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Un proiect britanic
}ar` ata[at` sistemului de common law,
Marea Britanie simte nevoia codific`rii
legale a diferitelor solu]ii jurispruden]iale dintr-o serie de domenii. Pe
lâng` efortul legislativ propriu-zis, de
preluare a acestor solu]ii, se remarc` [i
încercarea de a le dep`[i în unele puncte,
în acord cu dezvolt`rile înregistrate
într-un anumit domeniu. Astfel cum
rezult` din raportul firmei Reynolds
Porter Chamberlain LLP, guvernul britanic a lansat o consultare pentru un
proiect de lege menit s` reformeze solu]iile din materia def`im`rii persoanei, cu
aplicabilitate [i în mediul online.
Raportul aduce unele preciz`ri ce ar
putea, într-o abordare interpretativ` de
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drept comparat, s` devin` utile [i în jurispruden]a româneasc`, de îndat` ce
Noul Cod Civil va deveni aplicabil,
]inând seama de faptul c` acesta reglementeaz` respectul vie]ii private [i al
demnit`]ii persoanei umane, precum [i
ap`rarea drepturilor nepatrimoniale.
Proiectul britanic surprinde, în primul
rând, prin aceea c` impune dovedirea
unui prejudiciu substan]ial adus reputa]iei persoanei, ca urmare a unor
afirma]ii pretins def`im`toare ap`rute în
publica]ii. Viitoarea lege î[i propune,
a[adar, s` exclud` sup`rarea ori sentimentele r`nite dintre motivele ce pot determina procese împotriva publica]iilor.
În absen]a unor preciz`ri în proiectul
legislativ, autorii raportului consider` c`
printre criteriile ce ar putea fi luate în
seam` de instan]`, în determinarea
caracterului substan]ial al prejudiciului,
s-ar situa: num`rul persoanelor care au
fost confruntate cu con]inutul pretins
def`im`tor, categoriile sociale din care
provin aceste persoane, precum [i gravitatea afirma]iilor.

Ap\r\ri
Remarc`m, totodat`, ap`r`rile pe care se
poate întemeia publica]ia pârât` în
asemenea procese. Mai întâi, este vorba
despre a face dovada c` afirma]ia respectiv`, oricât de prejudiciabil` ar fi
pentru reclamant, prive[te un fapt de interes public, iar pârâtul, publicând-o, a
ac]ionat într-un mod responsabil, în sensul c` a solicitat, în prealabil, un punct
de vedere reclamantului. Este important
de subliniat faptul c` aceast` ap`rare va
fi eficient` [i dac` va fi invocat` de publica]ii altele decât cele din media clasic`, cum sunt, de exemplu, blogurile.
O alt` ap`rare o reprezint` proba
verit`]ii, care exista pân` de curând în
drept penal român. În afar` de aceasta,
se consacr` [i ap`rarea, constând în
aceea c` o persoan` de bun`-credin]` ar
împ`rt`[i opinia pretins calomnioas`, pe
baza existen]ei unui fapt ce ar justifica-o.

Într-o asemenea împrejurare, judec`torul va trebui s` se raporteze la o „persoan` de bun`-credin]`, în general”, [i
nu la persoana celui ce face afirma]ia.
Va fi, prin urmare, un test obiectiv, nu
unul subiectiv [i, ca atare, mai dificil de
realizat în anumite situa]ii.
Atât pentru mediul offline, cât [i pentru
cel online, termenul de prescrip]ie în interiorul c`ruia persoana lezat` poate
ac]iona este de un an, calculat de la data
primei public`ri. În cazul internetului,
desc`rc`rile ulterioare nu vor conta ca
„prime public`ri succesive”, cu condi]ia
ca (1) textul def`im`tor s` se reg`seasc`
pe site-ul pe care a fost postat ini]ial, iar
nu pe o pagin` Web care-l republic`, [i
(2) con]inutul republicat este, substan]ial, acela[i cu materialul postat
ini]ial, f`r` s` fi fost supus unei edit`ri
semnificative.
Alte prevederi ale viitoarei reglement`ri
privesc r`spunderea juridic` a furnizorilor de servicii internet (inclusiv ai serviciilor de hosting), norme de procedur`,
limitele în cadrul c`rora corpora]iile [i
autorit`]ile publice vor putea ac]iona în
judecat` etc.

O mai mare libertate
de exprimare
În general, demersul legislativ se caracterizeaz` prin alocarea unui spa]iu de
manevr` mai mare pentru publica]iile
online, în interes public [i în scopul facilit`rii libert`]ii de exprimare. Aria de
ap`r`ri eficiente pe care le pot folosi
pârâ]ii, chiar dac` v`desc o construc]ie
juridic` sever`, constituie un indicator al
unei mai mari permisivit`]i pe care statul
în]elege s` o acorde manifest`rii de idei
în mediul offline [i în cel virtual, f`r` a
neglija, totu[i, interesul de a proteja reputa]ia [i sfera privat` a persoanei.
Toate acestea se pot constitui în repere
folositoare pentru juri[tii, furnizorii de
servicii online, publica]iile [i blogerii
din România, pentru tot ceea ce ]ine de
conduita lor în spa]iul electronic.

