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Examinand in cadrul jedintei de judecata publice cauza civila pusa pe rol la
cererea Centrului de Infiorma(ii ,,GENDERDOC -M” inaintata catre Compania
,,Te1eradio-Moldova” privind recunoajterea actiunilor paratului fata de reclamant
ca fund discriminare pe criterii de orientare homosexuala §i de a obliga paratul sa
difuzeze filmul documentar ,,Drepturile omului pe ecran.Drepturile minoritatilor
sexuale” la aceeaj i on la care au fost difuzate alte filme documentare din aceasta
serie nu mai tarziu de ora 22.40 ,

A C O N S T A T A T

niun. Chi§ inau

La data de 14.11.2013 reclamantul Centrul de Informatii ,,GENDERDOC -
M” s-a adresat in judecata cu actiunea data in care a indicat ca ca prin hotarirea
Curt, ii de Apel Chi §inau din 26 iunie 2012 a fost lasata in vigoare hotarirea
Consiliului de Observatori ai Companiei "Teleradio-Moldova" nr. 1/244 din 22
decembrie 2010 privind recomandarea pre§edintelui j i directorului Companiei
difuzarea filmului "Drepturile omului pe ecran: Drepturile minoritatilor sexuale",
iar hotarirea Curt, ii de Apel a fost men(inuta in vigoare prin decizia Curt, ii
Supreme de Justi (ie a R. Moldova din 15 august 2012.

Filmul documentar "Drepturile omului pe ecran: Drepturile minoritatilor
sexuale" este unul din cele patru filme documentare din seria "Drepturile Omului
pe Ecran", realizate de Mann Turea j i ca autorul a ales filmul documentar ca
modalitate de a-§i exercita dreptul la libertatea de exprimare j i de opinle garantat
de Artciolul 10 al Conventiei Europene §i in aceste filme documentare, autorul
reflecta diversitatea de opinii existenta in societatea Republicii Moldova cu
privire la fiecare din cele patru subiecte: po1i(ia j i justi Jia, societatea civila,
drepturile persoanelor cu disabilita(i §i drepturile minoritatilor sexuale.

Indica reclamantul ca, cu exceptia celui din urma film documentar, primele
trei filme au fost difuzate de Teleradio-Moldova la ora 20. 10, 22.40 j i respectiv
22.40. Fi1mu1 documentar "Drepturile omului pe ecran: Drepturile minoritatilor
sexuale" nu a fost difuzat, de i piritul afirma ca a fost -in ziua de 16 iulie 20 i 2 ora
00.40. Reclamantii afirma ca in acea zi j i on a fost aratat un film documentar
despre pejterile Moldovei.



Considera reclamantul ca filmul documentar "Drepturile omului pe ecran:
Drepturile minoritatilor sexuale" ' i esen(a sa i-ji propune sa contribuie la
dezvoltarea toleranJei fata de diversitate, sa relateze diferite experiente j i
opinii la subiect, sa informeze despre incalcarile drepturilor omului de care
sufera persoanele cu orientare homosexuala doar din cauza orientarii sale
sexuale.

Mai indica reclamantul in cererea de chemare in judecata ca, centrul de
Informa(ii GENDERDOC -M, in acest documentar, relateaza citeva din
experien(ele negative, cazuri de de discriminare §i violenta, cu care se
confrunta membrii comunita(ii LGBT.

Din raspunsul primit de la pint sub nr. 01 -14/239 dln 27.02.2013, se arata
ca filmul documentar "Drepturile omului pe ecran: Drepturile minorita(ilor
sexuale" a fost aratat la ora 00.40 pe 1 fi iulie 2012 stabilita in baza deciziei nr. 44
a CCA "cu privire la aplicarea semiielor de avertizare in cadrul serviciilor de
programe televizate" din 30 martie 2010. Insa reclamantul considera ca CCA
ofera o lista de criterii generale de care titularii de licen(a audiovizuala vor (ine
cont in clasificarea productiilor audiovizuale. Aceste criterii se refera in principal
la scenele de violenta, contextul in care se prezlnta consumarea drogurilor §1 a
alcoolului, reprezentarea actului sexual, rolul copiilor in scene de violenta,
prezentarea femeii in ipostaze degradante, lntensitatea scenelor de violenta
casnica, tipologia limbajului. in baza acestor criterii se recomanda utilizarea
semnelor de avertizare "AP", " 12", " 16", " 18" care corespund virstei copiilor ca
consumatori a informa(iei difuzate.
Reclamantul afirma ca scene de violenta sint doar intr-un singur film documentar

§i anume in "Drepturile omului pe ecran: politia j i justiJia" pentru ca reda
evenimentele din 7 aprilie 2009 ji discuta cazurile de tortura in politie. Celelalte
filme documentare, j i in special Filmul documentar "Drepturile omului pe ecran:
Drepturile minoritatilor sexuale" nu con(in nici scene de violenta, nici limbaj
licenJios, nici act sexual j i nici vreuna din criteriile enumerate in decizia nr. 44 din 30
martie 2010 care sa o egaleze cu filmele horror, erotice §i cu cele de o violenta
extrema.

Reclamantul considera ca piritul inten(1onat j i cu rea voin(a a calificat
Filmul documentar "Drepturile omului pe ecran: Drepturile minoritatilor sexuale"
ca fund interzis tinerllor sub 18 anl pentru a-l dlfuza la o on cit mai tirzie,
impiedicind astfel informarea opiniei publice despre situatia reala a persoanelor
cu orientare homosexuala in R. Moldova. Reclamantul considera, ca acest film
documentar urma sa lie aratat cel pu(in la aceiaj i on de 22.40 la care au fost
difuzate §i celelalte doua filme documentare despre societatea civila j i persoanele
cu dizabilitaJi, toate trei avind con!inut informativ similar.

Reclamantul afirma ca a fost supus discriminarii pe criteriul orientarii
homosexuale in exercitarea dreptului de exprimare a opiniei §i de a transmite
informa(ie care nu poate fi justificata rezonabil de pint.

Reclamantul solicita instan Jei in baza Articolul 18 "dreptul la protectie a
victimei discriminarii" din Legea nr. l2l privind asigurarea egalita(ii sa dispuna
remedierea situaJiei prin constatarea ac(iunilor piritului ca fund discriminare pe
criteriul orientarii homosexuale, fund forma interzisa de discriminare, §i situa(iei
anterioare incalcarii drepturilor reclamantului j i mai solicita de a obliga piritul sa



difuzeze filmul documentar "Drepturile omului pe ecran. Drepturlle minoritatilor
sexuale" la aceiaji on la care au fost difuzate celelalte trei filme documentare din
aceasta serie, adica nu mai tirziu de 22.40.

In §edinta judiciara reprezentantul reclamantului a sustinut ac(iunea in
cauza ji a rugat sa lie admisa.

Reprezentantul piritului nu s-a prezentat in §edin(a judiciara, dar a fost
injtiintat despre ziua j i ora examlnarii cauzei prin aviz confirmativ, deacea
instanta a examinat cauza in lipsa piritului.

Audiind argumentele invocate de reprezentantul reclamantului §i analizind
materialele cauzei, instanta de judecata gase jte ca actiunea reclamantului nu ets
juridic intemeiata §i urmeaza a fi respinsa din considerentele ca.

In cererea de chemare in judecata reclamantul sustine ca ca piritul
intentionat j i cu rea vointa a calificat Filmul documentar "Drepturile omului pe
ecran: Drepturile minoritatilor sexuale" ca flind interzis tinerilor sub 18 am pentru
a- l difuza la o on cit mai tirzie, impiedicind astfel lnformarea opiniei publice
despre situatia reala a persoanelor cu orientare homosexuala in R. Moldova.
Reclamantul considera, ca acest film documentar urma sa lie aratat cel putin la
aceiaj i on de 22.40 la care au fost dlfuzate j i Célelalte doua filme documentare
despre societatea civila j i persoanele cu dizabilita(i, toate trei avind continut
informativ similar.

Reclamantul afirma ca a fost supus discriminarii pe criteriul orientarii
homosexuale in exercitarea dreptului de exprimare a opiniei sale.

Insa este de mentionat faptul ca, conform deciziei nr. 44 a CCA "cu privire
la aplicarea semnelor de avertizare in cadrul serviciilor de programe televizate"
din 30 martie 2010, piritul Compania ,,Teleradio Moldova” era in drept de a
califica Filmul documentar "Drepturile omului pe ecran: politia §i justi (ia" ca
fund interzis copiilor sub virsta de 12 ant odata ce a fost difuzat la ora 20. 10.
Filmele documentare "Drepturile omului pe ecran: societatea civila” §i " Drepturile
omului pe ecran: Drepturile persoanelor cu dizabilita(i" ca fund interzis tinerilor
sub 16 ani odata ce Ie-a difuzat la ora 22.40.

lar Filmul documentar "Drepturile omului pe ecran: Drepturile
minoritatilor sexuale" l -a calificat ca fund interzis tinerilor sub 18 am, de rind cu
filmele horror, erotice, de o violenta extrema j i compete(ii full—contact.

Este de mentionat faptul ca instanta de judecata nu ar ii in drept de a dirlja
cu activitatea Companiei ,,Teleradio Moldova” referitor la programul de difuzare
a unea sau altea emisiuni. Acest program de difuzare a emisiunilor se dirigeaza de
insuji Companieaa ,,Teleradio Moldova”.

Cerin(a reclamantului de a obliga piritul sa transmita o astfel de informatie
la o on exacta sau nu mai tirziu de oia 22.40, nu este bazata pe o norma legala
strict prevazuta.

In baza celor expuse §i in conformitate cu art. 238-242 CPC, instanta de
judecata,

A H O T A R I T:

A respinge cererea Centrului de [nfiormatii ,,GENDERDOC” inaintata catre
Compania ,,Teleradio-Moldova” privind recunoajterea ac (iunilor paratului fa(a de



reclamant ca fund dl scriminare pe criterii de orientare homosexuala §i de a obliga
paratul sa difuzeze filmul documentar ,,Drepturile omului pe ecran.Drepturile
minorita(ilor sexuale” la aceea§i onta care au fostdifuzate alte filme documentare
din aceasta serie nu mai tarziu de ora 22.40

Hotararea este cu drept de apel in Curtea de Apel Chi jinau in termen de 30
zile prin intermedlul judecatoriei Centru niun. Chi §inau.

Hotarirea devine irevocabila
la data de judecator I.Busuioc


