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 Dup` un deceniu
Subiectul referitor la limitarea libert`]ii de
exprimare în internet nu va fi epuizat mult
timp de acum înainte, iar controversele
generate în rândul diverselor segmente de
specialişti şi utilizatori cunosc treceri continue de la o argumentare la alta, de la o
tabl` de valori la alta. Situa]ii noi ce apar
în mediul virtual produc dezbateri inedite,
iar legisla]ia şi, nu în ultimul rând, practica juridic` au dificult`]i în a ]ine pasul
cu aceste reorient`ri.
Esen]ial r`mâne în tot acest concert de
idei modul de aplicare a legii, atunci când
con]inuturi de diverse tipuri intr` în coliziune cu legea. Cu un deceniu în urm`,
judec`torii abia îşi începeau alfabetizarea
în materie de internet, iar persisten]a
nenum`ratelor necunoscute în acest
domeniu a determinat solu]ii jurispruden]iale bizare, atunci când ele nu erau,
în mod v`dit, exagerate, abuzive sau contrare principiilor dreptului. A durat pân`
când aceste principii au putut fi aşezate
în armonie cu manifest`rile noilor
tehnologii, pân` când mindset-ul practicienilor a cuprins complexitatea unei realit`]i juridice fundamental deosebite fa]`
de cele din trecut, şi pân` când reglement`rile au c`p`tat o anume flexibilitate
conform` cu un domeniu supus permanentei inova]ii. Acest proces de armonizare nu a luat sfârşit, iar pe lâng`
dimensiunea incontestabil` a progresului
normativ şi jurispruden]ial, continu` s`
existe destule contradic]ii aparent de nerezolvat.
În mod evident, valoarea constitu]ional`
aflat` în centrul acestui proces o
reprezint` libertatea de exprimare. Dac`
în mediul offline, pre] de dou` secole,
confrunt`rile ce vizau trasarea limitei
exacte între ceea ce este îng`duit şi ceea
ce trebuie s` suporte sanc]iunea legii intraser` aproape într-o rutin` care a facilitat tot mai multe consensuri, discu]iile în
mediul electronic aşeaz` tehnologia într-o
cvasi-permanent` pozi]ie de lupt` cu cei
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îns`rcina]i s` vegheze la respectarea legii
şi a limitelor libert`]ii con]inuturilor din
internet.

 Sanc]iuni şi nuan]e
În principiu, dispozi]iile constitu]ionale
contemporane interzic explicit cenzura.
Textul art. 30 alin. 2 din Constitu]ia
României tinde s` supraliciteze, subliniind c` cenzura de orice fel este interzis`,
iar alin. 4 al aceluiaşi articol afirmând c`
nici o publica]ie nu poate fi suprimat`.
F`r` a ne raporta în mod necesar la textele din Legea noastr` fundamental`, ne
putem întreba totuşi cum vor face ele fa]`
unui test serios de aplicare, confruntate

fiind cu particularit`]ile spa]iului virtual.
Vor putea judec`torii s` încerce impunerea unor nuan]e? Vor fi nevoi]i s` fie
radicali? Ce unit`]i de m`sur` valabile
vor avea la îndemân`?
De curând, în Turcia, instan]ele par s` fi
oferit un semnal de orientare rezonabil`
în aceast` privin]`. Firma de avoca]i Dülger a surprins o solu]ie interesant` în contextul aplic`rii Legii 5651/2007 privind
reglementarea publica]iilor online şi combaterea infrac]iunilor s`vârşite prin intermediul publica]iilor electronice. Una
dintre sanc]iunile stabilite de lege o constituie blocarea accesului la resursele internet ilegale, m`sur` a c`rei aplicare este
apt` s` determine controverse în leg`tur`
cu protec]ia adecvat` a libert`]ii de expresie. F`r` a pune, în principiu, sub semnul întreb`rii utilitatea unei astfel de
sanc]iuni, blocarea accesului la resursele
respective din internet poate reprezenta o
ac]iune dispropor]ionat`, în raport cu
gravitatea faptei s`vârşite şi cu localizarea
efectiv` a con]inutului ilegal într-un anumit segment al teritoriului cibernetic, altminteri conform cu legea.
Într-un dosar penal aflat pe rolul unui tribunal turc, procurorul a solicitat blocarea
accesului la o întreag` pagin` web, în
care se g`sea un singur con]inut ilegal.
Fa]` de situa]ia de fapt, judec`torii au acceptat doar o închidere par]ial` a accesului, şi anume doar la acea subdiviziune a
paginii aflat` în conflict cu legea. Solu]ia
a fost extrem de curajoas` în condi]iile în
care, în spe]`, fusese vorba despre un caz
de pornografie infantil`, iar reac]ia opiniei
publice a tins s` impun` o sanc]iune radical`, nenuan]at`. Dar cum celelalte componente ale paginii nu aveau nici o
leg`tur` cu respectivul con]inut prohibit,
instan]a nu a extins sanc]iunea bloc`rii
asupra întregii resurse din internet. Este
un model ce indic` înclina]ia judec`torilor
spre salvgardarea unei libert`]i fundamentale, în paralel cu aplicarea sanc]iunii
penale.
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