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DECIZIE 
din 30 martie 2017 

cauza 01/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarei: Asociația Obștească "Comunitatea Armeană din Moldova" 
reclamatei: A.G.  
au deliberat, în ședință deschisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 
      Pretinsa discriminare a persoanelor de etnie armeană, cetățeni ai Republicii Moldova.  

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii  

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 
25.05.2012. Reclamatul a ridicat excepția de inadmisibilitate prevăzută la pct. 42 lit. d) din 
Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului. Consiliul observă că excepția 
invocată are legătură cu fondul cauzei, respectiv, aceasta va fi abordată odată cu formularea 
concluziilor finale pe dosar. 
 

III.  Susținerile Părților  
        Alegaţiile petiționarei  
3.1 Petiționara susține că declarațiile reclamatei făcute la postul de televiziune CBC în cadrul 

emisiunii ”B тему”, unde a fost abordat subiectul ’’Фальсификация истории и 
агрессорская политика армении”, constituie o discriminare și segregare rasială pe criteriu 
de origine națională și etnică a cetățeniilor Republicii Moldova de etnie armeană. Petiționara 
notează că emisiunea din 12.04.2016 a fost plasată pe canalul youtube.com, iar la data de 
27.09.2016 o parte din această emisiune a fost promovată separat. 

3.2 Petiționara notează că reclamata direct a susținut că armenii din Republica Moldova se ocupă 
de corupție, iar întregul popor armean, în special, cei din RM sunt teroriști, agresori, urăsc 
oamenii etc. Petiționara susține că afirmațiile nu se referă la o anumită persoană de etnie 
armeană, ci la o comunitate întreagă, la un popor. Petiționara consideră că, prin acest discurs, 
se instigă societatea moldavă să excludă comunitatea armeană din viața socială, menționând 
că toți armenii sunt agresivi și teroriști. Petiționara invocă că a fost încălcată demnitatea 
întregii comunități armene din Republica Moldova în sferele politică, economică, socială, 
culturală și alte sfere ale vieții.   

 
       Susținerile reclamatei  
3.3 Reprezentantul reclamatei, în ședința de audieri, a punctat mai multe aspecte și a solicitat 

Consiliului să ține cont de acestea, în special: calitatea procesuală a asociației, menționând că 
nu este înregistrată la Ministerul Justiției și nu poate depune o plângere în numele comunității 
armene din Republica Moldova; a prezentat obiecții referitoare calitatea probelor prezentate, 
menționând că actele confirmate de executorul judecătoresc nu sunt valabile; a invocat 
incompetența Consiliului de a se pronunța, deoarece declarațiile au fost făcute în afara 
teritoriului Republicii Moldova.  

3.4 Reclamata susține că declarațiile făcute constituie opinia sa pe care și-a exprimat-o și care se 
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încadrează în limitele stabilite de Legea cu privire la libertatea de exprimare. Opinia și faptele 
expuse la postului de televiziune CBC emisiunea ”B тему”, sunt redate din materialele publice 
care corespund realității și sunt publicate în presă. Reclamata susține că, libertatea de 
exprimare este un drept fundamental al individului, ocrotit în Republica Moldova și de 
Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.  

 

IV.  Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) garantează dreptul la egalitate, iar toţi 
cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 
origine socială; art. 18 alin.  (1) cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului 
atât în ţară, cât şi în străinătate; art. 32 alin. (1) prevede că oricărui cetăţean îi este garantată 
libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau 
prin alt mijloc posibil; alin. (2) libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea 
sau dreptul altei persoane la viziune proprie. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) stabilește 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 definește: instigare la discriminare – 
orice comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o conduită intenţionată 
în scopul discriminării unei terţe persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; 
segregare rasială – orice acţiune sau inacţiune care conduce direct sau indirect la separarea 
ori diferenţierea persoanelor pe baza criteriilor de rasă, culoare, origine naţională sau 
etnică; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice 

din domeniul public şi privat.  
4.3 Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010 la art. 2 prevede 

noțiunea de discurs care incită la ură ca fiind orice formă de exprimare care provoacă, 
propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de 
ură fondate pe intoleranţă; conform art. 3 alin. (1) orice persoană are dreptul la libertatea de 
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi 
idei; alin. (2) Libertatea de exprimare protejează atât conţinutul, cât şi forma informaţiei 
exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează; alin. (3) 
exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrângeri prevăzute de lege, 
necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau 
siguranţa publică, pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja sănătatea 
şi morala, reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii 
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti; alin. (5) 
garanţiile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra discursurilor care incită la ură 
sau la violenţă; art. 7 alin. (1) orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi 
reputaţiei sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a 
judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie. 

4.4 Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale 
la  art. 10 alin. (1) se menționează că orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. 
Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori 
idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu 
împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui 
regim de autorizare; alin. (2) Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi 
responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute 
de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea 
naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 
infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a 
împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti; art. 14 prevede că exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în 
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special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă 
situaţie. 

4.5 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cauza Lingens c.Austriei, nr. 
9815/82, din 08.07.1986 prin care s-a notat că libertatea de exprimare acoperă nu numai 
informațiile și ideile primite favorabil sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și acele 
care șochează sau deranjează. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței, spiritului 
deschis, fără de care nu există societate democratică. De asemenea, a fost definit subiectul 
de interes public drept orice „chestiune care afectează viaţa comunităţii”, subliniindu-se că 
interesul public nu se rezumă la chestiunile politice, ci le include şi pe cele sociale sau de alt 
gen care privesc comunitatea.  

4.6 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cauza Norwood v. Marea Britanie, 
nr. 23131/03, din 16.11.2004, Curtea Europeană a considerat că dl Norwood a depășit 
limitele libertății de exprimare când a afișat 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 și generalizat împotriva întregului grup religios, asociindu-l cu grave acte de 
terorism, este incompatibil cu valorile enunțate și garantate de Convenție, în special, 
toleranță, pacea socială și nediscriminarea. Afișarea posterului de către dl Norwood în 
fereastra casei sale a constituit un act în sensul articolului 17 și, deci, nu se bucură de 
protecția articolelor 10 și 14 ale Convenției...”. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Consiliul analizând conținutul declarațiilor reclamatei, reține spre examinare următoarele 

afirmații: 
i. "[...]армянская община заняла церковь католическую в центральной части города, 

огородила её высоким забором, туда никого не пускают, они просто оккупировали 
эту церковь и сказали что это наша территория, мы туда никого не пустим, 
зацепившись на каком-то клочке, они потом начинают разрастаться, как раковая 
опухоль и если игнорировать это и не предпринимать никаких мер со стороны 
властей, со стороны просто общества и населения, то эта раковая опухоль 
действительно разрастётся до таких размеров, чтобы воплотить в жизнь их 
утопическую идею. min. 12:56-13:03 - ... этот самый несчастный народ (armenii) 
является основоположником терроризма " 

ii. "[...]армян - это терроризм, это агрессия, это человеконенавистничество, если 
человек ненавидит другого человека, даже если он какое-то время улыбается, но 
всё время держит за спиной в руке своей нож, чтобы в удобный момент воткнуть 
этот нож в спину своему соседу, я в этом убедилась на своём собственном 
опыте. Поэтому говорить о том кто может, а кто не может, этот вывод 
приходит сам собой ... поэтому мирная сущность азербайджанского народа не 
может быть поставлена на одну чашу весов с агрессивной сущностью 
армянского народа [...]" 

5.2 Referitor la excepțiile de inadmisibilitate ridicate de către reprezentantul reclamatei, Consiliul 
menționează următoarele.  
În primul rând faptele invocate au un obiect fondat prin raportare la domeniul de aplicare a 
Legii cu privire la asigurarea egalității, or declarațiile reținute la pct. (i) se încadrează în 
elementele constitutive ale instigării la discriminare, în special: 

a) comportamentul sau conduita unei persoane care aplică presiuni,   
b) cu scopul sau efectul discriminării unei persoane sau unui grup de persoane,  
c) pe baza unui criteriu stipulat de lege. 

5.3 În al doilea rând, Consiliul respinge afirmația referitor la imposibilitatea asociației de a depune 
o plângere în interesul comunității, deoarece potrivit  pct. 38 al Legii nr. 298 din 21.12.2012 
plângerea poate fi depusă atât în nume propriu, cât și în interesul unui grup de persoane sau 
al unei comunităţi. Mai mult, potrivit art. 13 alin.  (1) al Legii nr. 121 din 25.05.2012, 
constatarea existenţei sau inexistenţei faptei de discriminare se iniţiază și la cererea 
persoanelor interesate, care, potrivit noțiunii stabilită la pct. 4 al Legea nr. 298, poate fi orice 
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persoană care are un interes legitim în combaterea discriminării şi reprezintă o persoană, un 
grup de persoane sau o comunitate împotriva căreia s-au comis fapte discriminatorii. Cerința 
înregistrării/neînregistrării este irelevantă situației. De asemenea, Consiliul subliniază că este 
competent să se pronunțe, deoarece pretinsa faptă de discriminare a fost săvârșită de către 
un cetățean al Republicii Moldova, aceasta vizează cetățenii Republicii Moldova de etnie 
armeană și consecințele au survenit pe teritoriul Republicii Moldova. Cât privește calitatea 
probelor certificate de către executorul judecătoresc, Consiliul notează că, potrivit  pct. 60 al 
legii nr. 298 din 21.12.2012, îi pot fi prezentate, până la încheierea audierilor, orice mijloace de 
probă, inclusiv înregistrări audio, video sau date statistice. Dacă proba se face prin înscrisuri, 
se anexează copii ale acestora, respectiv, certificarea acestora nu este relevantă. În acest 
sens, Consiliul reține drept probă relevantă doar înregistrarea video difuzată pe canalul 
youtube.com. 

5.4 Reieșind din cele expuse, Consiliul urmează să stabilească dacă declarații stabilite la pct. i-ii 
întrunesc elementele constitutive ale unei forme de discriminare, definite în art. 2 din Legea nr. 
121 cu privire la asigurarea egalității.  

5.5 Cît privește alegațiile petiționarei referitoar la segregarea rasială, Consiliul menționează că 
pentru a fi stabili o prezumție a acestei forme de discriminare, este necesar prezența 
cumulativă a următoarelor elemente constitutive:  

a) acțiunea sau inacțiunea care direct sau indirect 
b) a condus la diferențierea sau separarea persoanelor 
c) pe bază de rasă, culoare, origine națională, etnică 

5.6 În acest sens, Consiliul reține reține că prin afimația мирная сущность азербайджанского 
народа не может быть поставлена на одну чашу весов с агрессивной сущностью 
армянского народа, deși, se conturează o diferențiere a etniilor, acesta nu este de natura 
unei segregări rasiale în sensul Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității. Segregarea 
rasială reprezintă izolarea, separarea comunităților etnice. De regulă, în cazuri extreme, 
segregarea se materializează prin crearea de servicii distincte în baza rasei persoanei care 
apelează la aceste servicii și nu se referă la declarații publice.   

5.7 Declarațiile reținute vor fi analizate prin prisma elementelor constitutive ale instigării la 
discriminare, reflectate la pct. 4.2. Conform regulii speciale aplicabile litigiilor în materia 
discriminării, sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare revine persoanei despre 
care se presupune că a comis fapta discriminatorie, regulă prevăzută la pct. 56 al Legii nr. 298 
din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului. Întru exercitarea acestei sarcini, reclamata a 
susținut că declarațiile sale se încadrează în dreptul la exprimarea publică a opiniei, subliniind 
că libertatea de exprimare este un drept fundamental al individului și este garantat de 
Constituția Republicii Moldova. Mai mult, reclamata susține veridicitatea declarațiilor sale, 
prezentând o serie de documente în acest sens. Consiliul notează că nu întră în competența 
sa de a aprecia dacă faptele invocate de reclamată constituie sau nu adevăruri științifice, ci 
doar daca aceste declarații constituie un îndemn la discriminare și marginalizare a persoanelor 
vizate prin discurs.  

5.8 Consiliul reamintește că libertatea de exprimare acoperă nu numai informațiile și ideile primite 
favorabil sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și acele care șochează sau 
deranjează. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței, spiritului deschis, fără de care nu 
există societate democratică (cauza Lingens c.Austriei, nr. 9815/82, din 08.07.1986).Cu toate 
acestea, Consiliul atrage atenţia că nu trebuie de ignorat faptul că exercitarea acestei libertăți 
comportă îndatoriri și responsabilități din partea persoanelor ce își exercită dreptul la libera 
exprimare. Așadar, cel care își exprimă opiniile trebuie să manifeste prudență în anumite 
domenii ce devin sensibile dacă sunt articulate într-un anumit context. Consiliul notează că 
libertatea de exprimare poate și trebuie să fie restrânsă atunci când formele de exprimare a 
ideii, informației sau opiniei capătă forma unui discurs instigator la discriminare. Cu alte 
cuvinte, opiniile exprimate public care instigă la ură socială nu beneficiază de protecția art. 10 
din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Invocarea libertății 
de exprimare în apărarea acestor afirmații ar constitui o distorsionare a conținutul normativ al 
acestui drept. Prin urmare, reacția autorităților de drept trebuie să fie corespunzătoare, în 
special când autorul acestor exprimări este o persoană publică care poate să influențeze și să 
modeleze opinia publică.  
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5.9 Consiliul notează că afirmația «если игнорировать это и не предпринимать никаких мер 
со стороны властей, со стороны просто общества и населения, то эта раковая 
опухоль действительно разрастётся до таких размеров, чтобы воплотить в жизнь 
их утопическую идею», constituie un comportament prin care se aplică presiuni și îndeamnă 
la precauție și respingere a unei întregi etnii, ceea ce constituie instigare la discriminare în 
sensul Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității. Afirmația «армян - это терроризм», 
reclamata generalizează și asociază o întreagă etnie cu un grav fenomen, cel al terorismului, 
este incompatibilă cu valorile proclamate de CEDO în special toleranța, pacea socială și 
nediscriminarea (Norwood vs. Regatul Unit al Marii Britaniei cererea nr. 23131/03 din 
16.11.2004). Aceste declarații publice constituie un comportament discriminator care instigă la 
discriminare față de cetățenii Republicii Moldova de etnie armeană. Consiliul menționează că 
astfel de declarații aduc atingere demnității, chiar și securității acestui grup și reprezintă un 
pericol pentru pacea socială. Consiliul subliniază că în calitatea ei de cetățean cu o poziție 
importantă într-o societate, persoană pusă în slujba adevărului și a justiției (avocat), este 
obligată să depună o diligență sporită atunci cînd face declarații publice referitoare la subiecte 
cu o sensibilitate socială și politică sporită, pentru a evita atingerea demnității umane a unui 
grup etnic.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art.15 alin. (4), din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalității, coroborat cu pct.61 al Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă instigare la discriminare pe criteriu de origine etnică. 
2. Reclamata va aduce scuze publice pentru afirmațiile instigatoare la discriminare pe criteriu 

de origine etnică prin aceleași mijloace prin care a răspândit declarațiile instigatoare la 
discriminare. 

3. Reclamata va informa Consiliul în termen de 10 zile de la recepționarea acestei decizii, 
despre măsurile întreprinse sau planificate în vederea executării prezentei decizii. 

4. Prezenta decizie se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa           
www.egalitate.md. 

5. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor 
pct. 65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii contenciosului administrativ nr. 
793 din 10.02.2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
 Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ   – Membră 
 
 
 

http://www.egalitate.md/

