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SuMaR

În prezentul articol autorul îşi propune, pornind de la 
o speţă concretă, raportând-o la jurisprudenţa CEDO, 
să facă o analiză a drepturilor magistratului la viaţă 
privată, la libera opinie şi exprimare, precum şi a limi-
telor exercitării acestor drepturi în domeniul creaţiei 
artistice.

Cuvinte-cheie: perioada comunistă, preşedintele tutu-
ror judecătorilor, codul deontologic, imparţialitate, li-
bertate de exprimare.

O hotărâre[1] a Consiliului Superior al Magistraturii 
din România pune în discuție limitele libertății de ex-
primare a magistratului în domeniul creației artistice. 

Circumstanțele speței în discuție sunt următoarele:
La data de 8.03.2012, Inspecția Judiciară s-a sesizat 

din oficiu ca urmare a publicării pe site-ul „juridice.ro” 
a articolului „Nimic despre cum un tovarăș procuror a 
devenit președintele tuturor judecătorilor”, semnat de 
un judecător din cadrul unei curți de apel.

În conținutul articolului, autorul făcea referire la 
cariera profesională a președintelui Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, insistând pe faptul că a devenit 
„președintele tuturor judecătorilor”, deși în perioada 
comunistă a fost procuror.

Cariera „în plină ascensiune”, a președintelui 
instanței supreme a fost prezentată prin opoziție cu 
situația oamenilor „săraci, tăcuți și oprimați de regimul 
comunist”, acreditându-se ideea că acesta este intan-
gibil, având un statut superior tocmai datorită funcției 
de procuror pe care a deținut-o în perioada comunistă.

Inspecția Judiciară a apreciat că, prin conținutul 
articolului, autorul a încălcat dispozițiile art.18 alin.2 
din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, 
aprobat prin Hotărârea nr.328/24.08.2005 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii din România, potri-
vit cărora, „Judecătorii și procurorii nu își pot exprima 
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părerea cu privire la probitatea profesională şi morală 
a colegilor lor”, fapt de natură să atragă răspunderea 
deontologică a magistratului. 

În atare condiții, a sesizat Secția pentru judecători 
pentru a se pronunța în procedura răspunderii deon-
tologice.

Autorul articolului s-a apărat în sensul că nu a 
depășit limitele libertății de exprimare, fiind conștient 
de obligația de rezervă ce-i incumba și că „articolul este 
eminamente literar, cu referire la propriile amintiri din 
perioada regimului comunist, fiind în fapt un eseu care 
are un caracter literar şi nu ştiinţific, şi se referă la o par-
te din viaţa sa, cuprinzând propriile sale trăiri, care nu 
pot fi cenzurate. A mai susținut că nu a avut intenția de 
a jigni, ci a urmărit „doar  exprimarea unor idei umanis-
te general-valabile”.

Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât că judecătorul care a scris arti-
colul a încălcat normele Codului deontologic al jude-
cătorilor şi procurorilor.

S-a reținut că, potrivit dispoziţiilor art.30 alin. l din 
Constituţia României, „libertatea de exprimare a gân-
durilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţi-
ilor de orice fel, prin viu grai, scris, imagini, sunete sau 
alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”, 
însă, potrivit alin.(6) din articolul menţionat, „libertatea 
de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoa-
rea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la pro-
pria imagine”.

CREAȚIILE ARTISTICE ALE MAGISTRAȚILOR: LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI 
OBLIGAȚIA DE REZERVĂ IMPUSĂ ACESTORA
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Aceleaşi limitări ale dreptului fundamental al liber-
tăţii de exprimare sunt prevăzute şi la art.10 alin.(2) 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, potri-
vit căruia, acest drept poate fi supus unor restrângeri 
determinate, printre altele, şi de necesitatea protejării 
reputaţiei sau drepturilor altei persoane.

Una din restricţiile libertăţii de exprimare a magis-
traţilor este prevăzută de art.18 alin.(2) din Codul de-
ontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea nr.328/ 24.08.2005 a Plenului Consiliului Su-
perior al Magistraturii din România, potrivit căruia „Ju-
decătorii şi procurorii nu îşi pot exprima părerea cu pri-
vire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor”.

Maniera în care magistratul a exprimat opiniile sale 
în cuprinsul articolului a fost de natură să creeze o ima-
gine negativă asupra modului în care președintele Înal-
tei Curți de Casație și Justiție şi-ar fi exercitat atribuţiile 
de procuror în perioada anterioară anului 1989, putând 
induce unui observator rezonabil (persoană de bună 
credinţă, dezinteresată şi informată) îndoieli cu privire 
la probitatea profesională și morală a acestuia.

În raport de aceste considerente, Secția pentru ju-
decători a apreciat ca fiind evidentă depășirea limitelor 
libertăţii de exprimare în raport cu dreptul persoanei la 
propria imagine, la onoare şi reputaţie.

Recursul declarat de magistratul autor al articolului  
împotriva hotărârii pronunțate de Secția pentru jude-
cători a Consiliului Superior al Magistraturii a fost res-
pins ca nefondat de Înalta Curte de Casație și Justiție 
din România.[2]

Pentru a se pronunța astfel, Înalta Curte de Casație 
și Justiție a reținut că, deși dreptul la exprimare este ga-
rantat, atât constituţional cât şi de Convenţia Europea-
nă a Drepturilor Omului, acesta poate suferi anumite 
limitări şi restrângeri determinate de necesitatea pro-
tejării reputaţiei şi drepturilor altei persoane. 

Libertatea de exprimare a magistraţilor se exercită 
cu precădere sub auspiciile Convenţiei Europene pri-
vind Drepturile şi Libertăţile Fundamentale şi, implicit, 
ale jurisprudenței CEDO, atât în ceea ce priveşte înda-
toririle şi responsabilităţile specifice care le revin celor 
ce înfăptuiesc justiţia, cât şi în ceea ce priveşte restrân-
gerea exercitării acestui drept, necesare garantării au-
torităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti.

Analizând conținutul articolului prin raportare la 
reglementările interne și internaționale în domeniu și 
la jurisprudența CEDO, instanța a decis că nu poate fi 
reţinută susţinerea judecătorului, autor al articolului, 
în sensul că prezentarea într-o manieră eminamente 
beletristică a unor experienţe existenţiale proprii nu în-
deplineşte exigenţa de încălcare a demnităţii funcţiei 
de judecător pe care o deţine, precum şi a independen-
ţei şi imparţialităţii corpului judiciar, întrucât articolul 
cuprinde referiri explicite la activitatea profesională şi 
la conduita preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-

tiţie, făcându-se trimiteri la perioada comunistă, când 
acesta a activat ca procuror.

Speța analizată pune în discuție obligația de re-
zervă a magistratului în ceea ce privește exercitarea 
dreptului său la opinie și liberă exprimare în domeniul 
creației artistice.

Apreciem că în acest demers trebuie să se porneas-
că de la drepturile fundamentale înscrise în Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, respectiv: dreptul la 
exprimare consacrat de dispoziţiile art. 10 din Conven-
ţie* care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de 
a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără ames-
tecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de fronti-
ere şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, 
consacrat de art. 8 din Convenţie.** 

Apărarea judecătorului care a scris articolul a fost, în 
principal, aceea că opiniile și ideile exprimate într-o lu-
crare literară, care reprezintă propriile trăiri și amintiri, 
nu pot fi considerate ca manifestări de natură să intre 
în conflict cu restricțiile impuse de statutul profesional 
al magistratului.

Considerăm că o astfel de apărare comportă unele 
discuții cu privire la restricțiile inerente funcției de ma-
gistrat, care se manifestă atât în viața privată cât și în 
exercitarea unor drepturi. 

* Art. 10 (1). Orice persoana are dreptul la libertatea de 
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi 
libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori 
idei fără amestecul autoritarilor publice şi fără a tine 
seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedica sta-
tele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinema-
tografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 
(2). Exercitarea acestor libertăţi ce comporta îndato-
riri şi responsabilităţi poate fi supusa unor formalităţi, 
condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, 
care constituie măsuri necesare, într-o societate demo-
cratică, pentru securitatea naţională, integritatea teri-
toriala sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi pre-
venirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, 
protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora pentru a 
împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau 
pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii 
judecătoreşti.
** 1. Orice persoana are dreptul la respectarea vieţii 
sale private şi de familie, a domiciliului sau/şi a cores-
pondentei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 
exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest 
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o mă-
sură care, într-o societate democratică, este necesară 
pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăs-
tarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori 
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
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Toate aceste restricții se circumscriu în sfera 
obligației de rezervă, care presupune că magistratul 
trebuie să asigure un just echilibru între viața privată, 
libertatea de exprimare, pe de o parte, și nevoia de a 
proteja autoritatea puterii judecătorești și drepturile 
altor persoane, pe de altă parte.

Obligația de rezervă exprimă o sinteză practică 
a principiilor generale ale deontologiei profesiei (in-
dependenţă, imparţialitate, integritate) și implică 
moderație și reținere în viața privată și în exercitarea 
drepturilor.

În jurisprudenţa CEDO s-a statuat că articolul 8 ga-
rantează „viaţa privată” în sensul larg al expresiei, prin 
care se înţelege dreptul de a avea o „viaţă socială pri-
vată”, adică posibilitatea individului de a-şi dezvolta 
identitatea socială [3], protejând dreptul la dezvoltare 
personală [4], fie sub forma evoluţiei personale [5], fie 
sub forma autonomiei personale [6].

Unele restricţii impuse în viaţa profesională pot in-
tra în conflict cu art. 8, care statuează dreptul la respec-
tarea vieții private, atunci când acestea se repercutează 
în modul în care individul îşi creează identitatea socială 
prin dezvoltarea relaţiilor cu semenii săi [7], dar și cu 
articolul 10, care statuează dreptul la liberă exprimare. 

Creațiile artistice, sub orice formă, țin de sfera dez-
voltării personale a individului și a dezvoltării relațiilor 
cu ceilalți prin comunicarea de opinii și idei. 

Referindu-se la creațiile artistice, Curtea a subliniat 
că art. 10 din Convenție înglobează şi libertatea aces-
tora, comunicarea artistică presupunând transmiterea 
mesajului artistic de la creator la receptor prin interme-
diul operei de artă.

Din această perspectivă, apreciem că trăirile, gân-
durile, ideile și opiniile pe care autorul dorește să le 
transmită prin intermediul operei sale trebuie să stea 
sub semnul moderației, respectând restricțiile impuse 
de statutul profesional.

Principiile de la Bangalore cu privire la conduita ju-
diciară recomandă magistratului să-și exercite dreptul 
la libertatea de exprimare și la libertatea convingerilor 
în aşa fel încât să nu prejudicieze demnitatea funcţiei 
judecătoreşti sau imparţialitatea şi independenţa pu-
terii judecătoreşti. [8]

Această recomandare este transpusă în obligația 
de rezervă a magistratului ce trebuie să fie o trăsătură 
definitorie a întregului său comportament profesional, 
social și privat.

Admiterea posibilității ca magistratul să abdice de 
la această obligație de rezervă ce-i incumbă atunci 
când modul său de exprimare se situează în sfera 
creației artistice ar reprezenta o derogare nepermisă 
de la respectarea valorilor fundamentale ale statutului 
de magistrat, independență, imparțialitate, decență și 
bună-cuviință.

Prin urmare, un magistrat este protejat de liberta-
tea de exprimare, în măsura în care opiniile, gândurile, 
trăirile și ideile exprimate într-o creație artistică rămân 
în sfera generală și nu se referă concret, în mod critic, 
exagerat sau injurios, la persoane, funcţionari, instituţii 
determinate precis şi nu impietează în nici un fel asu-
pra calităţii şi activităţii de magistrat.

În speța analizată, prezentarea trăirilor și amintirilor 
negative ale autorului despre perioada comunistă prin 
raportare la cariera unei persoane, concret individua-
lizată, respectiv președintele Înaltei Curți de Casație, a 
fost de natură să afecteze dreptul la imagine a acestuia 
din urmă și să inducă în rândul opiniei publice ideea că 
instanța supremă este condusă de o persoană al cărui 
trecut profesional poate fi discutabil.

Or, în astfel de condiții, obligația de rezervă a ma-
gistratului a fost încălcată prin aceea că au fost afecta-
te drepturile unui alt coleg magistrat, dar și prestigiul 
justiției și încrederea cetățenilor în actul de justiție, 
datorită poziției pe care acesta o deține în sistemul ju-
diciar.  

Concluzia celor expuse mai sus este aceea că 
obligația de rezervă incumbă magistratului, atât în 
viața profesională cât și în viața privată, atunci când 
aceasta din urmă are o dimensiune socială. 
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