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Noţiuni introductive

Libertatea de exprimare este un drept constituţional 
fundamental ce face parte din categoria drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale fiind reglementat atât în Declaraţia 
universală a drepturilor omului, în Convenţia europeană a 

drepturilor omului precum şi la nivelul fiecărui stat 
democratic. 



Libertatea de exprimare este un drept recunoscut în
instrumente juridice internaţionale, europene cât şi la
nivel constituţional, aşadar fiecare cetăţean trebuie să
cunoască faptul că în baza acestui drept fundamental
îşi poate exprima liber ideile, opiniile şi credinţele
indiferent de mijloacele ori procedeele folosite.



Înţelegerea corectă a acestui drept precum şi limitele de
exercitare sunt posibile atunci când este cunoscută baza
legală, respectiv documentele internaţionale şi europene în
materie precum şi Legea fundamentală.



DE reţinut:
Libertatea de expresie este un drept indispensabil,
deoarece exprimarea liberă este esenţială pentru a
trăi într-o societate democratică, deschisă şi corectă.
Libertatea de a căuta, de a primi şi împărtăşi
informaţii, fără teamă şi cenzură este definitorie în
educaţia fiecăruia .



Libertatea de exprimare în documente internaţionale

Articolul 9 – Carta africană a drepturilor omuui
Articolul 13 şi 14 – Convenţia americană pentru drepturile
omului
Articolul 10 Convenţia europeană a drepturilor omului
Articolul 19 şi 20 – Pactul inernaţional privind drepturile
civile şi politice
Articolil 13- Convenţia privind drepturile copilului



Alte instrumente şi documente relevante în domeniul
libertăţi de exprimare şi de opinie:

Articolul 19 Declaraţia universală privind drepturile omului
Articolul 4 Declaraţia americană a drepturilor și îndatoririlor
omului
Articolul 22 Declaraţia Cairo privind drepturile omului în Islam
Comentariu general 10, adoptat de Comitetul pentru
drepturile omului, nouăsprezecea sesiune, 1983



Rezoluţie privind libertăţile jurnalistice și drepturile omului, adoptată
la cea de-a patra conferinţă ministerială europeană privind politica
mass-media, Praga, 8 decembrie 1994
Rezoluţie privind confidenţialitatea surselor jurnaliștilor, adoptată de
Parlamentul European, 18 ianuarie 1994



Declaraţia interamericană a principiilor privind libertatea de
exprimare, adoptată de Comisia Interamericana pentru Drepturile
Omului, a 108-a sesiune regulată, 19 octombrie 2000
Declaraţia principiilor privind libertatea de exprimare în Africa
adoptată de Comisia Africană pentru Drepturile Omului și Poporului, a
32-a sesiune, 17-23 octombrie 2002



Documentul reuniunii Conferinţei de la Copenhaga privind
dimensiunea umană a CSCE, adoptat de reprezentanţii statelor
participante la Conferinţa pentru securitate și cooperare în
Europa, 29 iunie 1990
Declaraţie privind libertatea comunicării pe internet
Recomandare privind libertatea mass-media și internetul



Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Articolul 19
“Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept
include libertatea de a avea opinii fără fără imixtiune din afară,precum
şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin
orice mijloace si independent de frontierele de stat”.



Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
ARTICOLUL 10
Libertatea de exprimare
“ 1. 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.





Cu alte cuvinte..
Recunoscând importanţa protejării libertăţiii de 
exprimare, dispoziţiile Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului  prevîd că orice limitare a 

libertăţii de exprimare trebuie să fie prevăzută 
de lege şi” necesară într-o societate 

democratică “.



Limitarea dreptului la liberă exprimare poate fi posibilă potrivit
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în următoarele situaţii:
• securitatea naţională,
• integritatea teritorială sau siguranţa publică,
• apărarea ordinii
• 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.”



Din economia articolului 10 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului distingem trei
componente importante ale libertăţii de
exprimare:
• libertatea de opinie;
• libertatea de a primi informaţii şi idei,
• libertatea de a comunica informaţii şi idei.



Ce este libertatea de opinie?

Libertatea de opinie garantează fiecărei persoane libertatea de a-şi
forma propriile convingeri indiferent de domeniu ( economic, social,
cultural, politic, ştiinţific, istoric ori religios). Libertatea de opinie este
protejată, reprezentând o componenetă esenţială a pluralismului şi
toleranţei necesare oricărei societăţi democratice, iar statele nu pot
impune restricţii şi limitări excesive.



Libertatea de a comunica informaţii şi idei

Liberatea de opinie şi de exprimare include şi libertatea de a 
comunica informaţii şi idei ce pot fi transmise sub orice formă 

– online sau offline., critice sau controversate 



Libertatea de exprimare se poate manifesta în
forme diferite :

�Comunicare orală

�Comunicare scrisă- cărţi, broşuri, ziare, afişe,
bannere

�Moduri de exprimare audio vizuale, electronice
sau bazate pe internet



REŢINEŢI:

Restricţiile privind exercitarea libertăţii de exprimare 
nu pot pune în pericol dreptul în sine. Comitelul

pentru drepturile omului al ONU a subliniat în mod 
repetat că relaţia dintre drept şi restricţie şi între 

normă şi excepţie nu trebuie inversată.



În legătură cu restricţiile sau limitările:
“Orice astfel de restricţii trebuie să îndeplinească cumulativ trei
condiţii:
- Trebuie să fie prevăzute de lege (principiul
securitate juridică, previzibilitate și transparenţă)
- Trebuie să protejeze drepturile sau reputaţiile altora; pentru a
proteja securitatea naţională, ordinea publică sau sănătatea publică
sau moravuri (principiul legitimităţii)
- Trebuie dovedite necesare mijloacele cele mai puţin restrictive
necesare și proporţionale cu scopul prevăzut (principii de necesitate
și proporţionalitate)”



Pactul internațional privind drepturile civile și politice

ARTICOLUL 19 

1. “Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale.

2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a 
căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub 
formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa. 

3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă obligaţii şi 
răspunderi speciale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă 
stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: 

a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; 

b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice”.



Limitări ale libertăţii de exprimare în dispoziţiile Pactului internaţional privind
drepturile civile şi politice

Din economia textului articolului 19 se pot identifica următoaele limitări

a) Pentru respectarea drepturilor sau reputației altora;

b) Pentru protecția securității naționale sau a ordinii publice ... sau a sănătății
publice sau a moravurilor.



Diferenţe de reglementare

Se poate observa că “unele instrumente juridice includ 
expres în conținutul libertății de exprimare libertatea 
de opinie și libertatea de informare. În alte 
reglementări se include expres în conținutul libertății 
de exprimare doar libertatea cuvântului adică libertatea 
de opinie”;



Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 11 Libertatea de exprimare și de informare

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept 
cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite 
informații sau idei fără amestecul autorităților publice șifără a ține seama de 
frontiere. (2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate.



Convenţia privind drepturile copilului

ARTICOLUL 13

1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea
de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent
de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte
mijloace, la alegerea copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricţiilor, dar numai al acelor
restricţii expres prevăzute de lege şi absolut necesare pentru: a) respectarea
drepturilor sau a reputaţiei altora; sau b) protejarea securităţii naţionale, a
ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.



Scurt istoric al dreptului la liberă exprimare în România

Legea fundamentală de la 1866

Considerată o constituţie de împrumut ce nu este potrivită firii românilor, copie
a modelului belgian caracterizată de alţii, Legea fundamentală din 1966
receptează importanţa libertății de exprimare, reglementând-o succind în
dispoziţiile articolului 10.

Limitele libertăţii de exprimare sunt cuprinse în acelaşi articol „fiecare fiind
răspunzător de abusul acestor libertăți”.



Art. 24. – “Constitutiunea garanteza tuturor libertatea de a comunica si publica ideile si
opiunile lor prin graiu, prin scris si prin presa, fiecare fiind respunzător de abusul acestor
libertati in casurile determinate prin Codicele penal, care in acesta privinta se va revisui si
complecta, fara insa a se putea restringe dreptul de sine, sau a se infiinta o lege
esceptionala.

Delictele de presa sunt judecate de juriu. Nici cenzura, nici o alta masura preventiva pentru
aparitiunea, vinderea sau distributiunea ori-carei publicatiuni nu se va putea reinfiinta.
Pentru publicatiuni de jurnale nu este nevoie de autorisatiunea prealabila a autoritatei. Nici
o cautiune nu se va cere de la ziaristi, scriitori, editori, tipografi si litografi. Presa nu va fi
supusa nici o data sub regimul avertismentului. Nici un jurnal sau publicatiune nu va putea fi
suspendate sau suprimate. Autorul este răspunzător pentru scrierile sale, iar in lipsa
autorului sunt respunzători sau girantul sau editorul. Veri ce jurnal trebuie sa aiba un girant
responsabil care sa se bucure de drepturile civile si politice.”



Actul juridic fundamental din 1923

Art. 25.

- Constitutiunea garanteaza tuturor libertatea de a comunica si publica ideile si opiniunile
lor prin grai, prin scris si prin presa, fiecare fiind raspunzator de abuzul acestor libertati in
cazurile determinate prin Codicele penal, care nici intr'un caz nu va putea restrange dreptul
in sine.

Nici o lege exceptionala nu se va putea infiinta in aceasta materie.

Nici cenzura, nici o alta masura preventiva pentru aparitiunea, vinderea sau distributiunea
oricarei publicatiuni nu se va putea infiinta.

Nu este nevoie de autorizatiunea prealabila a nici unei autoritati pentru aparitiunea
oricarei publicatiuni.

Nici o cautiune nu se va cere dela ziaristi, scriitori, editori, Tipografi si litografi.



Presa nu va fi pusa nici odata sub regimul avertismentelor. Nici un ziar sau
publicatiune nu va putea fi suspendat sau suprimat.

Orice publicatiune periodica de orice natura va trebui sa aiba un director
raspunzator, iar in absenta acestuia, un redactor raspunzator. Directorul sau
redactorul vor trebui sa se bucure de drepturile civile si politice. Numele
directorului si numele redactorului vor figura vizibil si permanent in fruntea
publicatiunii.

Inainte de aparitiunea publicatiunii periodice, proprietarul ei e obligat a
declara si inscrie numele sau la tribunalul de comert.

Sanctiunile acestor dispozitiuni se vor prevedea prin legi speciale.



Art. 26. - In ce priveste publicatiunile neperiodice, raspunzator de scrierile sale este autorul, in lipsa acestuia
editorul; patronul tipografiei raspunde cand autorul si editorul nu au fost descoperiti.

La publicatiunile periodice responsabilitatea o au: autorul, directorul sau redactorul in ordinea enumerarii.

Proprietarul in toate cazurile este solidar raspunzator de plata despagubirilor civile.

Delictele de presa se judeca de jurati, afara de cazurile aci statornicite, cari se vor judeca de tribunalele
ordinare, potrivit dreptului comun:

a) Delictele ce s'ar comite impotriva Suveranilor tarii, Principelui Mostenitor, membrilor Familiei Regale si
Dinastiei, Sefilor Statelor Straine si reprezentantilor lor;

b) indemnurile directe la omor si rebeliune, in cazurile cand nu au fost urmate de executiune;

c) Calomniile, injuriile, difamatiile aduse particularilor sau functionarilor publici oricari ar fi, atinsi in vieata
lor particulara sau in cinstea lor personala.



Constituţia din 1938 şi reglemetarea libertăţii de

exprimare

Înţelegâmd importanţa faţă de datorii (obligaţii/
îndatoriri )Actul juridic fundamental din 1938 le
reglementeză cu prioritate, astfel Titlul Despre datoriile

românilor se situează înaintea Titlului Despre

drepturile românilor.



În ceea ce priveşte libertatea de exprimare, legea fundamentală 
aduce următoarele precizări:

Art. 7. - Nu este ingaduit nici unui Roman a propovadui prin viu grai 
sau in scris schimbarea formei de guvernamant a Statului, impartirea 
ori distribuirea averii altora, scutirea de impozite, ori lupta de clasa.

Art. 8. - Este oprit preotilor, de orice rit si credinta religioasa, a pune 
autoritatea lor spirituala in slujba propagandei politice, atat in 
locasurile destinate cultului si functiunilor oficiale, cat si in afara de 
ele.



Libertatea de exprimare este reglementată ca drept în dispoziţile articolului
22, astfel:

Art. 22. - Constitutia garanteaza fiecaruia, in limitele si conditiunile legii,
libertatea de a comunica si publica ideile si opiniunile sale, prin grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin orice alte mijloace.



Cadrul normativ intern de reglementare:

Constituţia României reglementează în Titlul II –
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 

- Capitolul II intitulat Drepturile şi libertăţile 
fundamentale  - libertatea de exprimare ca drept 

constituţional fundamental, astfel:



ARTICOLUL 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credințelor, libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai,
prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace
de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă



(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria
imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă
sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene,
contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului,
autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de
televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.



Libertatea de exprimare în Codul Civil

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei 

inerente - Respectul vieții private și al demnității 

persoanei umane – Dreptul la liberă exprimare



Art. 70.

(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare.

(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă
decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75



Art.75

Limite

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această
secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi
pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care
România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-
credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la
care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor
prevăzute în prezenta secţiune.



Principiile libertăţii de exprimare enunţate de Inter-american Commisson on
human rights ( Comisia inter-americană a drepturilor omului).

Libertatea de exprimare în toate formele și manifestările sale este un drept
fundamental și inalienabil al tuturor indivizilor. În plus, este o cerință
indispensabilă pentru însăși existența unei societăți democratice.



• (2) Fiecare persoană are dreptul de a căuta, de a primi și de 
a transmite informaţii și opinii în mod liber în condiţiile 
prevăzute la articolul 13 din Convenţia americană a 
drepturilor omului. Toate persoanele ar trebui să li se ofere 
oportunităţi egale de a primi, căuta și transmite informaţii 
prin orice mijloc de comunicare fără nicio discriminare din 
motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice 
sau de altă natură, origine naţională sau socială, statut 
economic, naștere sau orice altă condiţie socială.



3. Fiecare persoană are dreptul de a accesa informaţii
despre ea însăși sau despre bunurile sale în mod rapid,
indiferent dacă este conţinută în baze de date sau în
registre publice sau private și, dacă este necesar, să o
actualizeze, să o corecteze și/sau să o modifice
aceasta.



4. Accesul la informaţiile deţinute de stat este un drept
fundamental al fiecărui individ. Statele au obligaţia de
a garanta exercitarea deplină a acestui drept. Acest
principiu permite doar limitări excepţionale care
trebuie stabilite anterior de lege în cazul unui pericol
real și iminent care ameninţă securitatea naţională în
societăţile democratice.



5. Cenzurarea prealabilă, interferenţa directă sau indirectă sau
presiunea exercitată asupra oricărei expresii, opinii sau informaţii
transmise prin orice mijloc de comunicare orală, scrisă, artistică,
vizuală sau electronică trebuie să fie interzisă de lege. Restricţiile la
libera circulaţie a ideilor și opiniilor, precum și impunerea arbitrară a
informaţiilor și impunerea obstacolelor în calea liberei informaţii
încalcă dreptul la libertatea de exprimare.



De ce este importantă libertatea de exprimare?

Toate ţările din lume indiferent de structura teritoriului, de modul de organizare
şi exercitare al puterii, de modul în care principiile democraţiei sunt
implementate şi receptate în viaţa statului, fie în ţări în curs de dezvoltare ori în
cele dezvoltate există grupuri care luptă pentru un acces deplin la libertatea de
exprimare, motivele fiind diverse – sărăcia, discriminarea ori convingerile
religioase. etc.

Sărăcia, discriminarea, convingerile religioase pot constitui bariere clare în ceea
ce priveşte libertatea de exprimare. Grupurile marginalizate vor avea un acces
restrictiv la acest drept fundamental recunoscut în toate documentele juridice
internaţionale.



Este important accesul la libertatea de exprimare?

Libertatea de exprimare este un drept complex ce înglobează o serie 
de drepturi fundamentale fără de care nicio societate nu poate fi 
declarată ca democratică, aşadar joacă un rol vital în procesul de 
dezvoltare sănătoasă a oricărei societăţi.

S-a subliniat nu de puţine ori că dreptul la liberă exprimare este atât 
de important încât practica defectuoasă a acestuia ar fi în măsură de a 
pune în pericol celelalte drepturi. 

Prin urmare, libertatea de exprimarea este o valoare de neânlocuit.



Factori determinanţi în garantarea dreptului le liberă exprimare:

• un mediu juridic şi de reglementare care să permită nu doar teoria
dreptului la liberă exprimare ci practica efectivă a acestuia

• aplicarea corectă a principiului necesităţii şi proporţionalităţii în
reglementare atunci când dreptul la liberă exprimare aduce atingere
dreptului altei persoanei.- acordarea daunelor sau a costurilor legale
în procedurile de defăimare trebuie să fie proporţionale cu
prejudiciul.- acordarea daunelor sau a costurilor legale în procedurile
de defăimare sunt proporționale cu prejudiciul la reputație.



Principiul proporţionalităţii:

În literatura de specialitate s-a apreciat că această condiţie este 
respectată dacă intervenția în libertatea de exprimare se află într-un 

raport rezonabil cu scopurile legitime urmărite. 



Criterii în aprecierea caracterului proporţional:

“Pentru aprecierea caracterului proporțional se iau în calcul: 

măsura în care subiectul abordat în cadrul exprimării litigioase este de 

interes public,

gravitatea și contextul afirmațiilor, 

natura și severitatea sancțiunii aplicate”.



Ce înseamnă scopul legitim? 

Dicționarul explicativ apreciază ca fiind legitim ceea ce se întemeiază pe lege, care este 
conform principiilor de drept. Scopurile legitime sunt în acest caz prevăzute în articolul 10 
al Convenței Europene a Drepturilor Omului:

� apărarea securității naționale, 

� apărarea integrității teritoriale, 

� apărarea siguranței publice, 

� apărarea ordinii și prevenirii infracțiunilor, 

� protecția sănătății, a moralei, a reputației sau a drepturilor altora, 

� împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale

� grantarea autorității și imparțialității puterii judecătorești.



Libertatea de exprimare ca libertate negativă şi libertate pozitivă

În literatura de specialitate s-a conturat ideea potrivit căreia libertatea
de exprimare se manifestă atât ca libertate negativă, cât și ca libertate
pozitivă.

Cele două noţiuni vizează subiectul în raport de care urmează să
producă ori să genereze efecte. Astfel, ca libertatea negativă se
manifestă în raport cu statul , căruia îi este oprit sau interzis pentru a
interveni și a o limita, respectiv, a conferi legitimitate juridică
dreptului la liberă exprimare, iar ca libertate pozitiva - din punct de
vedere al individului sau al grupului care se implica în procesul politic.



PROVĂCĂRI ALE LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ÎN URMĂTORUL 
DECENIU – aşa cum au fost enumerate în Declaraţia 

comună adoptată în 19 iulie 2019



„Crearea unui mediu care să permită exercitarea libertăţii de
exprimare”.
Protecţia și promovarea libertăţii de exprimare, în special, dar nu
numai în mediul digital necesită protecţie și norme legale și sisteme
de reglementare adecvate. În acest sens statele ar trebui să
întreprindă măsuri imediate și semnificative pentru a proteja
siguranţa jurnaliștilor și a celorlalte persoane care sunt atacate
pentru exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare
Asigurarea protecţiei libertăţii de exprimare ca o chestiune de drept
intern, de reglementare și în conformitate cu standardele
internaţionale.



Cu privire la mediul online se precizează următoarele:
Exercitarea libertăţii de exprimare necesită o
infrastructură digitală robustă, universală și reglementat
într-un mod care îl menţine ca un spaţiu liber, accesibil și
deschis pentru toate părţile interesate
Evitarea măsurilor care riscă să fragmenteze internetul și
să limiteze accesul la internetul global”.



Strâns legată de libertatea de gândire, conștiință și religie
protejată de articolul 9 din Convenție, libertatea de opinie

Nu este posibil să gândim libertatea de exprimare fără a lua în
considerare, în prealabil, libertatea de opinie, deoarece prima este
în mod necesar o manifestare exterioară a celei dintâi. Însă opinia ce
nu este făcută cunoscută și altor persoane nu poate leza drepturilor
celorlalți membri ai societății, și de aceea libertatea de opinie nu
cunoaște niciun fel de îngrădiri, spre deosebire de exprimarea
acesteia, care se poate dovedi, în unele situații, vătămătoare în
relația cu alte valori fundamentale.



Exprimarea unei opinii presupune, în concret, exprimarea
unei judecăți de valoare, ceea ce are o importanță deosebită
sub aspect probator, deoarece, așa cum a decis Curtea în
jurisprudența sa (mai ales raportat la libertatea presei),
exactitatea judecăților de valoare nu poate fi demonstrată așa
cum pot fi demonstrate faptele concrete, iar a pretinde o
asemenea probă ar duce inevitabil la o îngrădire nepermisă a
libertății de opinie.
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