotrivă să.
Curtea observă că persoană în cauză a dat dovadă de interes pentru proces, prezentându-se la
termenele stabilite de instanĠe în faĠă Judecătoriei úi a Tribunalului. Astfel, el a putut fi audiat
personal în procedura din faĠă Judecătoriei, a putut să depună concluzii scrise úi să prezinte, în
toate stadiile procedurii, elementele de probă susceptibile să dovedească afirmaĠiile sale.
În ceea ce priveúte caracterul proporĠional al atingerii dreptului la libertatea de exprimare,
Curtea aminteúte că natura úi severitatea pedepselor aplicate sunt elemente care trebuie luate
în considerare.
Curtea consideră că ingerinĠa în libertatea de exprimare a reclamantului nu a fost, în speĠă,
justificată de motive pertinente úi suficienĠe. Astfel, ingerinĠa nu ar putea fi considerată
proporĠională úi deci „necesară într-o societate democratică” în sensul art. 10 din ConvenĠie.
În consecinĠă, a existat o încălcare a acestei dispoziĠii.
4. Cu privire la aplicarea art. 41 din ConvenĠie

Art. 41 din ConvenĠie prevede: „în cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a
ConvenĠiei sau a protocoalelor sale úi dacă dreptul intern al înaltei părĠi contractante nu
permite decât o înlăturare incompletă a consecinĠelor acestei încălcări, Curtea acordă părĠii
lezate, dacă este cazul, o reparaĠie echitabilă”.
4.1. Prejudiciu

Reclamantul a solicitat 5.500 RON cu titlu de prejudiciu material, sumă care reprezintă
cuantumul amenzii penale úi al daunelor morale plătite părĠii vătămate că urmare a condamnării.
El consideră că această sumă ar trebui reevaluată luând în considerare evoluĠia salariului
mediu între data plăĠii acestor sume (2002) úi anul 2009. El a solicitat, de asemenea, 5.000
euro cu titlu de prejudiciu moral.
Guvernul a susĠinut că sumele plătite de către reclamant ca urmare a condamnării sale
trebuie reevaluate Ġinând cont de metodele Institutului NaĠional de Statistică. Astfel, el a
estimat că sumele reactualizate se ridică la 2.222 euro. Acesta a susĠinut, de asemenea, că
legătură de cauzalitate între prejudiciul moral invocat úi suma solicitată sub acest aspect nu a
fost dovedită úi că o eventuală constatare a încălcării ar putea constitui, în sine, o reparaĠie
suficientă a prejudiciului moral pretins de reclamant.
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Curtea observă că baza care trebuie reĠinută pentru acordarea unei reparaĠii echitabile
rezidă, în speĠă, în faptul că reclamantul nu a beneficiat de o procedură echitabilă úi în
ingerinĠa disproporĠionată în dreptul sau la libertatea de exprimare, ca urmare a condamnării
sale pentru calomnie.
Curtea constată că reclamantul a plătit atât amenda penală, cât úi daunele morale acordate
că urmare a condamnării sale.
Prin urmare, având în vedere ansamblul elementelor prezentate de către părĠi în această
privinĠă, Curtea acordă reclamantului 3.500 euro cu titlu de prejudiciu material.
Mai mult, Curtea consideră că reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil.
Statuând în echitate, astfel cum dispune art. 41 din ConvenĠie, acordă reclamantului 5.000
euro cu titlu de prejudiciu moral.
4.2. Cheltuieli de judecată

Reclamantul a solicitat în acelaúi timp 38 euro pentru costurile úi cheltuielile implicate de
procedurile interne úi 5.000 RON, aproximativ 1.180 euro, pentru cele din faĠa CurĠii. El a
transmis documente justificative pentru o parte dintre aceste sume.
Guvernul a remarcat că reclamantul nu a transmis CurĠii niciun document justificativ cu
privire la suma de 5.000 RON.
Conform jurisprudenĠei CurĠii, un reclamant nu poate obĠine restituirea costurilor úi
cheltuielilor decât în măsură în care s-a stabilit caracterul real, necesar úi rezonabil al
cuantumului acestora. În speĠă, Ġinând cont de documentele aflate la dispoziĠia sa, precum úi
de criteriile menĠionate mai sus, Curtea consideră rezonabilă sumă de 1.180 euro, care include
toate costurile úi cheltuielile úi o acordă reclamantului.
4.3. Dobânzi moratorii

Curtea consideră potrivit ca rata dobânzilor moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilităĠii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
în unanimitate,
CURTEA
1. declară cererea admisibilă;
2. hotărăúte că a existat o încălcare a art. 6 §1 din ConvenĠie;
3. hotărăúte că a existat o încălcare a art. 10 din ConvenĠie;
4. hotărăúte:
a) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în termen de 3 luni de la data rămânerii
definitive a prezentei hotărâri, în conformitate cu art. 44 §2 din ConvenĠie, suma de 3.500
euro pentru prejudiciul material, 5.000 euro pentru prejudiciul moral úi 1.180 euro pentru
costuri úi cheltuieli, sume ce vor fi convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb
valabil la data plăĠii, plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit;
b) ca, începând de la expirarea termenului menĠionat mai sus úi până la efectuarea plăĠii,
aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilităĠii de
împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă úi majorată cu 3
puncte procentuale.

