...de week-end

OPINII
Ofensa la adresa presedintelui republicii: incalcarea libertatii
de exprimare
Articol publicat in revista Pandectele Romane nr. 12/2013. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUTU
CEDO, hotararea din 14 martie 2013 in cauza nr. 26118/2010
La 28 august 2008, cu ocazia deplasarii presedintelui francez la Laval, petentul a iesit in calea coloanei oficiale
cu o mica pancarta pe care scria „casse-toi, pov’con” (dispari, idiot ordinar). Sa ne amintim ca acelasi
presedinte a folosit aceleasi cuvinte, cu cateva luni inainte, cu ocazia unui salon de agricultura, raspunzand unui
vizitator care a refuzat sa-i stranga mana. Urmarit penal pentru ofensa adusa presedintelui, infractiune
prevazuta si sanctionata la art. 26 al Legii din 29 iulie 1881 privind libertatea presei, acesta a fost condamnat la
data de 6 noiembrie 2008 la plata unei amenzi de 30 de euro, cu suspendarea executarii pedepsei (!), tribunalul de mare instanta din Laval
motivand solutia prin faptul ca „desi inculpatul nu a avut intentia de a jigni, ci doar de a da o lectie indirecta de politete, acesta a omis sa
completeze expresia «casse-toi, pov’con» cu o formula de gen «asa ceva nu se spune in public»; din contra, reproducand literalmente
fraza, acesta nu poate motiva in mod valabil faptul ca nu a avut intentia de a jigni”. Curtea de Apel din Angers a mentinut solutia,
sprijinindu-se pe motivarea primei instante. In fine, la 27 octombrie 2009, Curtea de casatie franceza a respins recursul petentului ca
„absolut neintemeiat”.
Citeste articolul >>

...si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
The Interrogation of Michael Crowe – Cazul Michael Crowe
The Police Were Not Looking For The Truth… Just A Confession.
Actul de infaptuire al justitiei poate fi adesea unul anevoios. In ciuda bunei-credinte a celor care au
datoria de a respecta si aplica legea fara exceptie si fara discriminare, pot interveni anumite elemente
care sa deturneze cursul unei urmariri penale, spre exemplu, in directia gresita. Fie ca vorbim despre
factorul uman, fie ca aducem in discutie lipsurile unui sistem sau neadaptarea acestuia la realitatile socio-economice,
The Interrogation of Michael Crowe relateaza povestea emotionanta a unui copil acuzat, fara drept, de uciderea
propriei surori. In regia lui Don McBrearty, productia aduce in atentia publicului maniera neprofesionala, ca sa nu
zicem lipsita de orice urma de morala si etica, cu care ofiterii de politie desfasoara ancheta in scopul elucidarii
omorului care avusese loc intr-o noapte aparent linistita intr-un cartier american.
Actiunea debuteaza cu imaginea unei zile normale pentru familia Crowe: doi parinti presati de problemele cotidiene, dar care fac tot
posibilul pentru a le asigura totul copiilor, fratele mai mic care are probleme de adaptare la scoala, sora mare, aparent preferata parintilor
in viziunea fratelui ei si surioara inocenta, protejata familiei.
...citeste articolul si comenteaza pe

DESCOPERA ACUM UN MOD INEDIT SI INCITANT DE A-TI DEZVOLTA
APTITUDINILE PERSONALE SI PROFESIONALE!
Exploreaza acum tehnicile si instrumentele actorului, necesare si avocatului modern.
“ Mie personal mi s-a parut o experienta
foaaaaaarte interesanta, nu stiam cum sa
absorb mai multe informatii. Cred ca este
ceva inedit care te ajuta sa te cunosti mai
bine si care iti largeste un pic orizonturile."
Avocat

" a fost foarte interesant si incitant. Este o
initiativa buna, care ar putea suplini lipsa
cursurilor de oratorie de la facultatile de drept.
Iar ideea ta de invatare prin joaca este pentru
mine ceva absolut nou. De mult timp nu am mai
ras ca aseara!"
Mihaela Zlate, Avocat

Cursul "Ce pot invata avocatii de la
actori" mi s-a parut un curs interactiv,
menit sa dezvolte aptitudinile personale
si profesionale, de a ne cunoste mai bine
pe noi si implicit pe ceilalti.
Cristina-Daniela Munteanu, Avocat

Inscrieti-va la atelierul practic pentru avocati oferit de Wolters Kluwer si veti dobandi abilitati de „influentator
profesionist”!

Apasa aici pentru inscrieri>>
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