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I. Considerații generale privind reglementarea
discursului instigator la ură în acte normative
O încercare de definire a termenului
Marea majoritatea a statelor din Europa, între care și toate statele membre ale Uniunii Europene,
a adoptat prevederi legislative care interzic discursul instigator la ură, în diversele forme de
exprimare ale acestuia. Cu toate acestea, la ora actuală nu există o definiție universal acceptată a
termenului, în ciuda utilizării sale foarte frecvente. O posibilă definiție a fost oferită de Consiliul
Europei, în cadrul Recomandării 97 a Consiliului Miniștrilor, prin care se consideră că discursul
instigator la ură (hate speech) reprezintă “toate formele de exprimare care diseminează, incită,
promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, anti-semitismul sau alte forme de ură bazate pe
intoleranță, inclusiv: intoleranța exprimată de naționalismul agresiv sau etnocentrism, discriminare
și ostilitate împotriva minorităților, imigranților și descendenților imigranților”.
Discursul instigator la ură este o manifestare asociată unor fenomene conexe precum: intoleranţa,
discriminarea, excluziunea socială a unor persoane aparținând unor grupuri sau chiar asupra
grupurilor, folosirea unor stereotipuri sau prejudecăţi. El se manifestă, de regulă, prin: incitarea
la excludere sau violență asupra unor persoane sau grupuri de persoane, propagarea unor
stereotipuri negative la adresa acestora sau prin negarea unor evenimente istorice în care aceste
grupuri au avut de suferit (ex. Holocaustul, sclavia/robia, perioadele de negare a drepturilor civile
și politice).

Conflictul dintre „libertatea de expresie și alte drepturi”
Când vine vorba de reglementări care să interzică și să combată discursul instigator la ură, trebuie
să avem în vedere că acestea, în mod inevitabil, stabilesc limitări în exercitarea dreptului la liberă
exprimare (sau a libertății de expresie). Aceste limitări însă, sunt acceptate ca fiind necesare într-o
societate democratică, pentru a preveni abuzul de drept și pentru a proteja demnitatea umană.
Demnitatea și egalitatea în drepturi pentru toți indivizii reprezintă axioma fundamentală
a drepturilor internaționale ale omului. De aceea, nu este surprinzător faptul că legislația
internațională condamnă declarațiile care neagă egalitatea tuturor ființelor umane. Articolul 20
alineatul (2) din Convenția Internațională pentru Drepturi Civile și Politice cere statelor să interzică
discursul instigator la ură:
“Orice promovare a urii naționale, rasiale sau religioase care constituie o incitare la
discriminare, ostilitate sau violență este interzisă prin lege”.
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Valoare fundamentală a demnității umane este menționată în preambulul Declarației universale
a drepturilor omului1, care proclamă că „recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor
familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și
păcii în lume”.
Demnitatea umană este protejată de articolul 1 al Declarației universale a drepturilor omului, care
prevede că “Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.”
Cele două documente fundamentale drepturilor omului în spațiul european (Convenția
Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene) conțin o
serie de prevederi ce limitează discursul instigator la ură. Convenția interzice abuzul de drept și
discriminarea, iar Carta se fundamentează pe conceptul de demnitate umană.
Convenția Europeană a drepturilor omului reglementează dreptul la libertate de exprimare chiar
în articolul 10 (2) afirmând:
Art 10.
1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de
opinie și libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor
publice și fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună
societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri și responsabilităţi poate fi supusă
unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate
democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială
sau siguranţa publică, apărarea ordinii și prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a
moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea și imparţialitatea puterii judecătorești.
De asemenea, articolul 17 al Convenţiei europene a drepturilor omului2 interzice abuzul de drept:
“Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca autorizând unui stat,
unui grup sau unui individ, un drept oarecare de a desfășura o activitate sau de a îndeplini
un act ce urmărește distrugerea drepturilor sau libertăţilor recunoscute de prezenta
Convenţie sau de a aduce limitări acestor drepturi și libertăţi, decât cele prevăzute de
această Convenţie”.
Articolul 14 al Convenției interzice discriminarea:
Exercitarea drepturilor și libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie
asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate
naţională, avere, naștere sau orice altă situaţie.3
1

Declarația universală a drepturilor omului

2

Convenţia europeană a drepturilor omului, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

3

Convenţia europeană a drepturilor omului, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene4 stabilește de asemenea în preambulul său că:
“Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane,
libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului
de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și
creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.”
Această valoare este garantată chiar de primul articol al Cartei, care statuează că “Demnitatea
umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.”
La rândul său, Carta preia definiția restrictivă a libertății de exprimare din Convenție (Art 11),
interzice abuzul de drept (Art 54) și discriminarea:
„Articolul 21: Nediscriminarea
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea,
originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile
politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un
handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale
acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.
Articolul 22: Diversitatea culturală, religioasă și lingvistică
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică.
Articolul 23: Egalitatea între femei și bărbați
Egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce
privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. […]”
De asemenea, legislația derivată a Uniunii Europene stipulează o serie de măsuri privind
egalitatea, atât între bărbați și femei cât și între persoane de etnie și rasă diferite. La nivelul Uniunii
Europene, au fost adoptare mai multe acte normative care implementează principiile egalității,
nediscriminării și pedepsesc discursul instigator la ură. Această legislație a fost apoi transpusă în
dreptul național al țărilor membre.
Cele două directive importante în domeniul egalității sunt: Directiva 2000/78/EC din 27
noiembrie 20005 care implementează principiul tratamentului egal în domeniul angajării și
directiva 2000 / 43 / CE6 care combate discriminarea pe temei de rasă sau origine etnică.
Ambele directive definesc patru tipuri de comportament discriminatoriu:
a discriminarea directă;
4

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF

5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML

6

file:///C:/Users/valen_000/Downloads/Directiva%20Consiliului%202000_43%20_CE_RO.pdf
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a discriminarea indirectă;
a hărțuirea;
a instigarea la discriminare.
Extrem de relevant pentru combaterea discursului instigator la ură este interzicerea hărțuirii, o
acțiune îndeplinită prin cuvinte. Diferențele dintre cele două rezidă în domeniul de aplicare.
Prima combate discriminarea pe toate temeiurile în relațiile de muncă, pe când cea de-a doua
interzice discriminarea pe temei de rasă sau etnie în general.
Textele relevante din Directiva 2000/78/EC sunt:
Articolul 1
Obiectivul
Prezenta directivă are ca obiectiv stabilirea unui cadru general de combatere a
discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, în
vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului egalității de tratament.
Articolul 2
Conceptul de discriminare
(1) În sensul prezentei directive, prin principiul egalității de tratament se înțelege absența
oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate pe unul din motivele menționate la
articolul 1.
(2) În sensul alineatului (1):
(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într-un mod
mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă
persoană, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1;
(b) o discriminare indirectă se produce atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică
aparent neutră poate avea drept consecință un dezavantaj special pentru persoane de o
anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau
de o anumită orientare sexuală, în raport cu altă persoană, cu excepția cazului în care:
(i) această dispoziție, acest criteriu sau această practică este obiectiv justificată de un
obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv nu sunt adecvate și necesare
sau
(ii) în cazul persoanelor cu un anumit handicap, angajatorul sau oricare persoană sau
organizație care intră sub incidența prezentei directive, are obligația, în temeiul legislației
naționale, să ia măsuri adecvate în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 5, cu
scopul de a elimina dezavantajele care rezultă din această dispoziție, acest criteriu sau
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această practică.
(3) Hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când
se manifestă un comportament indezirabil legat de unul din motivele prevăzute la articolul
1, care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu
de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. În acest context, noțiunea de
hărțuire poate fi definită în conformitate cu legislațiile și practicile naționale ale statelor
membre.
(4) Orice comportament constând în a ordona cuiva să practice o discriminare împotriva
unor persoane pentru unul din motivele prevăzute în articolul 1 este considerat
discriminare în sensul alineatului (1).
O altă reglementare europeană crucială în domeniul combaterii discursului instigator la ură
este Decizia - Cadru a Consiliului European 2008/ 913/JHA7 pentru pedepsirea prin mijloacele
dreptului penal a anumitor forme de expresie a xenofobiei și rasismului. Prin aceasta statele sunt
obligate să pedepsească infracțiuni xenofobe sau rasiste comise prin vorbe sau fapte. Textul
Deciziei afirmă că statele vor pedepsi:
”Infracțiuni de natură rasistă și xenofobă
(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate în
continuare, săvârșite cu intenție, sunt pedepsibile:
(a) instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui
membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau
origine națională sau etnică;
(b) săvârșirea unui act menționat la litera (a) prin difuzarea publică sau distribuirea de
înscrisuri, imagini sau alte materiale;
(c) apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a
gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel
cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale săvârșite
împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe
criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine etnică sau națională, atunci când
comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel
de grup sau membru al unui astfel de grup;
(d) apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a
gravității crimelor definite la articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar Internațional anexate la
Acordul de la Londra din 8 august 1945, săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a
unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență
sau origine națională sau etnică, atunci când comportamentul respectiv este de natură să
incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup.”
7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF
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Aceste drepturi fundamentale au fost transpuse, în mai mare sau mai mică măsură, și în legislația
națională a statelor membre, în conformitate cu tradiția legală și istoria fiecărei țări. Astfel, la ora
actuală, mai toate statele membre ale Uniunii Europene au reglementări împotriva discursului
instigator la ură. Scopul acestor reglementări este, pe de o parte, de a trasa granițele dintre
dreptul la liberă exprimare și alte drepturi, iar pe de altă parte, de a preveni anumite prejudicii
aduse potențialelor victime ale acestui fenomen. În primul rând, discursul instigator la ură poate
interfera cu alte drepturi ale omului sau valori „operative publice”: demnitate, nediscriminare și
egalitate, participare (efectivă) la viața publică (inclusiv discurs public), libertatea de exprimare,
de asociere, religie, etc. În al doilea rând, prevenirea anumitor prejudicii suferite de victimele
individuale ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare: daune psihologice, deteriorarea
stimei de sine, inhibarea auto-împlinirii, teama, etc.
În general, dreptul la libertatea de exprimare acoperă inclusiv dreptul de a exprima idei
nepopulare sau de a face declarații care „șochează, ofensează sau deranjează.” Cu toate acestea,
arată organizația „Articolul 19”, un număr de tratate privind drepturile omului, inclusiv Convenția
Internațională pentru Drepturi Civile și Politice, nu numai că nu opresc statele să interzică discursul
instigator la ură, dar chiar le cer, de fapt, să facă acest lucru.
În plus, o formă particulară de discurs instigator la ură - incitarea la genocid - este doar unul din
câteva tipuri de acte recunoscute ca fiind infracțiuni în conformitate cu dreptul internațional,
asemănătoare crimelor de război și crimelor împotriva umanității.
În urma celui de al doilea război mondial, a fost înființat Tribunalul de la Nurnberg pentru a fi
judecați cei mai importanți dintre cei responsabili de atrocitățile comise de regimul nazist.
În hotărârea pe care a dat-o în procesul împotriva lui Julius Streicher, Tribunalul a considerat că
incitarea la genocid reprezintă o infracțiune în conformitate cu dreptul internațional și trebuie
pedepsită chiar dacă actul respectiv nu a fost ilegal în conformitate cu legea locală la acel
moment.
Streicher a fost editor al ziarului virulent anti-semit Der Stürmer, care a încurajat energic poporul
german să-i persecute și să-i extermine pe evrei. Deși legitimitatea Tribunalului Nürnberg a fost
de multe ori pusă în discuție pe motiv că a aplicat retrospectiv o lege „nouă”, astăzi, principiile
stabilite de acesta sunt, în general, recunoscute atât în dreptul cutumiar, cât și într-o serie de
reglementări internaționale.
Într-o lucrare realizată sub egida Consiliului Europei8, Dr. Tarlach McGonagle - Senior researcher
la Institute for Information Law (IViR), Facultatea de Drept a Universității din Amsterdam, arată
că “gama de prejudicii care trebuie să fie prevenite sau minimalizate este variată și complexă.
Provocarea este, prin urmare, de a identifica „ce criterii ne permit să distingem între prejudicii
care să justifice restricții și prejudicii care nu justifică acest lucru”. Ideea pe care o susține este că,
în timp ce unele tipuri de discurs de instigare la ură - formele cele mai grosolane - pot fi cel mai
bine tratate prin reglementări, inclusiv în domeniu penal, altele pot fi abordate, mai degrabă,
prin activități de educație, culturale, informaționale și alte măsuri “non-reglementare” (și neapărat
non-penale). În măsura în care, pentru a contracara discursul instigator la ură, este necesar un
8

“The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges”
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cadru de reglementare, acest cadru ar trebui să fie holistic, ca urmare a faptului că acest tip de
discurs acoperă diferite tipuri de exprimare. Însă acest lucru nu este suficient. Mai este necesar ca
abordările care se stabilesc să fie, de asemenea, diferențiate, iar cadrul de reglementare trebuie
să fie completat de un cadru de acțiune non-legal.

Discursul instigator la ură în sfera publică
Problema modului în care este reglementată combaterea discursului instigator la ură și în care
sunt aplicate aceste reglementări capătă o conotație aparte atunci când ne referim la competiția
politică. Acest tip de discurs este, în ultimii ani, o problemă în creștere în multe dintre statele
Uniunii Europene. Faptul că este folosit de oameni politici pentru atragerea de voturi, de
multe ori cu succes, contribuie la răspândirea lui la nivelul societății, lucru care poate duce la
acțiuni violente nu numai împotriva persoanelor fizice, dar, de asemenea, împotriva grupurilor.
În plus, contribuie la perpetuarea marginalizării unor categorii de populație, cum ar fi, în
primul rând romii, dar și musulmanii (în unele state vest-europene). Astfel, deși putem spune
că responsabilitatea pentru combaterea discursului instigator la ură este a tuturor membrilor
societății, politicienii au o responsabilitate specială, având în vedere că vorbele lor au adesea un
impact mai mare, ajungând la mase mai largi de oameni și multiplicându-se.
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II. Modele de reglementare împotriva discursului
instigator la ură în Uniunea Europeană
II.1. Reglementări întâlnite în cele 28 state membre ale UE
Austria

II.1.1. Austria
Texte constituționale
Nu există prevederi specifice în Constituție9 pentru drepturile civile sau politice, însă la adoptarea
Constituției actuale (1920) a rămas în vigoare Legea de bază asupra drepturilor indivizilor
reprezentați în Consiliul Țării, un edict al împăratului Franz Josef din 1867. Acesta prevede:
Articolul 13 din edictul lui Franz Josef
Oricine are dreptul, în limitele legii, de a exprima liber opinii prin viu grai, în scris,
tipografiat sau prin imagini.
Presa nu poate fi supusă cenzurii sau restricționată de un sistem de licențiere. Veto-ul
distribuției prin poștă nu se aplică în interiorul țării.

Prevederi în Codul Penal
Prin art.283, Codul Penal din Austria condamnă incitarea la ură împotriva “împotriva unei biserici
sau a unei comunități religioase” sau a unei persoane sau a unui grup, din considerente de „rasă,
culoare, limbă, religie sau credință, naționalitate, ascendență sau origine națională sau etnică, sex,
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală”. Cei care sunt găsiți vinovați de săvârșirea unor asemenea
fapte, sunt pasibili de închisoare de până la doi ani.

Legi speciale
Spre deosebire de România, alte țări nu pedepsesc de două ori discursul instigator la ură.
În majoritatea țărilor, reglementările împotriva discursului instigator la ură se regăsesc doar
în codul penal, nu și în legile care transpun directivele de egalitate. Austria este un astfel de
exemplu. Legea Federală a Tratamentului Egal nu pedepsește discursul instigator la ură separat,
doar adaugă la responsabilitățile Ombudsman-ului obligația de a apăra cetățenii împotriva
discriminării.10
9

Constituția Austriei, http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html

10

Legea Federală a Tratamentului Egal, http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=55789
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Belgia

II.1.2. Belgia
Texte constituționale
În Constituția belgiană (adoptată original în 1831, dar modificată succesiv până în 1993)11 la
Titlul II – „Despre belgieni și drepturile lor”, există mai multe articole și paragrafe care fac referire
a combaterea discriminării. Dacă ne referim însă, strict la discursul instigator la ură, cel mai
interesant este articolul 19: “Libertatea religioasă, practica religioasă publică și libertatea de
exprimare a opiniilor cu privire la toate aspectele sunt garantate, dar ofensele aduse atunci când
se utilizează această libertate pot fi pedepsite”.
Articolul 10
În stat nu vor exista distincții de clasă. Cetățenii belgieni sunt egali în fața legii și doar ei
sunt eligibili pentru serviciul militar și civil, cu excepția cazurilor stabilite altfel de lege.
Egalitatea dintre femei și bărbați este garantată.
Articolul 11
Cetățenii se bucură de drepturile și libertățile recunoscute fără discriminare. În acest scop,
legile și legile federale garantează, printre altele, drepturile și libertățile minorităților
ideologice și filosofice.
Articolul 19
Libertatea de credință, de a o practica public și de a-ți susține opiniile în toate privințele
este garantată, dar infracțiunile comise în exercitarea acestei libertăți vor fi pedepsite.
Articolul 23
Oricine are dreptul de a-și trăi viața cu demnitate. În acest scop, legile federale și regulile
menționate în articolul 134 garantează drepturi sociale și economice, având în vedere
obligațiile corespondente, și determină condițiile necesare pentru exercitarea acestora.
Aceste drepturi includ, printre altele:
1. Dreptul la muncă și la libertatea de alegere a profesiei în contextul politicii generale
de muncă, care are ca scop asigurarea unui nivel al ocupării cât mai mare și cât mai
stabil; dreptul la condiții de angajare juste și la o remunerație justă, precum și dreptul la
informare, consultare și negociere colectivă;
2. Dreptul la asigurări sociale, de sănătate și la asistență medicală și legală;
3. Dreptul la locuire decentă;
4. Dreptul la protecția unui mediu sănătos;
11

Legea Federală a Tratamentului Egal, http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=55789
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5. Dreptul la auto-realizare socială și culturală.
Articolul 25
Presa este liberă; cenzura nu poate fi introdusă niciodată; nu poate fi cerută cauțiune
din partea autorilor, editorilor sau tipografilor. Atunci când autorul este cunoscut și are
reședința în Belgia, nu poate fi supus urmăririi penale nici editorul, nici tipograful și nici
distribuitorul.

Prevederi în Codul Penal
Codul penal belgian nu conține reglementări împotriva discursului instigator la ură, toate
reglementările legate de acest subiect fiind cuprinse în “Legea privind sancționarea unor acte
de rasism sau xenofobie” (vezi mai jos), care este lege penală. În această lege se fac trimiteri la
un anume articol din Codul penal (444), însă numai pentru a defini condițiile în care se aplică
anumite prevederi ale Legii – și anume, aceleași condiții în care se aplică prevederile legate de
defăimare din Codul penal.
Circumstanțele prevăzute în articolul 444 din Codul penal belgian sunt după cum urmează:
a în reuniuni sau locuri publice;
a în prezența a mai multor persoane, într-un loc care nu este public, dar accesibil pentru un
număr de oameni care au dreptul să se întâlnească sau să viziteze acel loc;
a în orice loc, în prezența persoanei ofensate și în fața martorilor;
a prin documente, imprimate sau în alt mod, ilustrații sau simboluri care au fost afișate,
distribuite, vândute, oferite spre vânzare, sau expuse public;
a prin documente care nu au fost făcute publice, dar care au fost trimise sau comunicate la mai
multe persoane.
Legi speciale
Principala reglementare împotriva discursului instigator la ură în Belgia o reprezintă Legea
privind sancționarea unor acte de rasism sau xenofobie adoptată la 30 iulie 1981, care mai este
cunoscută și sub denumirea “Legea Moureaux” (după numele celui care a propus legea – Philippe
Moreaux, Ministrul Justiției la acea dată).
Odată cu adoptarea acestei legi, următoarele acte au devenit ilegale:
a incitare la discriminare, ură sau violență împotriva unei persoane pe motive de rasă, culoare,
origine națională sau etnică, în condițiile prevăzute la articolul 444 din Codul penal belgian;
a incitare la discriminare, segregare, ură sau violență împotriva unui grup, comunitate sau
membrii săi pe motive de rasă, culoare, origine sau origine națională sau etnică, în condițiile
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prevăzute la articolul 444 din Codul penal belgian; și
a anunțarea intenției de a comite oricare dintre infracțiunile menționate mai sus, în condițiile
prevăzute la articolul 444 din Codul penal belgian.
În 2003, Legea a fost modificată prin includerea protecției împotriva discriminării pe bază de sex
și orientare sexuală. Legea a fost înlocuită cu o lege similară în 2007.
Prin modificările din 2003 și 2007, legile anti-discriminare includ și penalizări suplimentare în
cazul infracțiunilor motivate de ură pe baza de sex și orientare sexuală (printre altele).
La 29 noiembrie 2013, guvernul federal a aprobat o extindere a Legii anti-discriminare pentru a
include identitatea de gen și expresie a genului. Această lege va intra în vigoare după aprobarea
de către Parlamentul Federal. [9] [10]
Pe lângă această lege, au mai fost adoptate, la anumite momente, următoarele acte normative:
a la 15 februarie 1993, Legea privind crearea Centrului pentru Egalitatea de Șanse și
Combaterea Rasismului;
a la 23 martie 1995, Legea de combatere a negării, minimalizării, justificării sau aprobării
genocidului comis de regimul național - socialist german în timpul celui de-al doilea război

Bulgaria

mondial (legea belgiană privind negarea Holocaustului).

II.1.3. Bulgaria
Texte constituționale
Printre altele, Constituția Bulgariei (adoptată în 1991) 12 prevede, la art. 6., alin(2), că:
“Toți cetățenii trebuie să fie egali în fața legii. Nu trebuie să existe privilegii sau restricții
cu privire la drepturile pe motive de rasă, origine națională sau socială, de auto-identitate
etnică, sex, religie, educație, opinie, apartenență politică, statut personal sau social sau
statut de proprietate”.
Se poate observa că lista motivelor care pot sta la baza actelor de discriminare, avute în vedere de
autorii Constituției este destul de lungă, însă nu cuprinde și aspecte ca cele legate de orientarea
sexuală.
La art.11, alin.(4), se prevede că: „Partidele politice nu pot fi înființate pe criteriu de rasă, etnie,
naționalitate sau apartenență religioasă și nu se va permite înființarea unui partid ce caută să
obțină puterea în stat prin mijloace violente”.
12

Constituția Belgiei http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetEN.pdf
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La art.37 se prevede că: „(1) Libertatea de conștiință și de opinie, de alegere a unei religii sau
a unei credințe religioase sau atee sunt inviolabile. Statul va susține toleranța și respectul între
credincioși de diverse confesiuni precum și între credincioși și necredincioși. (2) Libertatea de
conștiință și libertatea religioasă nu pot prejudicia securitatea națională, ordinea, sănătatea și
moralitatea publică sau drepturile și libertățile altor cetățeni”.
Un text legat de combaterea discursului instigator la ură găsim, de asemenea, și la art.39: (1)
„Oricine are libertatea de a-și exprima opiniile și de a le disemina în scris sau oral, prin sunete,
imagini sau alte mijloace. (2) Acest drept nu poate fi folosit pentru a prejudicia drepturile și
reputația altora sau pentru a pretinde o modificare prin forță a ordinii constituționale în vigoare,
pentru a incita la comiterea de infracțiuni sau la vrajbă sau violență asupra unui individ”.
In cadrul art. 40 se face referire la combaterea violenței și a incitării la violență: (1) Presa și
alte mijloace de informare media sunt libere și nu pot fi supuse cenzurii; (2) O publicație scrisă
sau alt mijloc de informare nu pot fi suprimate sau confiscate decât printr-o sentință a autorității
judecătorești, atunci când bunele moravuri sunt încălcate sau când este folosită pentru a incita
la schimbarea violentă a ordinii constituționale la comiterea unei infracțiuni sau a unui act de
violență împotriva unui individ.

Prevederi în Codul Penal
Codul Penal bulgar face referire direct la discursul instigator la ură, mai precis în art.162, unde
prevede că: “o persoană care predică sau manifestă ostilitate rasială, națională sau etnică, ură sau
discriminare rasială, prin intermediul mijloacelor de comunicare în calitate de presă, mass-media,
sistemele electronice de informații sau prin utilizarea unui alt mijloc, este supusă la o pedeapsă
cu închisoarea de până la patru ani, o amendă de cinci până la zece mii BGN și condamnare
în public”. Este lesne de observat faptul că și criteriile avute în vedere în Codul penal pentru
a constata un caz de discriminare prin discurs instigator la ură sunt doar cele legate de rasă,
naționalitate și etnie.

Legi speciale
În 2004, Parlamentul bulgar a adoptat „Legea privind protecția împotriva discriminării”, lege care
acoperă inclusiv cazurile de discurs instigator la ură. Astfel, în art.4, alin.(1), se prevede că: “Orice
discriminare directă sau indirectă pe criterii de sex, rasă, naționalitate, origine etnică, cetățenie,
origine, religie sau convingeri religioase, educație, opinii, apartenență politică, statut personal
sau public, handicap, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, statut de proprietate sau din orice alte
motive, stabilite prin lege, sau prin tratatele internaționale la care Republica Bulgaria este parte,
este interzisă”. Iar la art.5, se prevede că : “Hărțuirea pe motivele menționate la articolul 4, alin.
(1), hărțuirea sexuală, instigarea la discriminare (s.n.), persecuția și segregarea rasială, precum
și construirea și întreținerea unui mediu arhitectural care împiedică accesul persoanelor cu
dizabilități la locurile publice este considerată discriminare.”

Studiu comparativ asupra legislației care sancționează discursul de instigare la ură și discriminare în statele membre ale Uniunii Europene

15

La capitolul “Reglementări adiționale”, se prevede că:
„Prin „hărțuire” se înțelege orice comportament nedorit din motivele menționate la
articolul 4, alineatul (1), exprimate în mod fizic, verbal sau în orice alt mod, care au ca
scop sau ca efect lezarea demnității persoanei sau crearea de atitudini ostile, degradante,
umilitoare sau de intimidare a mediului, atitudinilor sau practicilor”.
Instituția responsabilă de aplicarea legii este “Comisia pentru protecția împotriva discriminării”,
care „trebuie să fie un organism independent, specializat, de stat pentru prevenirea discriminării,
protecția împotriva discriminării și asigurarea egalității de șanse”. Comisia este un organ colegial
format din nouă persoane, dintre care cel puțin patru trebuie să fie juriști. Adunarea Națională
selectează cinci și Președintele Republicii numește patru dintre membrii Comisiei.
Sancțiunile care pot fi aplicate pentru acte de discriminare sunt următoarele:
a pentru o persoană care comite un act de discriminare, în sensul prezentei legi, se prevede
amendă de la 250 la 2 000 BGN, cu excepția cazului în care actul respectiv este de natură să
necesite pedepse mai severe;
a o persoană care nu prezintă în termen dovezi sau informații solicitate de către Comisie, sau
împiedică, sau nu oferă acces la site-urile care fac obiectul de examinare se pedepsește cu o
amendă de 500 la 2 000 BGN;
a un martor citat în mod regulat care nu se prezintă, fără motive întemeiate în fața Comisiei de a
depune mărturie se pedepsește cu o amendă de la 40 la 100 de leva;
a o persoană care nu pune în aplicare o obligație care decurge din prezenta lege se pedepsește
cu o amendă de la 250 la 2 000 BGN;
a În cazul în care încălcarea a fost comisă în timpul desfășurării activității unei persoane juridice
(de către aceasta), se impune cu o sancțiune materială de 250-2 500 BGN, iar pentru faptul că a
permis comiterea actului de discriminare, conducătorul persoanei juridice se pedepsește cu o
amendă de la 200 la 2 000 BGN;
a în cazul în care încălcările legii sunt săvârșite pentru a doua oară, sancțiunea materială este
dublul sumei impuse inițial ca sancțiune.
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Cehia

II.1.4. Cehia
Texte constituționale
Spre deosebire de legile fundamentale ale multor altor țări, Constituția cehă (1992)13 nu conține
articole care fac referire directă la interzicerea sau combaterea discriminării cetățenilor sau
locuitorilor pe diferite criterii. La articolul 3 însă, se prevede că “Parte a ordinii constituționale a
Republicii Cehe este Carta drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului”, iar la articolul 4,
că „Drepturile și libertățile fundamentale sunt sub protecția puterii judecătorești”.
Constituția Republicii cehe nu statuează drepturi în interiorul său însă le prevede în Carta
Drepturilor Fundamentale adoptată de Parlamentul Cehoslovac în 1991 are aceeași valoare
precum Constituția.14
Art. 3
(1) Orice persoană poate exercita drepturile și libertățile sale fundamentale fără
deosebire de sex, rasă, culoare a pielii, limbă, credință și religie, opinie politică sau de altă
convingere, naționalitate sau origine socială, apartenență la o minoritate națională sau
etnică, avere, clasă socială, sau orice alt criteriu.
Art. 10
(1) Orice persoană are dreptul de a cere respectarea demnității sale umane, a onoarei
personale și a reputației sale.
Art. 15
(1) Libertatea de gândire, de conștiință și a convingerilor religioase sunt garantate. Oricine
are dreptul de a-și schimba religia sau credința ei sau de a nu avea convingeri religioase.
Art. 17
(1) Libertatea de exprimare și dreptul la informație sunt garantate.
(2) Orice persoană are dreptul să-și exprime opinia prin viu grai, în scris, prin intermediul
presei, prin imagini, sau în orice altă formă, precum și libertatea de a căuta, de a primi și a
difuza idei și informații indiferent de granite.

Prevederi în Codul Penal
Codul penal ceh cuprinde câteva prevederi referitoare la discursul instigator la ură, în “Art. 198 Defăimarea unei națiuni, a unei rase sau a unor convingeri”.
13

Constituția Cehiei, http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html

14

Carta Drepturilor Fundamentale, Cehia, http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/prilohy/Listina_English_version.pdf
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(1) O persoană care defăimează public
(a) o națiune, o limbă sau o rasă; sau
(b) un grup de locuitori ai Republicii, din motive legate de convingeri politice, religie sau
de lipsă de credință religioasă,
va fi condamnată la închisoare pe un termen de până la doi ani.
(2) O persoană care comite un act sub incidența alin.(1) împreună cu cel puțin alte două
persoane, va fi condamnată la închisoare pe un termen de până la trei ani.
Iar la Art. 198a - Incitarea la ură națională și rasială, găsim următorul text:
(1) Cel care incită public la ură împotriva unei alte națiuni sau alte rase sau solicită limitarea
drepturilor și libertăților altor cetățeni sau membri ai unei anumite rase va fi condamnat la
o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani.
(2) Aceeași pedeapsă se aplică unei persoane care ajută și susține un infractor care comite
un act sub incidența alin.(1).

Legi speciale

Cipru

Legea 198/2009 nu pedepsește separat discursul instigator la ură15. Ombudsmanul primește
atribuții în domeniul combaterii discriminării.

II.1.5. Cipru
Texte constituționale (Constituția din 1960)16
Art. 18
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de conștiință și religie.
Art 19
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare în toate formele sale.
2. Acest drept include libertatea de a avea opinii și de a primi sau de a comunica informații
și idei fără amestecul oricărei autorităţi publice și indiferent de frontiere.

15

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Antidiscrimination_Act.pdf

16

Constituția Ciprului http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/all/1003AEDD83EED9C7C225756F0023C6AD/$file/CY_Constitution.pdf
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3. Exercitarea drepturilor prevăzute la alineatele 1 și 2 din prezentul articol poate fi supusă
unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege și care sunt necesare
numai pentru protecția securității republicii, a ordinii constituționale, a siguranței naționale,
a ordinii sau sănătății publice, a bunelor moravuri, a reputației sau a drepturilor altora,
pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea
și imparțialitatea puterii judecătorești.
La articolul 28, alineatul (2) se prevede că “toate persoanele se vor bucura de drepturile și
libertățile protejate de Constituție fără discriminare directă sau indirectă îndreptată împotriva
oricărei persoane pe temeiul apartenenței la o comunitate, rasă, religie, limbă, sex, convigere
politică, descendență socială sau națională, naștere, culoare, avere, clasă socială sau alt motiv,
exceptând alte prevederi constituţionale”.

Prevederi în Codul Penal
Codul penal al Republicii Cipru17 prevede:
La secțiunea “Acțiuni împotriva suveranității Republicii și altele”:
Art. 47 (1) Fapta persoanei care, în orice adunare publică și cu intenție,
(a) Propune o atingere a suveranității Republicii, sau
(b) Promovează ura între comunități, grupuri religioase, pe bază de rasă, religie, culoare
sau sex,
Constituie o infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoarea până la cinci ani.
La secțiunea „Insultarea sentimentelor religioase prin vobe sau prin fapte”
Art. 141. Oricine rostește cuvinte sau sunete, face gesturi sau utilizează alte obiecte, cu
intenția de a aduce atingere credinței religioase a altei persoane, se face vinovat de o
infracțiune și poate fi pedepsit cu închisoare de până la un an.
La secțiunea „Publicații ofensatoare la adresa religiei”
Art. 142 (1) Oricine imprimă o publicație, carte, broșură, scrisoare sau articol dintr-un ziar
sau revistă, care este percepută de către preoții unei religii ca având scopul de a ofensa
această religie, se face vinovată de un delict.

Legi speciale
În anul 2004 a fost adoptată Legea (nr.42) pentru combaterea rasismului și a altor forme
de discriminare. Această lege îl împuternicește pe “Comisarul pentru Administrație (sau
„Ombudsman”-ul), o autoritate independentă numită de Președintele Republicii, ca organ de
17

Codul penal al Republicii Cipru, http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html
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Croația

specialitate în combaterea discriminării rasiste directe și indirecte, precum și a oricăror forme
de discriminare interzise prin lege și, în general, a discriminării pe motive de rasă, comunitate,
limbă, culoare, religie, convingeri politice sau de altă natură și origine națională sau etnică. De
asemenea, îl împuternicește să promoveze egalitatea în exercitarea drepturilor și libertăților
garantate de Constituția Ciprului sau prin una sau mai multe convenții ratificate de către Cipru
și menționate în mod explicit în lege, indiferent de „rasă”, comunitate, limbă, culoare, religie,
convingeri politice sau de altă natură, origine națională sau etnică, precum egalitatea de
oportunitate în domeniul ocupării forței de muncă, a accesului la formare profesională, condițiile
de muncă, inclusiv salarizarea, calitatea de membru al sindicatelor sau altor asociații, sau în
privința asigurărilor sociale și îngrijirii medicale, educație și accesul la bunuri și servicii, inclusiv
locuințe. Legea însă, nu face referire directă la incitarea la ură.

II.1.6. Croația
Texte constituționale
Constituția croată (1990)18 garantează libertatea de exprimare printr-o serie de articole, după cum
urmează:
Articolul 14. Toate persoanele de pe teritoriul Republicii Croația se vor bucura de drepturi
și libertăți egale, indiferent de sex, limbă, religie, convingeri politice sau de alt fel, origine
națională sau socială, proprietate, naștere, educație, statut social sau alte caracteristici.
Articolul 38. Libertatea de exprimare este garantată.
Libertatea de exprimare va include primordial libertatea presei și a altor forme de media,
libertatea cuvântului și a opiniei publice și libertatea înființării tuturor instituțiilor de
comunicare publică.
Cenzura este interzisă. Jurnaliștii au dreptul la libertatea de a raporta și de a accesa
informație.
Dreptul de acces la orice informație deținută de autoritățile publice este garantat.
Restricțiile asupra dreptului de acces la informații trebuie sa fie proporționale cu natura și
nevoia unei astfel de restricții în fiecare caz și necesare într-o societate democratică, așa
cum va stipula legea.
Dreptul la corectare este garantat oricui este vătămat în drepturile sale fundamentale prin
comunicări publice

18

Constituția Croației, http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=729
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Articolul 39. Orice instigare sau incitare la război sau la folosirea violenței sau la ură
națională, rasială și religioasă sau la orice formă de intoleranță va fi interzisă și pedepsită
prin lege.

Prevederi în Codul Penal
În condițiile în care Constituția garantează dreptul la exprimare, Codul Penal croat interzice și
pedepsește, cu închisoare de la șase luni la cinci ani pe oricine, “care pe baza diferențelor de rasă,
religie, limba,, avere, naștere, educație, statut social politice sau de orice altă credință sau de alte
proprietăți, sex, culoarea pielii , naționalitate sau etnie încalcă drepturile fundamentale ale omului
și a libertăților recunoscute de comunitatea internațională” (art. 174, alin.91).
Art. 89 din Codul Penal, prevede că: „Infracțiunea motivată de ură este infracțiunea, descrisă în
acest act, care este motivată de ură împotriva unei persoane din cauza rasei ei, a culorii pielii, a
sexului, a orientării sexuale, a limbii, a religiei, a convingerilor politice sau a altor credințe, originii
naționale sau sociale, proprietății, nașterii, educației, statutului social, vârstei, stării medicale, sau a
altor caracteristici”.
Art. 174 din Codul penal croat, care se referă la discriminarea rasială și de altă natură mai prevede
că:

“(2) Aceeași pedeapsă prevăzută la alineatul 1 (citat mai sus, n.n.) din prezentul
articol va fi aplicată oricui persecută organizații sau persoane fizice pentru
promovarea egalității între oameni;
(3) Oricine declară public sau diseminează idei cu privire la superioritatea sau
subordonarea unei rase, comunități etnice sau religioase, sex, etnie sau idei de
superioritate sau de subordonare pe baza de culoare, în scopul de a răspândi
ură rasială, religioasă, sexuală, națională și etnică sau ură bazată pe culoare sau în
scopul de a denigra, se pedepsește cu închisoare de la trei luni la trei ani.”
Merită menționat faptul că articolul 89 a fost introdus în Codul penal (în 2006), în urma
unor acțiuni de advocacy inițiate de o coaliție de organizații civice.

Legi speciale
În Croația, există o Lege anti-discriminare (Anti-discrimination Act)19 care, însă, conține prevederi
strict legate de combaterea discriminării bazate pe orice motiv (la angajare, în muncă, la școală,
etc.) și are doar efecte implicite în combaterea discursului instigator la ură. Legea nu pedepesește
separat discursul instigator la ură și atribuie Ombudsman-ului responsabilitatea combaterii
discriminării.

19

http://www.ombudsman.hr/index.php/en/documents-3/legislation/finish/16-legislation/40-the-anti-discrimination-act
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Danemarca

II.1.7. Danemarca
Texte constituționale
Constituția Danemarcei (1849, cu modificări până în 1953)20 garantează numai dreptul la liberă
exprimare. Astfel, la Secțiunea 77, se prevede că:
“Orice persoană este liberă să își publice ideile în scris, tipărit sau prin viu grai, cu
responsabilitățile legale ce derivă din asta. Cenzura și alte măsuri de prevenție nu vor fi
niciodată introduse din nou.”

Prevederi în Codul Penal
Danemarca interzice discursul instigator la ură, pe care îl leagă de declarații publice prin care un
grup este amenințat (trues), insultat (forhånes) sau denigrat (nedværdiges) pe considerente de
rasă, culoarea pielii, origine națională sau etnică, credință sau orientare sexuală.
Reglementările se regăsesc în Codul Penal, la art. 266b și prevăd că:
„(1) Orice persoană care în mod public sau cu intenția de diseminare în cadrul unui cerc
larg de persoane face o declarație sau dă alte informații amenințătoare, ofensatoare
sau degradante despre un grup de persoane din considerente de rasă, culoare, origine
națională sau etnică, credință sau orientare sexuală, este pasibil de amendă, detenție sau
închisoare de până la doi ani.”
„(2) Atunci când se pronunță pedeapsa, se consideră circumstanță agravantă faptul că
declarația servește la propagandă.”

Legi speciale
În Danemarca există o serie de legi ce garantează tratamentul egal, cum ar Legea Tratamentului
egal pe criterii etnice sau Legea interzicerii discriminării pe piața muncii, dar nici una dintre
acestea nu pedepsește separat discursul instigator la ură. În 2009, s-a înființat Consiliul
Tratamentului Egal, un organism de tip cvasi-judiciar.21

20
Constituția Danemarcei http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/My%20Constitutional%20Act_
omslag_version12_samlet_web.pdf.ashx
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Estonia

II.1.8. Estonia
Texte constituționale
Constituția Estoniei (1992)22 face referiri clare la combaterea discursului instigator la ură și
stabilește bazele pentru cadrul legislativ prin care să fie realizat acest lucru.
Articoul 10. Drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute în prezentul capitol nu pot
prejudicia alte drepturi, libertăți și îndatoriri care decurg din spiritul Constituției sau care
sunt în conformitate cu aceasta și în conformitate cu principiile demnității umane și ale
unui stat de drept bazat pe justiție socială și democrație.
Articolul 11. Drepturile și libertățile individuale pot fi restrânse numai în conformitate cu
Constituția. Astfel de restricții trebuie să fie necesare într-o societate democratică și nu
trebuie să denatureze natura drepturilor și libertăților restricționate.
Articolul 12. Toate persoanele sunt egale în fața legii. Nimeni nu va fi discriminat pe criterii
de naționalitate, rasă, culoare, sex, limbă, origine, religie, opinie politică sau de altă natură,
avere sau statut social, sau altele. Incitarea la ură națională, rasială, religioasă sau politică,
la violență sau discriminare este interzisă și se pedepsește. Incitarea la ură, violență sau
discriminare pe temei de categorie socială este de asemenea, interzisă și se pedepsește.
Articolul 45. Orice persoană are dreptul să răspândească liber idei, opinii, convingeri și
alte informații prin viu grai, prin înscrisuri, imagini sau prin alte mijloace. Acest drept poate
fi limitat în baza legii pentru a proteja ordinea publică, moravurile precum și drepturile și
libertățile, sănătatea, onoarea și reputaţia altora. [...]

Prevederi în Codul Penal
Codul penal Estonian conține un întreg capitol dedicat ”ofenselor aduse drepturilor civile și
politice”. Dintre toate articolele cuprinse în acest capitol, art.151 și 152 sunt cele care se referă
direct la discursul instigator la ură:
“Art. 151. Incitarea la ură
Activități care incită public la ură, violență sau discriminare pe criterii de naționalitate, rasă,
culoare, sex, limbă, origine, religie, orientare sexuală, opinie politică sau statut financiar
sau social, în cazul în care acestea duc la pericol pentru viața, sănătatea sau proprietatea
unei persoane se pedepsește cu o amendă de până la 300 de unități de amendă sau cu
detenție. Aceleași activități, în cazul în care:
1) provoacă moartea unei persoane sau efecte negative asupra sănătății sau alte urmări
grave; sau
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2) acestea au fost comise de către o persoană care a fost anterior pedepsită pentru un
astfel de act; sau
3) fapta este comisă de către o organizație criminală,
se pedepsesc cu o pedeapsă pecuniară sau cu închisoare de până la 3 ani.
(3) Un act prevăzut la punctul (1) din această secțiune, dacă este comis de către o persoană
juridică, se pedepsește cu o amendă de până la 3 200 de euro.
(4) Un act prevăzut la punctul (2) din această secțiune, dacă este comis de către o persoană
juridică, se pedepsește cu o pedeapsă pecuniară.
Art. 152. Încălcarea egalității
(1) Restrângerea ilegală a drepturilor unei persoane sau acordarea de preferințe ilegale
unei persoane pe baza naționalității sale, rasă, culoare, sex, limbă, origine, religie, orientare
sexuală, opinie politică, situație financiară sau socială se pedepsește cu o amendă de până
la 300 de unități de amendă sau cu detenție.
(2) Aceeași acțiune, dacă este comisă:
1) de cel puțin două ori; sau
2) în cazul în care aduce prejudicii grave și, prin urmare, aduce atingere drepturilor sau
intereselor unor alte persoane care sunt protejate prin lege sau intereselor publice,
se pedepsește cu o pedeapsă pecuniară sau cu închisoare de până la un an.

Legi speciale
Legea egalității de gen nu pedepsește separat discursul instigator la ură. Ea doar creează un
Ombudsman special pentru Egalitate de gen ce apără drepturile celor vizați în instanțe normale.23

23

http://www.svv.ee/index.php?id=484
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Finlanda

II.1.9. Finlanda
Texte constituționale
Constituția Finandei (2000)24 conține două secțiuni relevante pentru discuția despre discursul
instigator la ură, după cum urmează:
Secțiunea 1- Constituția
Constituția Finlandei este adoptată prin această lege constituțională. Constituția va garanta
inviolabilitatea demnității umane și a libertății și drepturilor individului și va promova o
societate dreaptă.
Secțiunea 6 - Egalitatea
Toate persoanele sunt egale în fața legii. Nimeni nu va fi tratat diferit de alte persoane fără
un motiv acceptabil, pe temei de sex, origine, vârstă, limbă, religie, convingeri, opinii, stare
de sănătate, dizabilitate sau alte motive care țin de persoana sa.
Secțiunea 12 - Libertatea de exprimare și dreptul de acces la informații
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Aceasta include dreptul de a
exprima, disemina și primi informații, opinii și alte forme de comunicare fără a fi împiedicat
de nimeni. Modul detaliat de exercitare a libertății de expresie este stipulat în lege.
Restricționarea parțială a programelor televizate necesară pentru protecția copiilor va fi
stabilită prin lege.

Prevederi în Codul Penal
În Finlanda există încă dezbateri considerabile cu privire la definiția „discursului instigator la ură”
(vihapuhe), care este sancționat conform prevederilor din Capitolul XI din Codul Penal – “Crime
de război și crime împotriva umanității”, de la Secțiunea 10 – „Agitația etnică”, unde se prevede ca:
„O persoană care pune la dispoziția publicului sau răspândește în alt mod, în rândurile acestuia,
sau păstrează la dispoziția publicului informații, opinii exprimate sau alte mesaje în care un anumit
grup este amenințat, defăimat sau insultat pe bază de rasă, culoarea pielii, statut la naștere,
origine națională sau etnică, religie sau convingeri, orientare sexuală sau dizabilitate sau o bază
comparabilă, va fi condamnat pentru agitație etnică la plata unei amenzi sau la închisoare pentru
cel mult doi ani”. În cazuri agravante, cum ar fi incitarea la genocid, pedeapsa cu închisoarea
poate fi de până la 4 ani.
Pe de altă parte, există critici care susțin că, în anumite contexte politice, etichetarea unor opinii
și declarații ca fiind „discurs incitator la ură” poate fi utilizată pentru a reduce la tăcere opinii
nefavorabile sau critice, ceea ce poate să conducă la coborârea nivelului dezbaterii publice. Mai
mult, există chiar membri ai Parlamentului care susțin că sancționarea, prin lege, a „discursului de
24
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instigare la ură” poate fi periculoasă în condițiile în care nu este ușor de definit acest concept.

Legi speciale

Franța

În Finlanda se află în vigoare Legea privind egalitatea între femei și bărbați25, precum și Legea
împotriva discriminării, ambele însă făcând referire la actele de discriminare și doar în mod
tangențial sau implicit la discursul instigator la ură.

II.1.10. Franța
Texte constituționale
Constituția Franței (1958)26 nu prevede expres drepturi, însă Declarația Drepturilor Omului și
Cetățeanului din 1793 este considerată parte din dreptul constituțional francez prin preambulul
Constituției.
Aceasta afirmă:
“Comunicarea liberă a ideilor și opiniile este unul dintre cele mai importante drepturi ale
omului. Orice cetățean are dreptul de a vorbi, scrie, imprima liber, mai puțin dacă această
libertate este abuzată, în cazuri determinate de lege.”

Prevederi în Codul Penal
Franța interzice, prin codul penal și prin legea presei, comunicarea publică și privată care este
defăimătoare sau insultătoare sau care incită la discriminare, ură sau violență împotriva unei
persoane sau unui grup de persoane din motive legate de locul de origine, etnie, naționalitate,
rasă, religie, sex, orientare sexuală sau handicap. Legea interzice, de asemenea, declarații care
justifică sau neagă crimele împotriva umanității, de exemplu, a Holocaustului (Gayssot Act).
În Codul penal, la Capitolul V - Ofense aduse demnității persoanei, la art.225 se prevede că:
“Discriminarea reprezintă orice distincție care se face între persoane fizice pe baza
originii lor, a sexului, situației familiei, aspectului fizic sau patronimului, stării de sănătate,
handicapului, a caracteristicilor genetice, a moravurilor sau orientării sexuale, vârstei,
opiniilor politice, activităților sindicale, sau de membru sau non-membru, adevărat sau
presupus, al unei etnii, națiuni, rase sau religii.

25

http://www.tasa-arvo.fi/en/publications/act2005

26

Constituția Franței, http://www.assemblee-nationale.fr/english/index.asp
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Discriminarea cuprinde, de asemenea, orice distincție care se face între persoane juridice
pe baza originii lor, a sexului, situației familiei, aspectului fizic sau patronimului, stării de
sănătate, handicapului, a caracteristicilor genetice, a moravurilor sau orientării sexuale,
vârstei, opiniilor politice, activităților sindicale, sau de membru sau non-membru, adevărat
sau presupus, al unei etnii, națiuni, rase sau religii a unuia sau mai multor membri ai
acestor persoane juridice.”

Legi speciale
În Franța există, din 2006, o “Lege cadru privind tratamentul egal’. Obiectul ei este în mod direct
fenomenul de discriminare, în special discriminarea la angajare și la locul de muncă.
O lege care are referiri însă, la discursul instigator la ură este Legea Presei prin care sunt
pedepsite, printre altele: eforturile de a justifica crime de război și crime împotriva umanității și
incitarea la discriminare, ură și violență.

Germania

II.1.11. Germania
Texte constituționale
Articolele din Constituția Republicii Federale Germania (1949)27 care constituie baza
reglementărilor în domeniul combaterii discriminării și a discursului instigator la ură sunt:
Articolul 1. Demnitatea umană este inviolabilă. Toate autoritățile statului au datoria de a o
respecta și de a o proteja. Poporul German recunoaște drepturile inviolabile și inalienabile
ale omului ca fiind baza fiecărei comunități și a păcii și dreptății în lume. Următoarele
drepturi vor limita puterile legislativă, executivă și judecătorească și vor reprezenta legea
direct aplicabilă.
Articolul 3. Toate persoanele sunt egale în fața legii. Bărbații și femeile au drepturi
egale. Statul va promova implementarea drepturilor egale ale bărbaților și femeilor și
va lua măsuri pentru a elimina dezavantajele care există. Nici o persoană nu poate fi
dezavantajată pe criterii de rasă, descendență, limbă, țară de origine, credință sau opinii
religioase și politice. Nici o persoană nu poate fi dezavantajată pe criteriul dizabilității.
Articolul 4. (1) Libertatea de credință și de conștiință, de a avea o credință religioasă sau
filosofică este inviolabilă. (2) Practicarea nederanjată a unei religii este garantată.
Articolul 5. (1) Orice persoană are dreptul de a exprima și disemina opinii prin viu grai, în
scris sau prin imagini și de a se informa fără impedimente din surse disponibile public.
Libertatea presei și libertatea de a transmite reportaje sau filme este garantată. Nu va
27
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exista cenzură. (2) Aceste drepturi vor fi limitate prin lege pentru protecția copiilor și a
demnității personale.

Prevederi în Codul Penal
În Germania, „incitarea la ură de persoane” (Volksverhetzung), este considerată
infracțiune și se pedepsește în conformitate cu secțiunea 130 din Codul Penal german28,
putându-se ajunge până la cinci ani de închisoare. Secțiunea 130 clasează ca infracțiune:
a incitarea publică la ură împotriva unei/unor categorii de populație;
a recursul la măsuri violente sau arbitrare împotriva unor categorii de populație;
a insulta, cu rea intenție sau defăimarea într-o manieră prin care se încalcă demnitatea

umană (protejată prin Constituție). Astfel, spre exemplu, este ilegal să se folosească, în
public, atribute precum „viermi” sau „profitori” la adresa unor grupuri etnice.
Incitarea la ură este pedepsită în Germania chiar dacă faptele sunt comise în străinătate
și chiar dacă sunt comise de cetățeni non-germani, în cazul în care ele produc efecte pe
teritoriul german.
Secțiunea 130 - Incitare la ură:
(1) Oricine se face responsabil de:
1. incitarea la ură împotriva unor segmente ale populației sau propune adoptarea unor
măsuri violente sau arbitrare împotriva lor; sau
2. atacuri asupra demnității umane a altora, prin provocarea cu rea intenție, jignirea sau
defăimarea unor anumite segmente ale populației,
Va fi pedepsit cu închisoare de la trei luni la cinci ani.
(2) Oricine
1. în ceea ce privește înscrisurile [...], care incită la ură împotriva unor segmente ale
populației sau unei minorități naționale, rasiale sau religioase, sau caracterizate de
obiceiurile sale etnice, care propune măsuri violente sau arbitrare împotriva lor, sau care
atacă demnitatea umană a altora prin insultarea, cu rea credință cu scopul de a provoca
sau denigra segmente ale populației sau unul din grupurile menționate anterior,
(a) difuzează astfel de înscrisuri;
(b) afișează public, publică, prezintă, sau le face accesibile în orice alt mod;
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(c) oferă sau le face accesibile pentru persoane care nu au împlinit optsprezece ani; sau
(d) produce, obține, oferă, arhivează, anunță, promovează, se angajează să importe sau să
le exporte, în scopul de a le folosi, pe ele sau copiile obținute după ele, [...] să utilizeze sau
să faciliteze utilizarea lor de către altul; sau
2. mediatizează o prezentare a conținutului indicat […] prin radio, serviciile mass-media,
sau de telecomunicații
Va fi pedepsit cu închisoare de maximum trei ani sau cu amendă.
(3) Orice persoană, care în public sau într-o întâlnire, are o atitudine aprobatoare față
de, neagă sau minimalizează importanța unei fapte comise în timpul regimului naționalsocialist de tipul celor indicate în secțiunea 6 (1) din Codul de Drept Internațional Penal, în
măsură să tulbure liniștea sau ordinea publică, va fi pedepsit cu închisoare de maximum
cinci ani sau cu amendă.
(4) Orice persoană, care în public sau într-o întâlnire tulbură liniștea sau ordinea publică
într-un mod care încalcă demnitatea victimelor, prin afișarea unei atitudini aprobatoare,
glorificarea, sau justificarea guvernării arbitrare a regimului național-socialist, va fi pedepsit
cu închisoare de maximum trei ani sau cu amendă.
(5) Sub-secțiunea (2) de mai sus se aplică, de asemenea, materialelor scrise [...]
De asemenea, există și alte secțiuni prin care se sancționează discursul instigator la ură:
Secțiunea 86 - Difuzarea de materiale de propagandă pentru organizații neconstituționale
(1) Oricine difuzează sau produce pe teritoriul Germaniei, deține, importă sau exportă sau
pune la dispoziția publicului cu scopul diseminării prin intermediul mediilor de stocare a
datelor, în Germania sau în străinătate, a unor materiale de propagandă
1. ale unui partid politic care a fost declarat neconstituțional de către Curtea
Constituțională Federală sau ale unui partid politic sau organizație care a fost declarată
prin hotărâre definitivă ca fiind o organizație surogat al unui astfel de partid;
2. ale unei organizații care a fost interzisă printr-o decizie definitivă, pentru că promovează
valori împotriva ordinii constituționale sau față de ideea de armonie internațională sau
care a fost declarată prin hotărâre definitivă ca fiind o organizație surogat a unei astfel de
organizații interzise;
3. ale unui guvern, organizație sau instituție din afara Republicii Federale Germania active
în realizarea obiectivelor unuia dintre partidele sau organizațiile menționate la nr 1 și 2 de
mai sus; sau
4. materiale de propagandă al căror conținut are scopul de a promova obiectivele unei
foste organizații național-socialiste, este pasibilă de pedeapsa cu închisoarea de cel mult
trei ani sau cu amendă.
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(2) Materialele de propagandă în sensul subsecțiunii (1) de mai sus pot fi numai materiale
scrise […], al căror conținut este îndreptat împotriva ordinii constituționale libere și
democratice sau împotriva armoniei internaționale.
(3) subsecțiunea (1) de mai sus nu se aplică în cazul materialelor de propagandă sau
actelor utilizate pentru educația publicului, pentru a preveni mișcările neconstituționale,
pentru promovarea artei sau stiinței, cercetării sau predării, sau pentru redarea
evenimentelor curente sau istorice sau în alte scopuri similare.
(4) În cazul în care vinovăția este de natură minoră, instanța poate dispune o iertare a
pedepsei în temeiul acestei dispoziții.
Secțiunea 86a - Folosirea de simboluri ale organizațiilor neconstituționale
(1) Orice persoană care:
1. distribuie pe piața internă sau utilizează în mod public, într-o ședință sau în înscrisuri [...],
realizate de el, simboluri ale unora dintre partidele sau organizațiile indicate în secțiunea 86 [...].
2. produce, arhivează, importă sau exportă obiecte care descriu sau conțin astfel de
simboluri cu scopul distribuirii sau utilizării lor în Germania sau în străinătate în unul din
modurile indicate la nr 1,
Va fi pedepsită cu închisoarea de maximum trei ani sau o amendă.
(2) În sensul subsecțiunii (1) de mai sus, prin simboluri se înțelege, în special, steaguri,
insigne, uniforme și componentele lor, sloganuri și forme de salut. Simbolurile care sunt
atât de asemănătoare încât pot fi confundate cu cele menționate în propoziția anterioară,
sunt asimilate lor.
Secțiunea 166 - Defăimarea cultelor religioase și a asociațiilor religioase și ideologice
(1) Oricine defăimează religia sau ideologia altora, în mod public sau prin răspândirea
de texte scrise, într-o măsură suficientă pentru a cauza o tulburare a liniștii publice, va fi
pedepsit cu închisoarea de maximum trei ani sau cu amendă.
(2) Orice persoană care defăimează public sau prin difuzarea de materiale scrise o biserică
sau o asociație religioasă sau ideologică din Germania, sau instituțiile și tradițiile lor, într-o
măsură care ar duce la tulburarea liniştii publice, va primi aceeași pedeapsă.

Legi speciale
Legea Generală pentru Tratament Egal29 nu pedepsește discursul instigator la ură separat. În
schimb, legea înființează o Agenție Federală Anti-Discriminare în Sprijinul Familiei, Persoanelor în
Vârstă, Tinerilor și Femeilor.

29

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/EN/publikationen/agg_in_englischer_Sprache.pdf?__blob=publicationFile

Studiu comparativ asupra legislației care sancționează discursul de instigare la ură și discriminare în statele membre ale Uniunii Europene

30

Grecia

II.1.12. Grecia
Texte constituționale
Constituţia Greciei (1975)30 conține o serie de prevederi care condamnă discursul instigator la
ură:
Articolul 5. (2) Tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Greciei le este garantată
protecția vieţii, onoarei și libertăţii, indiferent de naționalitate, rasă, limbă și convingeri
religioase sau politice. Excepțiile sunt permise doar în cazurile prevăzute de dreptul
internațional.
Articolul 14. (1) Orice persoană are dreptul de a exprima și răspândi idei prin viu grai,
în scris și prin intermediul presei, în conformitate cu legile statului. (2) Presa este liberă.
Cenzura și toate celelalte măsuri preventive sunt interzise. (3) Confiscarea ziarelor și a
altor publicații, înainte sau după punerea acestora în circulație este interzisă. Confiscarea
prin ordin al procurorului se admite în mod excepțional după punerea publicaţiilor în
circulație în următoarele cazuri: a) a săvârșirii unei infracțiuni împotriva religiei Creștine
sau a oricărui alt cult recunoscut; b) dacă constituie o insultă la adresa persoanei
Președintelui Republicii; c) dacă este o publicație care prezintă informații cu privire la
compoziția, echipamentele și organizarea forțelor armate sau a mijloacelor de apărare a
țării, sau care are ca scop răsturnarea violentă a regimului sau este îndreptată împotriva
integrității teritoriale a statului; d) dacă este o publicație obscenă, care este în mod evident
ofensatoare la adresa decenței publice, în cazurile prevăzute de lege.

Prevederi în Codul Penal
Articolul 198 –Blasfemie intenționată
1. Fapta persoanei care îl insultă pe Dumnezeu în public și cu intenție se pedepsește cu
închisoare până la doi ani.
2. Fapta persoanei care, cu excepția cazurilor în care se aplică paragraful 1, dovedește o
lipsă de respect față de divinitate se pedepsește cu închisoare de până la 3 luni.
Articolul 199
Fapta persoanei care, cu răutate și în mod intenționat insultă Biserica Răsăriteană a lui
Hristos sau altă religie tolerată în Grecia, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani.

Legi speciale
În Grecia, există Legea 3304/2005 cu referire la „punerea în aplicare a principiului egalității
30
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Irlanda

de tratament, indiferent de originea etnică, convingeri religioase sau de altă natură, handicap,
vârstă sau orientare sexuală care prevede, la art. 16 (1) că „oricine încalcă interdicția de tratament
discriminatoriu pe motiv de origine etnică sau rasială sau convingeri religioase sau de altă natură,
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește livrarea de bunuri sau a ofertei de
servicii pentru public, se pedepsește cu șase luni închisoare și o amendă de la 1.000 la 5000 de
Euro.”

II.1.13. Irlanda
Texte constituționale
În Irlanda, dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție (1937)31 (articolul 40.6.1.i). Cu
toate astea, acest drept este doar unul implicit, cu condiția ca libertatea de exprimare „să nu fie
folosită pentru a submina ordinea publică sau bunele moravuri sau autoritatea statului”.

Prevederi în Codul Penal
Codul Penal irlandez nu conține prevederi referitoare la discursul instigator la ură, toate
prevederile legate de acest subiect fiind incluse în “Legea privind interzicerea incitării la ură” (The
Prohibition of Incitement to Hatred Act) din 1989, care este o lege penală.

Legi speciale
Legea privind interzicerea incitării la ură (The Prohibition of Incitement to Hatred Act), din 1989,
interzice cuvinte sau comportamente care sunt „periculoase, abuzive sau jignitoare și sunt
destinate sau, având în vedere toate circumstanțele, sunt de natură să stârnească ură” împotriva
„unui grup de persoane, pe teritoriul statului sau în altă parte, din considerente de rasă, culoare,
naționalitate, religie, origine etnică sau națională, de apartenență la comunitatea de emigranți sau
de orientare sexuală”.
La articolul 2 al legii se prevede că:
“Se consideră infracțiune, acțiunea unei persoane
(a) de a publica sau distribui materiale scrise,
(b) de a folosi cuvinte, sau comportamente sau de a afișa materiale scrise
(i) în orice alt loc decât în interiorul reședinței private, sau
31
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(ii) în interiorul reședinței private, astfel încât cuvintele, comportamentul sau materialul
sunt auzite sau văzute de către persoane din afara reședinței,
sau
(c) de a distribui sau de a difuza o înregistrare de imagini vizuale sau sunete.
O persoană care se face vinovată de una din infracțiunile prevăzute la acest articol (și la alte
articole prin care este reglementat discursul la ură) este pasibilă de:
a condamnare simplă la o amendă care să nu depășească 1.000 de lire sterline sau la

închisoare pe un termen de maximum șase luni sau la ambele, sau
a condamnare în urma punerii sub acuzare, la o amendă care nu depășește 10.000 de

lire sterline sau la închisoare pe un termen de cel mult doi ani sau la ambele.

Italia

II.1.14. Italia
Texte constituționale
La articolul 3 din Constituția Italiei (1947)32 se prevede că toți cetățenii sunt egali în fața
legii ca ființe purtătoare de demnitate socială, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie,
opinie politică, condiții personale sau materiale. Este de datoria Republicii Italiane de
a elimina acele obstacole de natură economică și socială care constrâng libertatea și
egalitatea cetățenilor, împiedicând deplina dezvoltare a persoanei și participarea efectivă
a tuturor muncitorilor la organizarea politică, economică și socială a țării.
Articolul 21. Oricine are dreptul de a exprima liber opinii prin viu grai, în scris sau prin altă
formă de comunicare. Presa nu poate fi supusă vreunei autorizări sau cenzuri. Confiscarea
va fi permisă doar motivat de către autoritatea judecătorească și doar pentru infracțiuni
expres determinate de legea presei sau în cazul de încălcare a obligațiilor de a identifica
persoanele responsabile pentru astfel de infracțiuni.
În astfel de cazuri, când există o urgență absolută și intervenția la timp a autorității
judecătorești nu este posibilă, un cotidian poate fi confiscat de poliție, care trebuie să
anunțe autoritățile judecătorești în maxim 24 de ore. Dacă măsura este infirmată, ea
devine nulă.
Legea poate impune obligația de a dezvălui sursele de finanțare pentru periodice.
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Publicațiile, spectacolele sau alte forme de expoziție care încalcă moravurile publice vor fi
interzise.

Prevederi în Codul Penal
Câteva articole din Codul Penal italian pot fi considerate a fi de natură să combată și să condamne
discursul instigator la ură.
Art. 402 - Insulta la adresa religie de stat
(1) Hotărârea Curții Constituționale nr. 508 din 20 noiembrie 2000, a stabilit
neconstituționalitatea acestui articol, care prevedea “Insultarea publică a religiei de stat, se
pedepsește cu închisoare de până la un an”
Art. 403 - Infracțiuni la adresa unui cult religios și a celor care îl reprezintă.
(1) Oricine jignește public o religie, prin defăimarea celor care o reprezintă, va fi pedepsit
cu o amendă de la 1.000 € la 5.000 €.
Se aplică o amendă de la 2.000 € la € 6.000 celor care jignesc un cult religios, prin
defăimarea unui preot al acelui cult.
Art. 594 - Insulta
Lezarea onoarei sau a demnității unei persoane se pedepsește cu închisoare de până la
șase luni sau cu o amendă de până la 516 €.
Aceeași pedeapsă se aplică și dacă fapta se realizează prin mijloace precum: telegramă,
telefon, printr-un înscris sau desen.
În cazul în care infracțiunea constă în atribuirea unui fapt determinat, pedeapsa aplicabilă
va fi cea cu închisoarea de până la un an sau amendă de până la 1.032 €.
Pedeapsa va fi mai mare în cazul în care infracțiunea este comisă în prezența mai multor
persoane.
Art. 595 - Defăimarea
Oricine lezează reputația altora în cadrul comunicării cu mai multe persoane, în afară de
cazurile prevăzute în articolul precedent, va fi pedepsit cu închisoare de până la un an sau
cu amendă de până la 1.032 €.
În cazul în care infracțiunea constă în atribuirea unui fapt determinat, pedeapsa aplicabilă
va fi cea cu inchisoarea de până la doi ani, sau amenda de până la 2.065 €.
Dacă infracțiunea se realizează prin intermediul presei sau prin orice alte mijloace de
publicitate, sau într-un act public, pedeapsa aplicabilă este inchisoarea de la șase luni la
trei ani sau amenda de cel puțin de 516 €. […]
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Legi speciale
Legea din 9 iulie 200333 nu pedepsește separat discursul instigator la ură. Se înființează
“Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali” (UNAR) - o autoritate independentă de
promovare a egalității.

Letonia

II.1.15. Letonia
Texte constituționale
Constituția Republicii Letonia (1993)34 nu conține texte cu referire directă la interzicerea
discriminării și a incitării la ură, însă câteva articole se referă, mai mult sau mai puțin implicit, la
acest aspect.
Preambul. Letonia este un stat de drept naţional și democratic,bazat pe responsabilitate
socială și pe respectul pentru demnitatea și libertatea umană; [Letonia] recunoaște și
protejează drepturile fundamentale ale omului și respectă minoritățile etnice.
Articolul 95. Statul protejează onoarea și demnitatea umană. [...]
Articolul 100. Orice persoană are dreptul la liberă exprimare, care include dreptul de a
obţine, păstra și distribui în mod liber informații și de a-și exprima propriile opinii. Cenzura
este interzisă.

Prevederi în Codul Penal
Prevederi împotriva discursului instigator la ură se regăsesc în “Secțiunea 150. Încălcarea
dreptului la egalitate a persoanelor pe baza atitudini lor față de religie”, însă fac referire, așa
cum indică și titlul secțiunii, doar la discursul discriminatoriu pe criterii legate de religie: “Pentru
o persoană care comite o restricție directă sau indirectă, a drepturilor persoanelor sau crează
avantaje preferențiale față de anumite persoane, pe baza atitudinii acestora față de religie, cu
excepția activităților în instituțiile de cult religios, denominate, sau aduce atingere sensibilităților
religioase ale unor persoane sau incită la ură în legătură cu atitudinea acestor persoane față de
religie sau cu ateismul lor, sentința aplicabilă este privarea de libertate pe un termen de maximum
doi ani, sau muncă în folosul comunității, sau o amendă care să nu depășească patruzeci de ori
salariul minim lunar”.
După cum indică o serie de rapoarte ale unor organizații locale sau ale organizații sau organisme
33
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internaționale, codul penal leton nu recunoaște discursul instigator la ură împotriva persoanelor
aparținând comunității LGBT, spre exemplu.
Pe de altă parte, este considerată a fi o realizare importantă pentru drepturile comunității LGBT
introducerea în Codul muncii a unor prevederi prin care se interzice discriminarea la angajare și la
locul de muncă din motive ce țin de orientarea sexuală.

Legi speciale

Lituania

Nu există o lege specială în domeniul anti-discriminării Ombudsmanul leton are, prin legea sa, și
atribuții de egalitate.35

II.1.16. Lituania
Texte constituționale
Constituția Lituaniei (1992)36 cuprinde mai multe articole care contribuie la combaterea
discriminării și a discursului instigator la ură, și anume:
Articolul 25. Individul are dreptul de a avea și de a exprima propriile convingeri. Individul
nu poate fi împiedicat să caute, să primească și să împărtășească informații și idei.
Libertatea de a exprima convingeri, de a primi și răspândi informații nu poate fi limitată
altfel decât prin lege, și doar pentru a proteja sănătatea publică, demnitatea și propria
imagine sau viața privată a unui alt individ sau pentru a proteja ordinea constituțională.
Libertatea de a exprima convingeri și de a împărtăși informații este incompatibilă cu
activitatea infracțională-incitarea la ură națională, rasială, religioasă sau socială, violență și
discriminare sau cu insulta și dezinformarea.
Cetățeanul are dreptul de a primi, conform procedurilor stabilite de lege, orice informație
ce îl privește, din partea instituțiilor de stat.
Articolul 26. Libertatea de conștiință și religie nu poate fi restricționată
Fiecare individ are dreptul de a își alege liber religia sau credința și de a o practica fie
singur fie împreună cu alții, în privat sau în public, și de a îndeplini ritualuri religioase sau
de a preda altora credința sa.
Nimeni nu poate obliga pe altul și nimeni nu poate fi obligat să aleagă sau să profeseze o
35
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religie sau credință. Libertatea de a practica și răspândi o religie nu poate fi limitată decât
prin lege și doar atunci când este necesar pentru a garanta securitatea socială, ordinea
publică, sănătatea și moralitatea sau alte drepturi fundamentale ale persoanei.
Articolul 29. Toate persoanele sunt egale în fața legii, a curților și a altor instituții de stat
sau funcționari publici. Drepturile omului nu pot fi limitate și nu se pot acorda privilegii pe
bază de gen, rasă, naționalitate, limbă, origine, statut social, credință sau convingeri.

Prevederi în Codul Penal
În Lituania, principalele reglementări menite să combată discursul instigator la ură se găsesc în
Codul penal. Astfel, la „Articolul 170. Incitarea împotriva unui grup pe criterii de naționalitate, rasă,
etnie, religie sau a oricărui alt grup de persoane”, se prevede că:
“1. O persoană care, în scopul de a distribui, produce, dobândi, trimite, transporta
sau stoca materiale care ridiculizează, exprimă dispreț, îndeamnă la sau care incită la
discriminare împotriva unui grup de persoane sau a unei persoane aparținând acestuia,
pe motive de sex, orientare sexuală, rasă, naționalitate, limbă, origine, statut social, religie,
convingeri sau opinii sau incită la violență, la un tratament violent fizic împotriva unui
astfel de grup de persoane sau a unei persoane care aparține unui astfel de grup sau care
distribuie respectivele materiale, se pedepsește cu amendă sau cu restricție de libertate
sau cu arest sau cu închisoare pe termen de până la un an.
2. O persoană care ridiculizează public, exprimă dispreț, îndeamnă la ură sau incită la
discriminare împotriva unui grup de persoane sau a unei persoane aparținând acestuia,
pe criterii de sex, orientare sexuală, rasă, naționalitate, limbă, origine, statut social, religie,
convingeri sau viziune, se pedepsește cu amendă sau cu restricție de libertate sau cu arest
sau cu închisoare pentru un termen de până la doi ani.
3. O persoană care incită public la violență sau la tratament fizic violent împotriva unui
grup de persoane sau a unei persoane aparținând acestuia, pe criterii de sex, orientare
sexuală, rasă, naționalitate, limbă, origine, statut social, religie, convingeri sau opinii sau
finanțează sau sprijină altfel astfel de activități, se pedepsește cu amendă sau cu restricție
de libertate sau cu arest sau cu închisoare pe un termen de până la trei ani.
4. O entitate juridică va fi, de asemenea, trasă la răspundere pentru faptele prevăzute de
prezentul articol.”
De asemenea, Articolul 170(2). „Crearea și activitatea grupurilor și organizațiilor în scop de
discriminare a unui grup de persoane sau instigare împotriva acestuia” prevede că:
„1. O persoană care creează un grup de complici sau un grup organizat sau o organizație
cu scopul de a discrimina un grup de persoane pe criterii de sex, orientare sexuală, rasă,
naționalitate, limbă, origine, statut social, religie, convingeri sau opinii sau de a incita
împotriva acestuia, precum și participarea la activitățile unui astfel de grup sau organizație
sau finanțarea ori orice altfel de sprijin acordat unui astfel de grup sau organizație se
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pedepsește cu amendă sau cu restricție de libertate sau cu arest pentru un termen de
până la un an.
2. O entitate juridică va fi, de asemenea, trasă la răspundere pentru faptele prevăzute de
prezentul articol”.

Legi speciale

Luxemburg

În Lituania există două legi speciale care se referă la combaterea discriminării - Legea privind
egalitatea de șanse între femei și bărbați și Legea privind egalitatea de tratament, legi care, însă,
au doar legături tangențiale cu discursul instigator la ură.37

II.1.17. Luxemburg
Texte constituționale
În Constituția luxemburgheză (1868 cu modificări succesive până în 2009)38 găsim trei articole
care au o legătură, mai mult sau mai puțin directă, cu combaterea discriminării și a discursului
instigator la ură, dar și asigurarea libertății de expresie:
“Articolul 11. (1) Statul garantează drepturile naturale ale omului și ale familiei. (2)
Bărbații și femeile sunt egali în drepturi și în îndatoriri. Statul are ca obligație eliminarea
impedimentelor ce pot exista în atingerea egalității între bărbați și femei.
Articolul 19. Libertatea religioasă și a exercitării publice a unei religii, precum și de a
manifesta opinii religioase este garantată, cu excepția pedepsirii infracțiunilor comise cu
ocazia practicării acestor libertăți
Articolul 24. Libertatea de a îți exprima opinia în orice domeniu, precum și libertatea presei
sunt garantate, cu excepția pedepsirii infracțiunilor comise cu ocazia exercitării acestor
libertăți. Cenzura nu poate fi înființată”.

Prevederi în Codul Penal
Codul penal luxemburghez cuprinde o serie de articole, destul de amănunțite, prin care este
condamnat discursul instigator la ură sau sunt condamnate fapte asociate acestuia.
Art 443. Cel care, în funcție de cazurile mai jos menționate, atribuie în mod fals cuiva fapte
de natură să afecteze onoarea persoanei sau o expune disprețului public este vinovat de
37

http://www.lygybe.lt/en/legal-acts.html
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Constituția Luxemburg, https://www.constituteproject.org/constitution/Luxembourg_2009.pdf
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calomnie, dacă legea permite proba verității. În situațiile în care legea nu acceptă proba
verității fapta poartă denumirea de defăimare.
Persoana responsabilă în sensul articolului 21 din Legea din 8 iunie 2004 referitoare la
libertatea de expresie în mass-media nu este culpabilă de calomnie sau defăimare dacă:

1. În cazul în care legea admite dovada legală a faptului, aceasta nu a fost
prezentată, dar persoana responsabilă în sensul articolului 21, după ce a
înfăptuit procedurile necesare, a dovedit prin toate căile că există rațiuni
suficiente pentru a concluziona veridicitatea faptelor raportate deci este în
interesul publicului să cunoasca informația litigioasă;
2. Dacă este în timpul unei comunicări cu publicul în direct cu referire la situația
respectivă și:
a) depune toate eforturile pentru a evita o ofensă la adresa reputației și onoarei
b) citează clar pe autorul opiniei pe care o prezintă
c) comunicarea către public este justificată de un interes public general.
Art. 444. Amenda este de la 251 euro la 2000 de euro în cazul în care calomnia a fost
făcută în locuri publice sau în preajma mai multor persoane într-un loc privat, dar deschis
pentru publicul larg, care are dreptul de a se aduna și de a îl frecventa:
În orice loc, în prezența persoanei defăimate și în fata martorilor
Dacă fapta este comisă prin mijloace scrise sau imprimate, imagini sau afișe cu embleme,
distribuite sau comunicate publicului prin orice mijloc, inclusiv prin media, vândute, oferite
vânzării sau expuse publicului sau prin texte scrise, imagini sau embleme care nu sunt
destinate publicului, dar sunt expediate la adresa cuiva prin orice mijloc, inclusiv prin
media, fiind adresate mai multor persoane.
Vinovatul va fi pedepsit cu închisoare pentru o perioadă de timp de la o lună la un an si
cu amendă de la 251 euro la 25.000 de euro, în cazul în care calomniile sunt făcute în
condițiile enunțate la alin. 1 al acestui articol și conțin unul din elementele vizate în art. 454
al prezentului cod.
Art. 454. Diferențierea între persoane pe temei de origine, culoarea pielii, sex, orientare
sexuală, situație familială, vârstă, stare de sănătate, handicap, moravuri, opinii politice sau
filosofice, activități sindicale, apartenența sau neapartenența, reală sau presupusă la un
grup etnic, națiune, rasă sau religie constitutie discriminare.
De asemenea, constitutie discriminare orice diferențiere între persoane juridice, grupuri
sau comunități, pe temei de origine, culoare a pielii, sex, orientare sexuală, situație
familială, vârstă, stare de sănătate, handicap, moravuri, opinii politice sau filosofice,
acvitități sindicale, apartenența sau neapartenența, reală sau presupusă la un grup etnic,
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națiune, rasă sau religie a unor indivizi din cadrul acelei persoane juridice, grup sau
comunitate.
Art. 457-1 Se pedepsește cu închisoarea de la 8 ore la 2 ani si o amenda între 251 si
25000 de euro sau doar cu una dintre cele două pedepse:
1) persoana care prin discurs sau amenințări în locuri sau reuniuni publice, fie
prin scris, imprimări, desene, gravuri, picturi, embleme, imagini, sau prin imagini
vândute sau distribuite, oferite spre vânzare sau afișate în locuri publice sau
întruniri publice, sau prin afișe sau postere afișate în public, sau prin orice mijloc
de comunicare audiovizuală incită la acte prevăzute în articolul 455, la ură sau
la violență împotriva unei persoane, fizice sau juridice, a unui grup sau a unei
comunități bazându-se pe criteriile menționate la art. 454;
2) persoana care aparține unei organizații ale cărei obiective sunt comiterea de
acțiuni prevăzute la paragraful 1 al acestui articol;
3) persoana care imprimă, fabrică, transportă, deține, importă, exportă, pune în
circulație pe teritoriul Luxemburgului, ajută la transportarea în afara teritoriului
Luxemburgului, pune la poștă sau transmite prin alt mijloc profesionist de
distribuție, înscrisurile, imprimările, gravurile, picturile, afișele, fotografiile, filmele,
emblemele, imaginile sau alte suporturi scrise sau de imagini, de natură să incite la
acte prevăzute de articolul 455, la ură sau violență împotriva unei persoane fizice
sau juridice, a unui grup sau a unei comunități, sau să comită o faptă prevăzută de
articolul 454. Confiscarea obiectelor enumerate se va impune în toate cazurile.
Art 457-2 Infracțiunile definite în cadrul art. 453 care au fost comise pe criteriul
apartenenței sau non-apartenenței unei persoane la o etnie, națiune, rasă sau religie
determinată se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani si cu o amendă de la 251
euro la 37.500 euro sau una dintre cele două pedepse.
Art . 457-3 Fapta persoanei care prin discursuri, strigăte sau amenințări rostite în locuri
publice sau întâlniri sau prin înscrisuri, desene, gravuri, picturi, embleme, imagini
imprimate sau alte suporturi de transmitere a unui text scris, vorbit sau imagini vândute
sau distribuite, oferite spre vânzare sau afișate în locuri publice sau întâlniri, sau prin
pancarte sau afișe expuse în public sau prin orice mijloace de comunicare audiovizual,
contestă, minimizează, justifică sau neagă existența unuia sau mai multor infracțiuni
împotriva umanității sau crime de război astfel cum sunt definite la articolul 6 din Carta
Tribunalului Militar International anexată la Acordul de la Londra din 8 august 1945 și au
fost comise, fie de membrii unei organizații declarate criminale în conformitate cu articolul
9 din această lege, sau de către o persoană condamnată pentru astfel de infracțiuni de
către un tribunal din Luxemburg, străin sau internațional se pedepsește cu închisoare de
la opt zile la șase luni și cu amendă de la 251 la 25.000 de euro sau cu una dintre aceste
sancțiuni. Se pedepsește cu aceeași pedeapsă sau cu una din aceste sancțiuni, fapta
persoanei care, prin mijloace prezentate în paragraful anterior, a contestat, minimizat,
justificat sau negat existența unuia sau mai multe genocide astfel cum sunt definite prin
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Legea din 8 august 1985 privind suprimarea genocidului sau recunoscut de către o
instanță din Luxemburg sau autoritate internațională.

Legi speciale
Legea pentru Tratament egal nu conține articole speciale împotriva discursului instigator la ură.39

Malta

II.1.18. Malta
Texte constituționale (1964)40
Articolul 41
1. Cu excepția acordului său sau datorită disciplinei parentale, nici o persoană nu poate
fi împiedicată să se bucure de libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a avea, de
a recepta și de a comunica opinii și informații (fie că este o comunicarea publică sau
adresată unui număr restrâns de persoane). Aceasta include libertatea corespondenței.
2. O lege nu poate fi considerată că contravine alineatului 1 al acestui articol dacă aceasta
prevede limitări ale acestui drept care sunt:
a. Necesare în mod rezonabil:
i. În interesul apărării, ordinii, moralității sau sănătății publice
ii. Pentru protecția reputației, drepturilor și libertăților altei persoane sau
a vieții private unei persoane implicate în proceduri judiciare, pentru a
preveni divulgarea informațiilor confidențiale, pentru protejarea autorității
și independenței puterii judecătorești, protejarea privilegiilor Parlamentului
sau reglementarea telefoniei, telegrafiei, poștei, transmisiei în eter,
televiziunii sau a altor mijloace de comunicare, expoziții publice.
b. Impuse angajaților statului și, doar în măsura în care, ceea ce li se interzice să
divulge este justificabil într-o societate democratică.
Orice rezident al Maltei poate edita sau tipări un ziar sau revistă, zilnică sau periodică
având în vedere că legea prevede:
1. Interdicția ca editarea sau tipărirea unui astfel de ziar sau revistă să fie făcută de
cineva cu vârsta de sub 21 de ani.
39

http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1
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Constituția Maltei http://www.constitution.org/cons/malta/chapt0.pdf
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2. Cerința ca persoana care editează sau tipărește un astfel de ziar sau revistă să
informeze autoritatea legală în privința vârstei sale și să o țină la curent cu locul său
de reședință.
Atunci când poliția confiscă o ediție a unui ziar datorită folosirii acestuia pentru comiterea
unei infracțiuni, va sesiza curtea competentă în 24 de ore, iar dacă curtea nu este
satisfăcută că sunt îndeplinite prima facie elementele unei infracțiuni, ediția va fi returnată
persoanei de la care a fost confiscată.
Art 40(1) Individul se bucură de libertate de conștiință și de a practica o religie.
Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (4), (5) și (7) din prezentul articol, legea nu poate avea
prevederi care discriminează fie prima facie fie prin efectele lor indirecte.

Prevederi în Codul Penal
Codul Penal maltez cuprinde două articole cât se poate de specifice care condamnă discursul
instigator la ură:
82A. 1. Fapta persoanei care folosește un limbaj amenințător, abuziv sau insultă prin
cuvinte sau comportament, ori afișează un material imprimat care este amenințător, abuziv
sau insultător, sau are un comportament prin care demonstrează intenția de a incita la
violență sau ură împotriva unei alte persoane sau grup de persoane pe temei de sex,
identitate și orientare sexuală, rasă, culoare, limbă, origine etnică, religie sau opinie politică
sau de altă natură sau care creează o situație în care este probabil că violența sau ura
rasială vor fi incitate se pedepsește cu închisoare de la șase la 18 luni.
2. Termenii ”violență sau ură” din paragraful precedent au sensul de violență sau ură
îndreptată împotriva unei persoane sau împotriva unui grup de persoane din Malta, grup
definit cu referire la genul, identitatea și orientarea sexuală, rasa, culoarea, limba, originea
etnică, religia sau credința, opinia politică sau de altă natură.
82B. Fapta persoanei care încuviințează, neagă sau trivializează în mod grosolan
genocidul, crimele împotriva umanității sau crimele de război îndreptate împotriva unui
grup de persoane sau a unui membru al acelui grup definit cu referire la rasă, culoare,
religie, descendență sau origine națională sau etnică, atunci când aceste comportament
este făcut în așa fel încât să:
a) incite la violență sau ură împotriva acelui grup sau a membrilor acelui grup;
b) deranjeze ordinea publică sau este amenințător, abuziv sau insultător
se pedepsește cu închisoarea de la opt luni la doi ani.
2. În înțelesul acestui articol, o crimă împotriva păcii înseamnă fapta de a:
a) plănui, pregăti, iniția sau duce un război de agresiune sau cu violarea tratatelor
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internaționale;
b) participa la un plan sau conspirație care să ducă la îndeplinirea oricăror acte la care face
referire paragraful a.

Legi speciale
Legile care promovează egalitatea nu pedepsesc discursul instigator la ură. Se înființează
Comisia Națională pentru Promovarea Egalității, care este un organism de sprijin pentru
victimele discriminării.41

Olanda

II.1.19. Olanda
Texte constituționale
Constituția Olandei (1815, modificată până în 1983)42 cuprinde referiri destul de specifice legate
de libertatea de exprimare și combaterea discursului instigator la ură:
“Articolul 1 – Egalitatea
Toate persoanele de pe teritoriul Olandei vor fi tratate egal în circumstanțe egale.
Discriminarea pe motiv de religie, credință, opinie politică, rasă, sex sau alte motive nu
este permisă.
Articolul 7 - Libertatea de exprimare
1. Nici o persoană nu trebuie să ceară aprobare pentru publicarea ideilor sau opiniilor
în presă, ținând cont de responsabilitățile stabilite de lege pe care orice persoană
le are.
2. Regulile privind televiziunile și radioul vor fi stabilite printr-o lege a Parlamentului.
Nu va exista aprobare prealabilă în ceea ce privește conținutul unei transmisii radio
sau TV.
3. Nici o persoană nu trebuie să ceară aprobare pentru publicarea ideilor sau
opiniilor prin alte mijloace decât cele menționate în paragraful anterior, ținând
cont de responsabilitățile stabilite de lege pe care orice persoană le are. Pentru
protejarea moravurilor, Parlamentul poate reglementa condițiile în care pot avea
loc manifestări permise celor cu vârsta sub 16 ani.”
41
http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Home/Welcome/Chapter%20456_updated.pdf
http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Home/Welcome/LN%20181%20updated.pdf
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Constituția Olandei http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions/country/12
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Prevederi în Codul Penal
Codul penal olandez interzice atât insulta față de un grup (articolul 137c), cât și incitarea la ură,
discriminare sau violență (articolul 137d). Definiția infracțiunilor prevăzute de codul penal este
după cum urmează:
Articolul 137c: Orice persoană care, în public, oral, în scris sau grafic, se exprimă în mod
intenționat jignitor cu privire la un grup de persoane, pe motiv de rasă, religie sau filozofie
de viață, orientarea lor ca heterosexuali sau homosexuali sau handicapului lor fizic,
psihologic sau mental, se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu o amendă de
categoria a 3-a.
Articolul 137d: Orice persoană care, în public, oral, în scris sau grafic, incită la ură,
discriminare sau acțiuni violente împotriva unei persoane sau a bunurilor persoanei, pe
motive de rasă, religie sau filozofie de viata, sex, orientare heterosexuală sau homosexuală
sau handicap fizic, psihologic sau mental, se pedepsește cu închisoare de până la un an
sau cu amendă de categoria a 3-a.

Legi speciale
Legea Tratamentului Egal în cadrul pieței muncii și Legea Egalității între bărbați și femei nu
pedepsesc în mod special discursul instigator la ură. Se înființează Institutul Olandez pentru

Polonia

Drepturile Omului, o instituție de tip cvasi-juridic.43

II.1.20. Polonia
Texte constituționale
În Polonia, reglementările împotriva discursului de ură se regăsesc în Constituție (1997)44, în Codul
penal și în Legea audio-vizualului. Reglementărie respective condamnă orice comportament
inspirat de ură rasială, națională, sau sectară. Pe de altă parte, se poate observa că, în această
țară, legislația menită să descurajeze discursul de ură se axează în special pe combaterea acestui
tip de discurs atunci când el vizează anumite culte sau comunități religioase. Legile pedepsesc,
bunăoară, pe cei care ofensează în mod intenționat sentimentele religioase, prin perturbarea
serviciului religios sau prin calomnie publică, precum și pe cei care folosesc, în public, expresii
care insultă o persoană sau un grup din considerente ce țin de apartenența națională, etnică,
rasială sau religioasă sau a lipsei unei afilieri religioase.

43

http://mensenrechten.nl/sites/default/files/2013-05-08.Legislation%20Equal%20Treatment.pdf

44

Constiuția Poloniei, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
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În ceea ce privește Constituția, dincolo de faptul că articolul 54 protejează libertatea de
exprimare, prin articolul 13 se interzic partidele politice și alte organizații care au programe bazate
pe metode totalitare și moduri de activitate specifice nazismului, fascismului și comunismului.
Articolul 13 interzice, de asemenea, programe sau activități care promovează ura rasială sau
națională. Articolul 35 acordă minorităților naționale și etnice dreptul de a înființa instituții de
învățământ și culturale, precum și instituții menite să protejeze identitatea religioasă.
Art. 32
1. Toate persoanele sunt egale în fața legii. Toate persoanele au dreptul la tratament egal
din partea autorităților publice.
2. Nimeni nu poate fi discriminat în viața politică, socială și economică pentru niciun motiv.
Art. 53
Libertatea de conștiință și de religie este garantată pentru toate persoanele.
Libertatea religioasă include libertatea de a profesa sau de a accepta o religie, precum și
de a practica acea religie, individual sau în mod colectiv, în public sau în particular, prin
închinare, rugăciuni, participarea la ceremonii, efectuarea de ritualuri sau de a preda
învățăturile acelei religii.
Libertatea religioasă include, de asemenea, dreptul de a deține locuri de rugăciune sau
de cult pentru satisfacerea nevoilor credincioșilor, precum și dreptul persoanelor fizice,
oriunde ar fi ele, de a beneficia de servicii religioase.
Art. 55
Libertatea tuturor persoanelor de a-și exprima opiniile, precum și de a obține și de a difuza
informații este garantată.

Prevederi în Codul Penal
Cât privește Codul penal, articolul 196 stabilește că oricine este găsit vinovat de ofensarea
sentimentelor religioase în mod intenționat, prin calomnie publică a unui obiect sau loc de cult,
este pasibil de o amendă, de o restricție de libertate sau de închisoare pentru o perioadă de până
la doi ani.
Articolul 256 stabilește că oricine este găsit vinovat de promovarea unui sistem totalitar fascist ori
de altă natură sau de incitare la ură bazată pe diferențe naționale, etnice, rasiale sau religioase,
sau din motive legate de neaderarea la un cult religios, este pasibil de o amendă, o restricție de
libertate sau de închisoare de până la doi ani.
De asemenea, articolul 257 stabilește că oricine se face vinovat de insultarea în public a unui grup
sau a unei persoane, din motive legate de naționalitate, etnie, rasă sau din motive religioase sau
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din cauza neaderării la nici un cult religios este pasibil de o amendă, de o restricție de libertate
sau de închisoare de până la trei ani.

Legi speciale

Portugalia

Legea audio-vizualului stabilește, la rândul său, prin articolul 18, alineatul 2 că programele
sau alte emisiuni trebuie să respecte credințele religioase ale publicului, mai ales sistemul
de valori creștine.

II.1.21. Portugalia
Texte constituționale
Constituția Portugaliei (1976)45 conține și ea câteva articole destul de clare și detaliate care se
referă la interzicerea discriminării și a discursului instigator la ură. Mai este de remarcat faptul că
este singura Constituție care, la enumerarea posibilelor motive sau criterii de discriminare care
sunt interzise face referire și la cel al orientării sexuale.
Articolul 13 - Principiul egalității
1. Toți cetățenii sunt egali în fața legii și se bucură, în mod egal, de dreptul la
demnitate
2. Nimeni nu poate beneficia de privilegii sau suferi de discriminări, nu i se poate
aboli un drept sau fi scutit de o îndatorire pe temeiul originii, sexului, rasei, limbii
materne, teritoriului de origine, concepțiilor politice sau ideologice, educației,
situației economice, circumstanțelor sociale sau orientării sexuale.
Articolul 26
1. Orice persoană are dreptul la identitatea personală, la dezvoltarea personalității,
la capacitatea civilă, la cetățenie, la o reputație bună, la imaginea proprie, la
exprimarea opiniilor, la protecția vieții private și de familie și la protecția legii
împotriva oricărei forme de discriminare.
Articolul 37
Libertatea de exprimare și de informare
1. Oricine are dreptul de a își exprima în mod liber și de a divulga propriile sale
gânduri în cuvinte, imagini sau prin orice alt mijloc, precum și de a îi informa pe
45

Constituția Portugaliei http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/constituicaoingles.pdf
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ceilalți, de a se informa singur și de a fi informat fără împiedicare sau discriminare;
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi limitată sau împiedicată prin nici o formă de
cenzură;
3. Infracțiunile comise în exercitarea acestor drepturi sunt supuse regimului general al
dreptului penal sau administrativ, iar competența de a le judeca este acordată prin
lege curților sau entităților administrative independente;
4. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la replică și de a face corecturi,
precum și de a fi compensată pentru prejudiciul suferit.

Prevederi în Codul Penal
Articolul 180 - Defăimarea
1. Fapta persoanei care, adresându-se unui terț, atribuie unei alte persoană, chiar dacă
doar creează o suspiciune, un fapt sau face o judecată cu privire la aceasta sau reproduce
o astfel de atribuire sau judecată, se consideră defăimare și se pedepsește cu închisoare
de până la șase luni sau cu o amendă care echivalează cu plata a 240 de zile.
2. Comportamentul nu se pedepsește dacă:
a) atribuirea se face pentru a realiza interese legitime și
b) agentul dovedește adevărul faptelor atribuite sau faptul că, fiind de bună
credință și având motive serioase, le-a crezut adevărate.
3. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele b ) , c) și d ) din articolul 31 2 ,
prevederile alineatului de mai sus nu se aplică atunci când se atribuie un fapt care privește
viața privată și de familie
4. Buna credință menționată la litera b ) a alineatului 2 se exclude în cazul în care agentul
nu și-a îndeplinit obligația de a se informa în legătură cu circumstanțele faptului atribuit și
cu adevărul acuzației.
5. Când este atribuită o infracțiune unei persoane, proba verității este de asemenea
admisibilă, dar, doar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în cauză.
Articolul 181: Insulta
1. Fapta persoanei care insultă o altă persoană, acuzând-o de fapte, chiar și prin crearea
unei suspiciuni, sau prin adresarea de cuvinte ofensatoare la adresa onoarei lor, se
pedepsește cu închisoare de până la 3 luni sau cu o amendă care echivalează cu plata a
120 de zile .
2. În ceea ce privește atribuirea unor fapte , se aplică în mod corespunzător dispozițiile de
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la alineatele 2, 3 și 4 ale articolului precedent .
Articolul 187
Ofensa la adresa persoanelor juridice, organismelor sau serviciilor
1. Fapta persoanei care, fără motive întemeiate și fiind de rea credință, susține lucruri
neadevărate, capabile de a afecta credibilitatea și prestigiul datorate unor instituții,
organizații sau instituții care exercită autoritatea publică este se pedepsește cu până la
șase luni de închisoare sau o amendă care echivalează cu plata a 240 de zile.
Articolul 240
Discriminarea rasială și religioasă
1. Fapta persoanei care
a) fondează o organizație sau participă la o activitate care incită în mod public la
discriminare sau incită la discriminare, ură sau violență rasială sau religioasă, sau
b) participă la organizarea unor astfel de activități sau le oferă asistență, inclusiv
financiară,
se pedepsește cu închisoare de la 1 la 8 ani .
2. Fapta persoanei care în mod public, în scris sau prin difuzarea prin intermediul oricăror
mijloace mass-media :
a) provoacă acte de violență împotriva unei persoane sau grup de persoane din
cauza rasei, culorii , originii naționale sau etnice sau religie ; sau
b ) defăimează sau insultă o persoană sau un grup de persoane pe temei de rasă,
culoare, origine etnică sau națională sau religie, în special prin negarea crimelor
de război sau crimelor împotriva păcii și umanității, cu intenția de a incita la
discriminare rasială sau religioasă sau de a o încuraja, se pedepsește cu închisoare
de la șase luni la cinci ani.

Legi speciale
Legea din 3 decembrie 2010 nu pedepsește separat discursul instigator la ură. Se înființează
Ombudsman-ul drepturilor omului, o instituție de sprijin pentru victimele discriminării.46

46

http://www.rpo.gov.pl/en/content/act-3rd-december-2010-implementation-some-regulations-european-union-regarding-equal
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Texte constituționale
Nu există o Constituție scrisă. Limitele liberei exprimări au fost testate de-a lungul timpului de
diverse cazuri. Dreptul la liberă exprimare, în sine, este considerat un drept stabilit sub common
law. În 1689 Bill of Rights asigura libertatea de exprimare în Parlament pentru parlamentari.
În 1998 a fost adoptat Human Rights Act, care include în dreptul scris al UK, Carta Fundamentală
a Drepturilor Omului.

Principalele reglementări
În Marea Britanie, mai multe legi incriminează discursul de ură împotriva mai multor categorii de
persoane. Legile respective interzic comunicarea, discursul care este plin de ură, amenințător,
abuziv sau insultător și care vizează o persoană pe motive legate de culoarea pielii, rasă,
dizabilitate, naționalitate (inclusiv cetățenia), origine etnică sau națională, religie sau orientare
sexuală. Sancțiunile pentru discursul de ură includ amenzi, închisoare sau ambele47.
Regatul Unit este, totodată, unul dintre puținele state în care se consideră că un act agresiv comis
asupra unei persoane prezintă circumstanțe agravante atunci când actul respectiv este determinat
de motive religioase sau rasiale, fapt ce duce implicit la mărirea pedepselor. Astfel, în „Crime and
Disorder Act – 1998”, la art. 29 se prevede că:
„(1) O persoană se face vinovată de infracțiune în baza prezentei secțiuni dacă aceasta
comite
(a)
o infracțiune prevăzută de secțiunea 20 din “Offences Against the Person
Act – 1861” - rănirea cu rea intenție sau vătămarea corporală gravă;
(b)
o infracțiune prevăzută de secțiunea 47 din aceeași Lege - rănirea corporală
reală; sau
(c)

un atac, care este agravat dacă are motivație rasială sau religioasă.

(2)
O persoană vinovată de o ofensă care se încadrează la sub-secțiunea (1) litera (a)
sau (b) de mai sus va fi pasibilă:
(a)
de condamnare la închisoare de până la șase luni sau o amendă care nu
depășește maximul statutar, sau la ambele;
(b)
de condamnare pe bază de rechizitoriu la închisoare pentru o perioadă de
până la șapte ani sau amendă, sau la ambele.
(3)
47

O persoană vinovată de o infracțiune care se încadrează la sub-secțiunea (1) litera

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=2236942
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Regatul Unit

II.1.22. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(c) de mai sus va fi pasibilă de
(a)
condamnarea la închisoare pentru o perioadă de maximum șase luni sau la
o amendă care nu depășește maximul statutar, sau la ambele;
(b)
de condamnare pe bază de rechizitoriu la închisoare până la doi ani sau o
amendă, sau la ambele.
Iar în Codul Penal din 2003 se prevede:
“...Creșterea pedepselor pentru cazuri agravante de natură rasială sau religioasă:
(1)
Prezenta secțiune se aplică în cazul în care o instanță are în vedere gravitatea unei
infracțiuni, alta decât cea prevăzută în secțiunile 29-32 din “Crime and Disorder Act 1998”
(atacuri grave rasiale sau religiose, daune penale, infracțiuni de ordine publică și hărțuire,
etc).

Slovacia

(2)
În cazul în care infracțiunea a fost agravată de referiri rasiale sau religiose, instanța
trebuie:
a)

să trateze acest fapt ca unul agravant, și

b)

trebuie să precizeze în ședință publică că infracțiunea a fost una gravă”.

II.1.23. Slovacia
Texte constituționale (1993)48
Articolul 12 este cel care face referire la combaterea discriminării și a discursului instigator la ură:
“1. Toți indivizii sunt liberi și egali în drepturi. Drepturile și libertățile lor fundamentale
sunt garantate, inalienabile, imprescriptibile și ireversibile; 2. Drepturile fundamentale
vor fi garantate de Republica Slovacă tuturor, fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă,
credință și religie, afiliere politică sau alte convingeri, origine socială sau națională,
proprietate, descendență sau altă categorie. Nimeni nu va fi discriminat sau favorizat pe
aceste temeiuri.
Pe de altă parte, articolul 26 garantează dreptul la liberă exprimare:
„1. Libertatea de exprimare și de informare este garantată.
2. Orice persoană are dreptul de a își exprima opiniile în cuvinte, scris sau imagini sau
48

Constituția Slovaciei http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm

Studiu comparativ asupra legislației care sancționează discursul de instigare la ură și discriminare în statele membre ale Uniunii Europene

50

prin alte mijloace, și de asemenea, de a căuta, primi sau disemina idei și informații în mod
liber, indiferent de granițele statale. Publicarea presei nu va necesita aprobare prealabilă.
Activitatea antreprenorială în domeniul televiziunii și radioului poate fi supusă aprobării
statale. Condițiile pentru aceasta vor fi stabilite prin lege.
3. Cenzura este interzisă.
4. Libertatea de exprimare și dreptul de a disemina informații poate fi restrâns prin
lege doar dacă include măsuri necesare într-o societate democratică pentru protejarea
drepturilor și libertăților altora, a securității naționale, a ordinii publice, a sănătății și a
moravurilor.

Prevederi în Codul Penal
Există o serie de articole (secțiuni) în Codul penal slovac care condamnă discursul instigator la
ură, după cum urmează:
Secțiunea 423. Defăimarea unei națiuni, a unei rase sau a unei credințe.
(1)
Orice persoană care defăimează public
a) orice națiune, limbă, orice rasă sau grup etnic, sau
b) orice persoană sau grup de persoane din motive legate de apartenența lor la orice rasă,
națiune, naționalitate, etnie, sau de ten, origine a familiei, religie, sau pentru că nu au nici o
religie
este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de la unu la trei ani.
(2)
Contravenientul este pasibil de o pedeapsă cu închisoarea de doi la cinci ani, dacă
el comite infracțiunea prevăzută la alineatul (1)
a) împotriva a mai mult de cel puțin două persoane,
b) în asociere cu o putere străină sau agent străin,
c) în calitate de funcționar public,
d) sub o situație de criză, sau
e) ca urmare a unei motivații specifice.
Secțiunea 424. Incitarea la ură națională, rasială și etnică
(1) Orice persoană care amenință în mod public o persoană sau un grup de persoane din
cauza afilierii lor la orice rasă, națiune, naționalitate sau pe criterii legate de gen, etnie,
originea familiei sau de religia lor, dacă acestea constituie pretext pentru amenințări pe
motive menționate mai sus, de comitere a unei crime, de restricționare a drepturilor și
a libertăților, sau care chiar au restricționat, sau care incită la restrângerea drepturilor
și libertăților împotriva unei națiuni, naționalități, rase sau grup etnic, este pasibilă de o
pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.
(2) Prin aceeași sentință, astfel cum se prevede la alineatul (1), va fi pedepsită orice
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persoană care se asociază sau se întâlnește cu alte persoane în vederea comiterii
infracțiunii prevăzute la alineatul (1).
(3) Infractorul este obligat la o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și șase ani, în cazul în
care comite infracțiunea prevăzută la paragraful (1) sau (2)
a) în asociere cu o putere străină sau agent străin,
b) în public,
c) din motive specifice,
d) în calitate de funcționar public,
e) în calitatea sa de membru al unui grup extremist, sau
f) sub o situație de criză.
Secțiunea 424(a). Instigarea, defăimarea și amenințarea a persoanelor, din cauza afilierii
lor la rasă, națiune, naționalitate sau pe criterii legate de gen, apartenența la o etnie sau în
legătură cu originea familiei.
(1)

Orice persoană care în mod public
a) incită la violență sau ură împotriva unui grup de persoane sau a unei persoane
din cauza afilierii lor la orice rasă, națiune, naționalitate, sau pe criterii legate de
gen, etnie, origine familială sau de religie, în cazul în care constituie un pretext
pentru incitare, pe baza motivelor menționate mai sus, sau
b) defăimează astfel de grupuri sau indivizi, sau le amenință cu exonerarea de o
infracțiune care se consideră a fi genocid, crimă împotriva umanității sau o crimă
de război, în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 din Statutul de la Roma al Curții
Penale Internaționale, sau o infracțiune care este considerată a fi o infracțiune
împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanității (în conformitate
cu articolul 6 din Statutul Tribunalului Militar Internațional anexat la Acordul din 8
august 1945 privind urmărirea și pedepsirea marilor criminali de război ai Axei,
în cazul în care o astfel de crimă a fost comisă împotriva unui asemenea grup de
persoane sau individuale, sau în cazul în care un autor sau instigator la astfel de
crimă a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și concludentă
emisă de către o instanță internațională, cu excepția cazului în care condamnarea a
fost declarată nulă și neavenită în cadrul procedurilor legale, neagă public astfel de
infracțiuni extreme, în cazul în care această a fost săvârșită împotriva unei astfel de
persoane sau individ),

este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de la unu la trei ani.
(2) Infractorul este pedepsit cu închisoarea de doi la cinci ani, dacă el comite infracțiunea
prevăzută la alineatul (1) ca urmare a motivației specifice.
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Legi speciale
În anul 2004, Parlamentul slovac a adoptat “Legea privind egalitatea de tratament în anumite
domenii și de protecție împotriva discriminării, constând în modificarea și completarea unor alte
legi”. Varianta mai scurtă a denumirii este “Legea împotriva discriminării”.49
Această lege face puține referiri directe la combaterea discursului instigator la ură. Prima referire
se regăsește în art.2, alin.(2) unde este definită “discriminarea”:
“(2) Discriminarea înseamnă discriminare directă, discriminare indirectă, hărțuire și
victimizare; prin discriminare se înțelege, de asemenea, o instigare la discriminare și
incitare la discriminare.”.
Alineatul (5) ne conduce și mai aproape de discursul instigator la ură, prin definiția pe care o dă
noțiunii de “hărțuire”:
“(5) Hărțuirea reprezintă un tip de tratament aplicat unei persoane care este perceput de
acea persoană, într-un mod care poate justificat, ca fiind neplăcut, nepotrivit sau ofensator
și care se produce în scopul sau are efectul care ar putea fi considerat lezarea demnității
unei persoane și de creare a unui mediu ostil, degradant sau ofensator,”
O altă referire la discursul instigator la ură este cuprinsă în articolul XV al legii, care modifică,
printre multe altele art.58(a) paragraful 2 al Legii No. 29/1984 Coll. Asupra sistemului de educație
primară și secundară: “Nici o activitate care vizează sau care constă în mod direct în incitare la ură
rasială și etnică, intoleranță religioasă, precum și la intoleranță pe bază de orientarea sexuală, care
este în contradicție cu demnitatea umană și valorile tradiționale ale culturii europene și incită la
xenofobie, nu va fi permisă în școli primare, școli primare de arte, centre de formare de ucenici,
licee, școli speciale și facilități școlare în cadrul și, de asemenea, în afara activităților educaționale”.
Legea nu pedepsește separat discursul instigator la ură. Se reglementează înființarea și
funcționarea Centrului Național Slovac pentru Drepturile Omului – instituția îndrituită să impună
aplicarea și respectarea acestei legi și care are, printre altele, următoarea atribuție: “să colecteze
și să furnizeze, la cerere, informații privind rasismul, xenofobia și anti-semitismul în Republica
Slovacă”.

49

http://www.snslp.sk/CCMS/files/OPR_AntidiskriminacnyZakon_ENG-1.pdf
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Slovenia

II.1.24. Slovenia
Texte constituționale
Articolul 14 din Constituția Republicii Slovenia (1991)50 prevede că “în Slovenia este garantată
egalitatea în privința respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, indiferent de
naționalitate, rasă, sex, limbă, religie, convingeri politice sau de altă natură, situația materială,
naștere, educație, statut social, dizabilitate sau orice altă circumstanță personală.”
Este interesant de știut faptul că, până în 2004, dizabilitatea nu figura în enumerarea de la acest
articol, însă a fost introdusă odată cu modificările aduse Constituției în acel an. De asemenea, se
mai poate observa că orientarea sexuală nu este menționată în acest articol.
Articolul 15 face referire la „Exercițiul și limitarea drepturilor”:
‚Drepturile și libertățile fundamentale ale omului vor fi exercitate pe baza Constituției.
Modul în care drepturile și libertățile fundamentale sunt exercitate poate fi reglementat
prin lege oricând Constituția prevede sau atunci când este necesar prin natura dreptului.
Drepturile și libertățile fundamentale sunt limitate doar de drepturile și libertățile altora și
doar în măsura în care acest lucru este prevăzut de Constituție.
Protecția juridică a drepturilor și libertăților fundamentale și dreptul de a fi compensat
pentru încălcarea acestor drepturi și libertăți este garantat.”
Iar articolul 39, la „Libertatea de exprimare”:
„Libertatea de exprimare a gândurilor și opiniilor, libertatea de exprimare și de apariție
publică, libertatea presei și a altor forme de comunicare este garantată. Oricine poate
colecta, primi și împărtăși informații în mod liber.
Cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege, oricine are dreptul de a obține informații
care îl privesc și care sunt de natură publică.”

Prevederi în Codul Penal
În Codul Penal din Slovenia există prevederi care combat discursul instigator la ură, cuprinse în
“Art.297. Incitarea publică la ură, violență sau intoleranță”. Iată textul articolului:
“(1) Oricine provoacă în public sau stârnește ură etnică, rasială, religioasă sau de altă
natură, ceartă sau intoleranță, sau provoacă orice alt inegalitate pe bază de deficiențe
fizice sau psihice sau orientare sexuală, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani.
(2) Aceeași sentință se aplică în cazul persoanei care difuzează în mod public idei cu
50

Constituția Republicii Slovenia, http://www.pf.uni-mb.si/datoteke/janja/Angleska%20PT/anglesko-slovenska_urs.pdf
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privire la supremația unei rase asupra alteia sau oferă ajutor în orice fel de activitate rasistă
sau neagă, diminuează importanța, aprobă, nu ia în considerare, face haz de, sau susține
genocidul, holocaustul, crimele împotriva umanității, crimele de război, agresiunea sau alte
infracțiuni împotriva umanității.
(3) În cazul în care infracțiunea în conformitate cu alineatele precedente a fost săvârșită
prin publicarea, în mass-media, editorul sau persoana care acționează în calitate de editor
va fi condamnată la pedeapsă, prin impunerea pedepsei prevăzute la alineatele 1 și 2 din
prezentul articol, cu excepția situației în care a fost vorba de o emisiune în direct și el nu a
fost capabil de a preveni acțiunile prevăzute la alineatele precedente.
(4) În cazul în care infracțiunea în conformitate cu prezentul articol a fost săvârșită în
asociere cu acțiuni de constrângere, maltratare, punerea în pericol a securității, profanare
de simboluri naționale, etnice sau religioase, deteriorarea bunurilor ae altuia, profanarea
de monumente sau pietre memoriale sau morminte, făptuitorul se pedepsește cu
închisoare de până la trei ani.
(5) În cazul în care faptele prevăzute la alineatele 1 și 2 din prezentul articol au fost comise
de către o persoană oficială care a făcut abuz de poziția ei oficială sau de drepturile ei,
acesta se pedepsește cu închisoare de până la cinci ani.
(6) Materialele și obiecte care poartă mesaje prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol,
precum și toate dispozitivele destinate pentru fabricarea, multiplicarea și distribuirea
lor, trebuie să fie confiscate, sau funcționarea lor să fie dezactivată/stopată într-un mod
adecvat”.

Legi speciale
Există o lege, care nu face însă, referire directă la discursul instigator la ură51. Prin această lege a
fost înființat Ombudsman-ul pentru egalitate, un corp cvasi-juridic subordonat Ministerului Muncii,
Familiei și problemelor sociale.

51

http://www.zagovornik.gov.si/en/legislation/constitution-and-legislation/act-implementing-the-principle-of-equal-treatment/index.html
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Spania

II.1.25. Spania
Texte constituționale
Din Constituția Spaniei (1978) 52, trebuie avute în vedere următoarele articole:
„Articolul 14: Cetățenii spanioli sunt egali în fața legii și nu pot fi, în nici un mod,
discriminați pe temei de naștere, rasă, sex, religie, opinie sau alte circumstanțe sociale sau
personale.”
„Articolul 20:
1. Următoarele drepturi sunt recunoscute și protejate
a) Dreptul de a exprima liber și de a disemina opinii, idei și gânduri prin cuvinte, în
scris sau prin alte mijloace de comunicație;
b) Dreptul la creație artistică, literară și științifică;
c) Dreptul la libertate academică;
d) Dreptul de a comunica liber sau de a primi informații prin orice mijloace de
diseminare. Legea va reglementa dreptul de a invoca conștiința personală sau
secretul profesional în exercițiul acestor libertăți.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi limitată de nici un fel de cenzură.
3. Legea va reglementa organizarea și controlul parlamentar al mediilor de comunicare
controlate de stat și va garanta accesul la aceste medii al grupurilor sociale și politice, cu
respectarea pluralismului societății și a diferitelor limbi ale Spaniei.
4. Aceste libertăți sunt limitate de respectarea drepturilor stabilite de Constituție și de
către legile care o implementează și, în special, de către dreptul la onoare, la viața privată,
la reputația personală și la protecția tinerilor și copiilor.
5. Confiscarea publicațiilor și înregistrărilor sau a altor informații media poate fi făcută doar
de către autoritatea judecătorească.”

Prevederi în Codul Penal
Principalele texte care condamnă discursul instigator la ură se regăsesc în art.510:
„1. Cei care provoacă discriminare, ură sau violență împotriva grupurilor sau asociațiilor
din considerente antisemite, rasiste sau de orice altă natură, legate de ideologie, religie
sau credință, situație familială, apartenență la un grup etnic sau rasă, origine națională, sex,
52
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orientare sexuală, boală sau handicap, se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani și
cu o amendă de la șase la douăsprezece luni.
2. Cei care, în cunoștință de falsitatea informațiilor sau în dispreț față de adevăr, distribuie
informații defăimatoare despre grupuri sau asociații, din motive legate de ideologia lor,
religie sau convingeri, de apartenență la un grup etnic sau o rasă, de origine națională, de
sex, orientare sexuală, boală sau handicap, se pedepsește cu aceeași pedeapsă.”
De asemenea, art.525 se referă la discursul instigator la ură, însă legat de discriminarea pe
considerente religioase:
“1. Orice persoană care, în scopul de a jigni sentimentele membrilor unei confesiuni
religioase, discreditează public dogmele, credințele, riturile sau ceremoniile publice,
verbal sau în scris, sau insultă, de asemenea, în mod public, pe cei care le susțin sau
practică, va suporta o condamnare de la opt la douăsprezece luni.
2. Aceeași pedeapsă va fi suportată de către cei care discreditează public, verbal sau în
scris, pe cei care nu practică nici un fel de religie și nu au convingeri religioase.”

Legi speciale
Legea 62/2003 înființează Consiliul de egalitate rasială și etnică. Legea nu pedepsește separat
discursul instigator la ură.53

Suedia

II.1.26. Suedia
Texte constituționale
Constituția Suediei54 – Carta Drepturilor Fundamentale (1991)
Articolul 1: „Toți cetățenii au garantate următoarele drepturi: 1. Dreptul la libera exprimare,
adică de a comunica informații și de a exprima idei, opinii și emoții, oral sau în scris, în
imagini sau în alt mod.”
Articolul 15: „Nici o lege nu poate stabili o discriminare a unui cetățean pe motiv de
apartenență la o minoritate, de rasă, de culoarea pielii sau de origine etnică”.
Articolul 16: „Nici o lege nu poate stabili o discriminare a cetățenilor pe temei de sex, mai
puțin dacă reprezintă o parte a unui efort de a crea egalitate între bărbați și femei sau se
referă la serviciul militar obligatoriu sau echivalentul civil.”
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Prevederi în Codul Penal
Suedia interzice discursul de ură și îl definește ca reprezentând declarații făcute în public, care
amenință sau exprimă lipsă de respect pentru un grup etnic sau un alt grup, din considerente de
rasă, culoarea pielii, origine națională sau etnică, credință, sau orientare sexuală. Reglementările
sunt cuprinse în Codul Penal și nu interzic însă, o dezbatere pertinentă și responsabilă cu privire la
aceste aspecte, nici declarațiile făcute într-o sferă complet privată. Există, de asemenea, restricții
constituționale referitoare la acte care sunt incriminate, precum și limitele stabilite de Convenția
Europeană a Drepturilor Omului.
Textul care face referire la discursul de ură se găsește la Capitoull XVI, secțiunea 8 și are următorul
conținut:
“O persoană care, într-o declarație difuzată sau comunicare, amenință sau exprimă dispreț
pentru o națiune, o etnie sau un grup de altă natură, cum ar fi un grup de persoane, cu
aluzie la rasă, culoare, origine etnică sau de naționalitate, sau convingeri religioase trebuie
să fie condamnată, pentru agitație împotriva unui grup național sau etnic, la închisoare
până la doi ani sau dacă infracțiunea este de mică amploare, la o amendă”.

Legi speciale

Ungaria

Începând din anul 2008, în Suedia există o lege specială împotriva discriminării (“Discrimination
Act”) care interzice și condamnă toate formele de discriminare în domenii și situații specifice (ex:
la angajare, în muncă, în educație, în furnizarea serviciilor medicale), dar care nu face referire
directă la incitarea la ură55.

II.1.27. Ungaria
Texte constituționale
Punctul de plecare al legislației privind dreptul la liberă exprimare în condițiile combaterii
discursului instigator la ură rezidă în articolul IX din Constituția Ungariei (2011)56, care are
următorul conținut:
“Articolul IX
1. Toți cetățenii au dreptul la libertatea de exprimare.
2. Ungaria recunoaște și protejează libertatea și diversitatea presei și va asigura condițiile
pentru diseminarea liberă a informației necesară pentru formarea unei opinii publice
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democratice.
3. În interesul răspândirii corecte a informației, cu scopul formării unei opinii publice
democratice, așa cum este necesar în campania electorală, anunțurile politice pot fi
publicate în media doar fără plată, în condiții care să garanteze oportunități egale.
4. Dreptul la liberă exprimare nu poate fi exercitat cu scopul de a viola demnitatea
celorlaltor cetățeni.
5. Dreptul la liberă exprimare nu poate fi exercitat cu scopul de a viola demnitatea națiunii
maghiare sau a unei comunități naționale, etnice, rasiale sau religioase. Persoanele care
aparțin unor astfel de comunități au dreptul de a se adresa justiției pentru a beneficia
de compensare în cazul exprimării unei opinii care afectează comunitatea, invocând
încălcarea demnității lor.
6. Reglementarea detaliată în ceea ce privește libertatea presei și a organelor care
supraveghează mijloacele de transmisie în masă, presa sau piața comunicațiilor vor fi
prevăzute prin lege organică.57
Articolul XV
1. Toate persoanele vor fi egale în fața legii. Orice persoană are capacitate de exercițiu.
2. Ungaria garantează drepturile fundamentale tuturor fără discriminare și, în mod special,
fără discriminare de rasă, culoare, sex, dizabilitate, limbă, religie, opinie politică, origine
națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut.
3. Bărbații și femeile au drepturi egale.
4. Ungaria va promova egalitatea de șanse și incluziunea socială prin măsuri speciale.

Prevederi în Codul Penal
Articolul referitor la discursul instigator la ură din noul Cod penal al Ungariei (adoptat la finalul lui
2012 și care a intrat în vigoare în 2013) este unul scurt și foarte clar:
“Orice persoană care, în public, incită la ură împotriva:
a) națiunii maghiare;
b) oricărui grup național, etnic, rasial sau religios; sau
c) anumitor grupuri sociale, în special pe motive de dizabilitate, identitate de gen sau
orientare sexuală;
se face vinovată de infracțiune pedepsită cu închisoare de până la trei ani.”

57

http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf

Studiu comparativ asupra legislației care sancționează discursul de instigare la ură și discriminare în statele membre ale Uniunii Europene

59

Legi speciale și alte legi
O altă lege în care se regăsesc prevederi împotriva discursului instigator la ură este “Legea
privind libertatea presei” (“Media Freedom Act”). În articolul 17 al acestei legi, la alin.(1), se
prevede că este interzisă promovarea în mass media a oricăror materiale al căror conținut “Incită
la ură față de orice națiune, comunitate, minoritate națională, etnică, lingvistică sau de altă natură
sau orice majoritate, precum și orice biserică sau grup religios”. Iar la alin.(2) al aceluiași articol,
se prevede că: „Conținutul unui material în mass-media nu poate promova ideea de excludere a
nici unei națiuni, comunități, minorități naționale, etnice, lingvistice sau de altă natură sau a unei
majorități precum și a nici unei biserici sau grup religios.”

România

Art.14 al legii are, de asemenea, un conținut interesant: „Telespectatorii sau ascultătorii vor
beneficia de o avertizare înainte de difuzarea oricărei imagini sau a oricărui efect de sunet, care ar
putea afecta o persoană din cauza convingerilor sale religioase, legate de credința sa sau de alte
convingeri ideologice sau care sunt violente sau care pot fi deranjante într-un alt mod”.

II.1.28. România
Texte constituționale
Constituția României (adoptată în 1991 și revizuită în 2003)58 cuprinde o serie de texte care
incriminează discriminarea, chiar dacă sunt formulate în termeni foarte generali, și anume:
„Articolul 4
(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire
de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.”
„Articolul 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice, fără privilegii și fără
discriminări.”
„Articolul 29
(1) Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă,
contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conștiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă și
de respect reciproc.
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(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile
legii.
(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire
religioasă”.
„Articolul 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor și 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.
[...]
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a
persoanei și nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării și 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 și manifestările obscene, contrare bunelor
moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoștinţă 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.”
Un alt articol care protejează cetățenii împotriva unor forme și fenomene de discriminare
este articolul 29. De asemenea, există un articol dedicat combaterii discrimnării uneia
dintre cele mai discriminate categorii de cetățeni, anume persoanele cu dizabilități.
Este vorba de „Articolul 50. Protecția persoanelor cu handicap”, în care se prevede că:
„Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei
politici naţionale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în
vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând
drepturile și îndatoririle ce revin părinţilor și tutorilor”.

Prevederi în Codul Penal
În Codul Penal există un articol dedicat discursului incitator la ură, anume „Art.369. Incitarea
la ură sau discriminare”, cu următorul text: ”Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau
discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la
3 ani sau cu amendă”. Articolul există și în versiunea anterioară a Codului Penal. În acea formă
conținea și enumerarea criteriilor sau temeiurilor discriminării. La adoptarea noului Cod Penal
însă, s-a renunțat la acea enumerare întrucât ea este prezentă în legea specială referitoare a
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discriminare, anume Ordonanța 137/2000 republicată 2014.

Legi speciale
Principalele reglementări menite să combată discursul de ură (odată cu discriminarea) se regăsesc
în Ordonanța nr.137 din 2000 (completată, ulterior, printr-o serie de alte ordonanțe și legi).
La art.2, alin.(1) se prevede că: “(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege
orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronica
necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoasterii, folosinței sau exercitării,
în condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale
vieții publice.”
Dacă, în mare parte, textul legii se referă la fenomenul de discriminare, căruia îi circumscrie
discursul de ură, art.15 al acestei ordonanțe se referă direct la discursul de ură: “Constituie
contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale,
orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naționalist-șovină,
de instigare la ura rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează
atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități si
legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau
la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia”.
Pedepse
În art.26 al legii se prevede că, pentru contravențiile la care se face referire în art.15, pedeapsa
constă în
amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv
cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane
sau o comunitate.
(2) Consiliul sau, după caz, instanţa de judecată poate obliga partea care a săvârşit fapta
de discriminare să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii de constatare, respectiv
al sentinţei judecătoreşti.
(3) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.
(4) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6
luni de la data soluţionării petiţiei de către Consiliu.
Autoritatea responsabilă cu aplicarea legii
În aceeași ordonanță se prevede că autoritatea responsabilă cu aplicarea legii este Consiliul
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Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
Conform art.19 al ordonanței, atribuțiile Consiliului sunt următoarele:
“(1) În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul își exercită atribuţiile în
următoarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării.
(2) Consiliul își exercită competenţele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din
oficiu”.
Consiliu este condus de un Colegiu Director a cărui numire este prevăzută la art.23 al Ordonanței:
“Art. 23
(1) Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ și decizional, responsabil
pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.
(2) Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propuși și
numiți, în sedință comună, de cele două Camere ale Parlamentului.
(3) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetățean român care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
a) are capacitate deplină de exercițiu;
b) are studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;
d) are o activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului și combaterii
discriminării;
e) nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste;
f) nu a colaborat cu organele de securitate si nu a aparținut acestora.”
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II.2. Câteva observații privind jurisprudența legată de discursul
instigator la ură
Deși în mai toate statele, legislația prevede sancțiuni destul de drastice în cazurile de discurs
instigator la ură, fie din cauze ce țin de slăbiciuni ale legii, fie din cauze ce țin de o anumită
prudență, uneori exagerată, sau chiar de “timiditatea” instanțelor de judecată sau a autorităților și
instituțiilor publice responsabile cu aplicarea legii (acolo unde acestea există și sunt îndrituite să
aplice sancțiuni), întâlnim multe cazuri în care inculpații sunt achitați sau în care se aplică pedepse
cu amenzi modice.
Un exemplu de sancționare și pedepsire mai drastică într-un caz de discurs instigator la ură este
cel al lui Wim Elbers, un ofițer de poliție superior belgian, care a fost, de asemenea, consilier
municipal în Bruxelles din partea partidului de extremă dreapta Vlaams Blok și care a fost
condamnat, la 22 decembrie 1999, la o amendă de 2.500 de euro și șase luni de închisoare
(cu suspendare) pentru propagare de mesaje de ură pe usenet, la adresa imigranțior și a unor
grupuri etnice.
Partidul Vlaams Blok în sine, prin intermediul a trei dintre organizațiile sale afiliate (Nationalistische
Omroep Stichting, Nationalistisch Vormingsinstituut și Vlaamse concentratie), a fost condamnat
în data de 21 aprilie 2004, de către Curtea de Apel din Gent. Fiecare asociație a fost condamnată
la o amendă de 12.395 Euro. Părțile civile implicate în proces au fost Centrul pentru Egalitatea de
Șanse și Combaterea Rasismului și Liga pentru Drepturile Omului. Hotărârea a fost confirmată la
09 noiembrie 2004 de către Curtea de Casație și Justiție. Ca o consecință a acestui fapt, la scurt
timp după aceea, partidul s-a reorganizat sub numele de Vlaams Belang.
Un alt exemplu de caz de incitare la ură pe criterii de rasă, sancționat în instanță, ne vine din
Cehia. În anul 2000, proprietarul unui restaurant din Rokycany a fost găsit vinovat de incitare la
ură națională și rasială în conformitate cu articolul 198 litera (a) din Codul penal și condamnat să
plătească o amendă de 8000 de coroane cehe (aproximativ 225 euro), de către un judecător de la
curtea districtuală. Patronul respectiv a fost acuzat de incitare la ură națională și rasială după ce a
fost raportat că le-a spus angajaților săi să nu servească persoane de etnie romă, fapt întâmplat în
1995.
În Franța a fost emis recent (în 2014), de către o curte de apel, verdictul final in cazul primarului
care a afirmat că regret că „Hitler nu a omorăt suficienţi romi”. Tribunalul din Angers îl
condamnase pe primarul din Cholet la plata a 3.000 de euro amendă pentru declarația aceasta
din 2013. Gilles Bourdouleix a fost pedepsit pentru „apologia crimelor împotriva umanitatii” și a
fost condamnat și la închisoare cu suspendare, în prima instanţă. Procurorul republicii, ceruse șase
luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 5.000 de euro, estimand că fraza, pronunţată
după o altercaţie ce a stârnit un scandal după ce a fost preluată de presă, „este clar o apologie” și
„laudă crimele comise” împotriva umanității, în timpul celui de-al treilea Reich.
Pe de altă parte, avem, iată un exemplu în Olanda, în care, în ianuarie 2009, un tribunal din
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Amsterdam a dispus urmărirea penală a lui Geert Wilders, membru al Parlamentului olandez,
pentru încălcarea articolelor 137c și 137d (care se referă la discursul instigator la ură), iar la data
de 23 iunie 2011, respectivul parlamentar a fost achitat de toate acuzațiile. Iar această decizie a
fost luată în condițiile în care liderul Partidului pentru Libertate, Wilders generase controverse
foarte mari în societate (dar și în străinătate) prin criticile sale la adresa Islamului și a ceea ce
el descrie ca fiind islamizarea Olandei. La proces, el s-a confruntat cu cinci capete de acuzare.
Primul a fost legat de insultele aduse musulmanilor din cauza religiei lor. Celelalte patru se
refereau la incitare la ură și discriminare la adresa musulmanilor, marocanilor, și a altor imigranți
non-occidentali din cauza rasei sau etniei lor. Aceste capete de acuzare s-au bazat pe o serie
de articole pe care Wilders le-a publicat, între 2006 și 2008, și prin care a făcut apel pentru
interzicerea Coranului, a avertizat împotriva unei „invazii islamice și a unui „tsunami de islamizare”.
De asemenea, catalogase islamul ca fiind o religie fascistă, descrisese tinerii olandezi - marocani
ca fiind violenți și comparase Coranul cu Mein Kampf-ul lui Hitler. Îl comparase, de asemenea, pe
Mohammed cu „diavolul”.
Un alt exemplu de caz de xenofobie, legat chiar de desfășurarea unor alegeri, îl întâlnim în
Slovenia. În urma alegerilor din decembrie 2011, pe site-ul Partidului Democrat Sloven a fost
afișat un comentariu conform căruia Zoran Janković a câștigat alegerile din 4 decembrie prin
faptul că a speriat alegătorii care nu sunt de etnie slovenă să nu voteze pentru SDS (Partidul
Democrat). În plus, în același comentariu a mai apărut și aserțiunea că “cele mai multe dintre
persoanele care au votat pentru Jankovic în alegerile 4 decembrie aveau „un accent străin” și „au
venit la secțiile de votare în treninguri”.
Atât președintele în exercițiu la acea dată, cât și o serie de alți politicieni, dar și gazetari și
comentatori politici au considerat acel comentariu ca fiind un caz clar de discurs instigator la ură.
Cu toate acestea, nimeni nu a fost sancționat sau acționat în justiție.
În Polonia – una dintre țările în care este condamnată “insulta religioasă” și în care Codul penal
acordă o atenția deosebită protecției bisericii și a cultelor reigioase de insulte și de incitare
la ură, întâlnim un portofoliu destul de bogat de acuzații de “insultă religioasă” sancționate în
conformitate cu Codul Penal.
Spre exemplu, la data de 4 mai 2010, poliția a amendat-o pe cântăreață pop Dorota Rabczewska
pentru încălcarea Codului Penal prin faptul că a afirmat că Biblia este un document „necredibil „
și că a fost scrisă de către oameni „îmbătați de vin și care fumau anumite ierburi”. Asta după ce,
la 8 martie 2010, îl amendase pe vocalistul și chitaristul Adam Darski, de la trupa de death metal
Behemoth, pentru încălcarea Codului Penal. Acuzația a fost legată de un spectacol Behemoth din
septembrie 2007 în care Darski ar fi numit Biserica Catolică „cultul cel mai criminal de pe planetă „
și a rupt o copie a Bibliei.
Au existat însă, și cazuri în care instanțele nu au dat satisfacție reclamanților. Spre exemplu, în
februarie 2006, cititorii s-au plâns cu privire la un număr al revistei Machina care a inclus figura
cântăreței Madonna suprapusă pe o reprezentare a Fecioarei Maria cu Isus. Procurorii au refuzat
să demareze cercetarea.
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În decembrie 2001, membri ai Ligii Familiilor Poloneze s-au plâns de faptul că opera de artă
numita „Passion” a artistei Nieznalska a reprezentat o încălcare a articolului 196 din Codul penal
polonez. În iulie 2003 , Tribunalul Provincial din Gdansk a găsit-o pe Nieznalska vinovată și a
condamnat-o la o jumătate de an de „restricționare a libertății” și a dispus să facă muncă în folosul
comunității și să plătească toate cheltuielile de judecată. Însă la 28 aprilie 2004, Curtea districtuală
a casat hotărârea primei instanțe.
În august 1994, Parchetul regional din Poznan a primit plângeri cu privire la revista Wprost care
a inclus pe copertă o imagine în care Fecioara Maria și Isus poartă măști de gaze . Procurorul a
refuzat să deschidă cazul.
Grecia, o altă țară în care legislația și practica judiciară acordă o atenție deosebită insultei
religioase și blasfemiei, ne oferă un alt de caz de discurs instigator la ură, în mediul online, de
această dată, în care autorul a fost sancționat (destul de drastic). Mai precis, la sfârșitul lunii
septembrie 2012, în cazul Elder Pastitsios, justiția elenă a arătat că satira on-line nu poate fi
tolerată. Un bărbat în vârstă de 27 de ani, care a publicat un mesaj pe Facebook batjocoritor la
adresa unui călugăr ortodox bine cunoscut, a fost arestat sub acuzația de blasfemie, rea intenție și
insultă religios.
Legat de incitarea la ură în mediul online, Spania este un exemplu de țară în care autoritățile
statului, la cel mai înalt nivel, au început să fie deosebit de preocupate de amploarea pe care a
luat-o (și virulența la care a ajuns) discursul instigator la ură în cadrul rețelelor de socializare. În
această perioadă, Guvernul a lansat un atac în justiție împotriva acestui tip de discurs prezent pe
site-ul de micro-blogging Twitter.
Inițiativa a început în aprilie 2014, cu un ordin al Ministerului de Interne de a „curăța web-ul”,
care a dus la 21 de arestări pentru glorificarea terorismului. Unii dintre suspecți făcuseră apel la
grupul terorist basc ETA de a ucide din nou și au proferat injurii și cuvinte de batjocură la adresa
victimelor acestei organizații din ultimele câteva decenii.
Însă represiunea împotriva discursului instigator la ură a căpătat caracter de maximă urgență după
asasinarea, recentă, a politicianului Isabel Casaro, membru al Partidului Popular (PP), mai precis
după ce acest eveniment a dat naștere unui torent de mesaje de la oameni care au sarbatorit
crima și care și-au manifestat așteptarea pentru asasinarea și a altor membri PP.
În acceași perioadă, mai multe asociații evreiești au raportat mai mult de 18.000 de mesaje
ofensatoare pe Twitter, după ce echipa de baschet israeliană Maccabi Tel Aviv a învins Real
Madrid duminică în finala Euro League.
În acest context, justiția și Ministerul de Interne au solicitat asistență de la procuratura de stat,
pentru a acționa împotriva utilizatorilor de Twitter care incită la acte de violență și ură. Procurorul
însărcinat cu combaterea infracțiunior online a subliniat dificultatea de a acționa împotriva
acestor mesaje online, într-un mod generalizat, și a cerut reprezentanților guvernului să manifeste
prudență, iar autorităților responsabile cu aplicarea legii să analizeze fiecare caz individual. El a
explicat că utilizatorii de internet sunt supuși acelorași legi care pedepsesc infracțiuni, cum ar fi
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amenințările, calomniile, defăimarea, glorificarea terorismului, însă a arătat, totodată, că nu a fost
posibil să se aplice reglementările împotriva „incitării la ură” în fiecare caz de insultă on-line.
În multe dintre țările membre UE, comunitatea LGBT reprezintă una dintre principalele ținte ale
discursului instigator la ură. În unele cazuri, faptele ajung să fie sancționate, în altele, nu.
Bunăoară, în Bulgaria, Comisia pentru Protecția Împotriva Discriminării a condamnat un ziar
pentru discurs instigator la ură la adresa comunității LGBT și promovarea de stereotipuri negative
la adresa acestei comunități și a obligat editorul să introducă măsuri de auto-control și să
plătească o amendă.
În Suedia, prevederea privind condamnarea incitării la ură din motive de orientare sexuală,
adăugată în Codul penal în 2002, a fost folosită pentru condamnarea pastorului penticostal Åke
Green, pentru discurs instigator la ură în cadrul unei predici din 2003. Condamnarea sa a fost însă,
revocată ulterior, de către o instanță superioară.
În România, toate sondajele efectuate în utimii ani indică faptul că grupurile cele mai discriminate
și care sunt cele mai frecvente ținte ale discursului instigator la ură sunt minoritățile sexuale
și romii. În cazul acestora din urmă, este semnificativ faptul că însuși Președintele țării, Traian
Băsescu, a fost sancționat în două rânduri pentru discurs instigator la ură împotriva lor. Astfel,
în 2011, a fost amendat de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu
amendă contravențională de 600 lei pentru niște declarații referitoare la romii nomazi, facute
în noiembrie 2010, în capitala Sloveniei, Ljubljana. Președintele a afirmat atunci că „mai avem o
problemă care trebuie spusă și care face dificilă integrarea romilor nomazi - foarte puțini vor să
muncească. Mulți dintre ei, în mod tradițional, trăiesc din ce fură”. Acest caz a fost al doilea în care
Președintele Băsescu a fost sancționat de către CNCD pentru discurs instigator la ură împotriva
unor persoane de etnie romă, primul fiind acela în care, într-o convorbire pe care o credea privată
cu soția sa (dar care era înregistrată tocmai de un telefon mobil pe care el îl “confiscase”), s-a
referit la o ziaristă cu sintagma ‘țigancă împuțită”. Numai că, în acel caz, Înalta curte de Casație și
Justiție a anulat avertismentul aplicat de CNCD dar a păstrat constatarea actului discriminatoriu.
Interesantă este însă, motivația CNCD pentru decizia pe care a luat-o, la vremea aceea: “instanţa
a stabilit că șeful statului, în calitate de persoană publică, trebuie să fie responsabil pentru declaraţiile
pe care le face indiferent de locul în care se află. Reclamantul (Traian Băsescu - n.n.), în calitate de
persoană publică, are obligaţia, indiferent de locul în care se află, să manifeste responsabilitate și
moderaţie în exprimare”.
Conform raportului său de activitate, în anul 2013, CNCD a constatat încălcarea prevederilor Ordonanței
137 din 2000 în 36 de cazuri, dispunând împotriva reclamaților sancțiuni în conformitate cu textul
ordonanței. Din cele 36 de cazuri, o parte au fost cazuri de discurs instigator la ură..
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II.3. Tipologii identificate în reglementările prezente în cele 28
de state
Informațiile prezentate în cadrul secţiunii II.1. a acestui studiu arată că toate statele membre ale
Uniunii Europene au adoptat, la un moment sau altul, reglementări împotriva discursului instigator
la ură, ca parte a legislației antidiscriminare. De altfel, în multe cazuri, apariția respectivelor
reglementări s-a produs în urma extensiei legislației anti-discriminare deja existente.
Din descrierea reglementărilor împotriva discursului la ură, ne dăm seama că există o multitudine
de diferențe, dar și de asemănări între legislațiile în domeniu ale celor 28 de state analizate, care
fac ca modelele întâlnite în aceste state să poată fi grupate în diferite categorii, în funcție de
criteriul avut în vedere. În cele ce urmează, încercăm să punem în evidență aceste categorii, în
funcție de o serie de criterii.

Practica constituțională
Țara

Drepturi și libertăţi garantate de constituţie
Anul
Libertatea Libertatea Interzicerea
adoptării
de
de
abuzului de
constituției59 exprimare/ credinţă si
drept
de
religioasă
conștiinţă

Egalitatea
între cetăţeni
/ interzicerea
discriminării

Demnitatea
umană

Interzicerea
discursului
instigator la
ură

Austria

1920

Da60

x

x

Da

x

X

Belgia

1993

Da

Da61

x

Da

Da

X

Bulgaria

1991

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Cehia

1992

Da

Da

x

Da

Da

X

Cipru

1960

Da

Da

Da

Da

x

X

Croația

1990

Da

x

x

Da

x

Da

Danemarca

1953

Da

x

x

x

x

X

Estonia

1992

Da

x

Da

Da

x

Da

Finlanda

2000

Da

x

x

Da

Da

X

59
60
61

Sau al ultimei modificări
În limitele legii.
Dar infracţiunile comise în exercitarea acestei libertăţi vor fi pedepsite
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Franța

1958

Da

x

Da

x

x

X

Germania

1949

Da

Da

Da

Da

Da

X

Grecia

1975

Da

x

x

Da

Da

X

Irlanda

1937

Da

x

Da

x

x

X

Italia

1947

Da

x

x

Da

x

X

Letonia

1993

Da

x

x

Da

Da

X

Lituania

1992

Da

Da

Da

Da

x

Da

Luxemburg

2009

Da

Da

Da

Da62

x

X

Malta

1964

Da

Da

Da

Da

x

X

Olanda

1983

Da

x

x

Da

x

X

Polonia

1997

Da

Da

x

Da

x

X

Portugalia

1976

Da

x

Da

Da

x

X

Regatul
Unit63

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

Romania

2003

Da

x

Da

Da

Da

Da

Slovacia

1993

Da

x

Da

Da

x

X

Slovenia

1991

Da

x

Da

Da

x

X

Spania

1978

Da

x

Da

Da

x

X

Suedia

1991

Da

x

x

Da

x

X

Ungaria

2011

Da

x

Da

Da

Da

Da

După cum se poate observa, toate constituțiile analizate garantează dreptul la libertatea de
exprimare – principalul drept care permite instigarea la ură – acesta fiind unul dintre cele mai
vechi drepturi și libertăți fundamentale. Alte drepturi care pot fi invocate pentru limitarea acestuia,
precum egalitatea între cetățeni, demnitatea umană, au fost incluse ulterior în constituțiile
europene. Interzicerea expresă a „discursului instigator la ură este în mare măsură un fenomen
care s-a petrecut după cel de-al doilea război mondial”. Reglementarea acestui tip de exprimare
în diversele convenții internaționale și țări, cum ar fi Germania, a fost determinată de legătura
62
63

Este garantată egalitatea între femei şi bărbaţi.
Regatul Unit nu a fost inclus în acest tabel deoarece scopul analizei este de a vedea dacă libertatea de exprimare este reglementată și/sau limitată de legi cu statut
superior (constituții). În Marea Britanie, toate legile au același statut.
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evidentă dintre el și propaganda rasistă a Holocaustului64. Prin urmare, datorită experienței sale
istorice, Germania este exemplul principal în materie de sancționare a discursului urii.
Totuși, interzicerea instigării la ură și violență nu este stipulată expres în Constituția germană,
fiind doar derivată din alte prevederii precum interzicerea abuzului de drept sau protejarea
demnității umane. După cum remarca Brugger în 2002 „nicio constituție modernă sau instrument
de drept internațional nu este consecventă în protejarea sau interzicerea discursul instigator la
ură. În comunitatea mondială, un astfel de discurs este uneori protejat, alteori nu.”65 Acest lucru
s-a schimat însa o dată cu valul de revizuiri a constituțiilor statelor din centrul și Estul Europei din
anii 2000 în vederea aderării la Uniunea Europeană. Astfel, țări precum Bulgaria, Croația, Estonia,
Lituania, România și Ungaria au inclus interzicerea discursului urii în constituție, adoptând ulterior
și legi ordinare care îl sancționează. Este de remarcat însă faptul că reglementarea expresă a
discursului instigator la ură este o tendință constituțională în Europa.

Legile ordinare prin care este combătut discursul instigator la ură
Un prim aspect care diferențiază cele 28 de state între ele este legat de tipul de legi care includ
prevederi împotriva discursului instigator la ură. Dacă în toate țările găsim texte care condamnă
acest tip de discurs prin articole cuprinse în codurile penale, o parte din state au găsit necesar să
adopte o legislație mult mai cuprinzătoare și mai detaliată în acest domeniu și, astfel, au apărut
“legile speciale”.
Trebuie sublinitat faptul că marea majoritate a statelor membre UE au adoptat legi speciale prin
care este combătură discriminarea. Între acestea însă, doar într-un număr redus de țări legile
respective (speciale) conțin articole care se referă în mod direct și explicit la discursul instigator
la ură, mai precis: Belgia, Bulgaria,Grecia, Irlanda, România și Slovacia. În celelalte țări, legile au
scopul de a combate discriminarea, pe diferite criterii, în situații cum ar fi – la angajare, la locul de
muncă, la școală, în oferirea serviciilor medicale, în instituțiile de cultură etc., însă legătura dintre
acele legi și discursul instigator la ură este mai degrabă una implicită.
Există și țări în cazul cărora întânim reglementări împotriva discursului instigator la ură în legisația
care reglementează activitatea mass media. Este cazul Franței, unde întânim, în conținutul Legii
presei, texte care interzic eforturile de a justifica crime de război și crime împotriva umanității,
precum și incitarea la discriminare, ură și violență, al Poloniei, unde Legea audio-vizualului
stabilește că programele sau alte emisiuni trebuie să respecte credințele religioase ale publicului,
mai ales sistemul de valori creștine și al Ungariei, unde Legea privind libertatea presei conține
referiri la discursul instigator la ură chiar mult mai cuprinzătoare (vezi II.1.27).

64
65

Michael Rosenfeld, ”Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A comparative Analysis”, Cardozo Law School, Public Law Research Paper No. 41.
Winfried Brugger, “Ban On or Protection of Hate Speech? Some Observations Based on German and American Law”, 17 Tulane European and Civil Law Forum,
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Sursa reglementărilor împotriva discursului instigator la ură
Țara

Constituție66

Austria

Codul penal

Lege specială (cu referire
la incitarea la ură)

X

Belgia

X

X

X

Bulgaria

X

X

X

Cehia

X67

X

Cipru

X

X

Croația

X

X

Danemarca

X

Estonia

X

X

Finlanda

X

X

Franța

X68

X

Germania

X

X

Grecia

X

X

X

Irlanda

X

X

X

Italia

X

X

Letonia

X

X

Lituania

X

X

Luxemburg

X

X

Malta

X

X

Olanda

X

Polonia

X

Portugalia

X

Regatul Unit

X

X
X

Romania

X

X

X

Slovacia

X

X

X

Slovenia

X

X

Spania

X

X

Suedia

X

Ungaria

66
67
68

Legea presei

X

X

X

Au fost incluse în acest tabel doar contituțiile care au prevederi exprese împotriva discursului urii sau limitări ale dreptului la liberă exprimare pentru prevenirea
abuzului de drept sau pentru protejarea demnității umane.
Constituția cehă nu conține prevederi referitoare la discriminare sau discurs instigator la ură, însă prevede că “Parte a ordinii constituționale a Republicii Cehe este
Carta drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului”.
În Constituția Franței nu se regăsesc articole care să se refere la combaterea discriminării sau a discursului instigator la ură, însă demnitatea umană este protejată.
Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1793 este considerată parte din dreptul constituțional francez prin preambulul Constituției.
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Autorități și instituții publice special constituite pentru asigurarea aplicării prevederilor
legale împotriva discursului instigator la ură
În toate țările membre al Uniunii Europene există autorități sau instituții publice responsabile cu
combaterea discriminării și a discursului instigator la ură69. Diferențele sunt date de gradul de
specializare și, implicit, de aria domeniilor acoperite de respectivele autorități sau instituții. Astfel,
întâlnim cazuri în care combaterea acestor fenomene intră în sfera de acțiune și responsabilitate
a instituției Avocatului Poporului, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în Croația, Cipru, Grecia și
Letonia. În celelalte țări, întâlnim autorități sau instituții special create, unele prin legile speciale
care combat discriminarea. În câteva din aceste țări, autoritatea respectivă poartă numele de
“Avocatul Poporului pentru…”, continuarea putând fi “egalitate”, “egalitate între femei și bărbați”,
“drepturile omului”, etc.. Un lucru important de reținut este faptul că, în multe dintre aceste țări,
autoritățile și instituțiile la care ne referim (indiferent care le este denumirea) se ocupă doar de
monitorizarea respectării prevederilor legale, de informare, promovare, supervizare, sprijin,
elaborarea de studii și rapoarte, etc., nefiind îndrituite, prin lege, să aplice sancțiuni. Este cazul,
spre exemplu, al Austriei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Letoniei,
Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Portugaliei.
Este interesant că, între țările identificate în acest studiu ca având legi speciale care se referă
direct (și) la discursul instigator la ură, în toate, autoritățile publice înființate în baza legilor
respective și care sunt responsabile cu aplicarea lor sunt îndrituite să aplice sancțiuni, mai puțin în
Slovacia, acolo unde Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului are doar rol de promovare
și de furnizare de “suport legal”.

Motivele de discriminare și discurs instigator la ură menționate în legislație
O listă completă a motivelor care, de regulă, generează discurs instigator la ură (și care sunt
combătute prin legislația în domeniu) ar cuprinde: rasa, naționalitatea, etnia, culoarea pielii,
statutul la naștere, religie sau convingerile religioase (inclusiv ateismul), sexul, orientarea sexuală,
dizabilitatea. În marea majoritate a legislațiilor studiate sunt prezente toate aceste criterii (eventual
cu alte denumiri).
Există și o serie de cazuri însă, în care legislatorul nu a avut în vedere (în mod explicit) anumite
considerente care pot sta la baza discursului la ură, iar unul dintre acestea este orientarea sexuală.
Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care o serie de studii și sondaje de opinie relevă faptul
că, în aproape mai toate țările, minoritățile sexuale se situează în topul categoriilor de persoane
cele mai discriminate și că, în anumite state membre, până la 50% din persoanele LGBT au fost,
cel puțin odată, victime ale discursului instigator la ură sau ale infracțiunilor motivate de ură.
European Union Agency for Human Rights arată că, „în absența unei norme unice pentru Uniunea
Europeană, statele membre adoptă abordări diferite în raport cu discursul instigator la ură și cu
infracțiunile motivate de ură”, iar comunitatea LGBT este una dintre principalele victime ale acestui
lucru.
În treisprezece dintre statele membre ale Uniunii Europene - Belgia, Danemarca, Germania,
Estonia, Franța, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, România, Spania și Suedia, plus Irlanda
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de Nord în Regatul Unit, este incriminată prin lege incitarea la ură, violență sau discriminare pe
motive de orientare sexuală.
În trei state membre - Austria, Bulgaria și Italia, discursul de ură este incriminat în legătură cu
anumite grupuri specifice, însă persoanele din comunitatea LGBT nu sunt incluse printre ele.
Acest lucru face dificilă aplicarea legislației la cazurile de homofobie.
În celelalte state membre, discursul de ură împotriva persoanelor LGBT nu este definit în mod
specific ca o infracțiune penală, dar legea este formulată într-un mod general și ar putea fi folosită
pentru a le proteja (prin includerea comunității LGBT la categoria “alte grupuri”).
În state membre precum Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Olanda, Portugalia, Regatul Unit,
România, Spania și Suedia, homofobia și transfobia reprezintă factor agravant dacă stau la
baza unor infracțiuni îndreptate împotriva anumitor persoane, cu toate că unele state membre
limitează acest aspect doar la anumite infracțiuni specifice.
Pe de altă parte, în 15 state membre (Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Germania, Irlanda,
Italia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Slovenia, Slovacia și Spania), homofobia și transfobia
nu sunt definite în mod explicit ca un factor agravant. Cu toate acestea, în șase dintre acestea
(Republica Cehă, Germania, Letonia, Malta, Austria și Slovacia), noțiunea generală de infracțiuni
motivate de ură este recunoscută în lege și, de aceea, este posibil ca, în instanță, homofobia și
transfobia să poată fi luate în considerare ca circumstanțe agravante.

Instigarea la ură pe motive religioase și “legislația anti-blasfemie”
Există o serie de țări, între cele 28 de state membre, în care legislația care combate discursul
instigator la ură pune un anume accent nu numai pe interzicerea defăimării sau a incitării la ură
pe considerente de religie sau convingeri religioase, dar și pe pedepsirea insultei aduse bisericii
sau a unor comunități religioase. Țările membre ale UE în care este pedepsită, prin lege, “insulta
religioasă”, sunt: Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Lituania,
Olanda, Polonia, Portugalia și Slovacia.
În unele state, legislația face o diferență între “insulta religioasă” și “blasfemie”, în sensul că
definește cel de-al doilea termen ca fiind “lipsă de respect față de personaje sfinte, artefacte
religioase, obiceiuri sau credințe”. Condamnarea, prin lege, a blasfemiei reprezintă cel mai
controversat aspect legat de discuția privind combaterea discursului instigator la ură în raport cu
respectarea dreptului la liberă exprimare. De altfel, la 29 iunie 2007, Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei a adoptat Recomandarea 1805 (2007) privind blasfemia, insultele religioase
și incitarea la ură împotriva persoanelor pe motive legate de religia lor. Această recomandare a
stabilit un număr de linii directoare pentru statele membre ale Consiliului Europei, pornind de la
articolele 10 (libertatea de exprimare) și 9 (libertatea de gândire, de conștiință și de religie) din
Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
La 23 octombrie 2008, Comisia de la Veneția, for consultativ al Consiliului Europei pe probleme
constituționale, a emis un raport cu privire la blasfemie, insultă religioasă și incitare la ură
religioasă. Raportul scotea în evidență faptul că, dintre toate statele membre UE, blasfemia era
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considerată, la acea dată, o infracțiune doar în Austria, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia și
Olanda. La capitolul “concluzii”, se arăta că „nu este nici necesar, nici de dorit să existe, în legislația
în materie a statelor infracțiunea de insultă religioasă” și că „infracțiunea de blasfemie ar trebui
eliminată”.
Pe de altă parte, observăm că, în ciuda faptului că se face o distincție între “insulta religioasă” și
“blasfemie”, cele două noțiuni sunt destul de apropiate. De altfel, în Polonia, țară care, conform
raportului Comisiei de la Veneția, nu incriminează blasfemia, au existat condamnări date, în baza
prevederilor din Codul penal, pentru fapte care, conform definițiilor de mai sus, s-ar încadra
perfect la categoria “blasfemie” (vezi II.1.20).

Discursul instigator la ură împotriva persoanelor cu dizabilități
Discursul instigator la ură împotriva persoanelor cu dizabilități reprezintă o infracțiune motivată
de ură care rezultă din ostilitatea infractorului față de dizabilitate, sau de invaliditatea percepută,
a victimei. Reprezintă unul dintre cele mai răspândite și, în același timp, puțin recunoscute
tipuri de discurs instigator la ură și, în ciuda acestui fapt, într-un număr însemnat de țări nu este
sancționat de lege. Mai precis, dintre cele 28 de state membre ale UE, există, fie în codul penal
fie în legislația specială anti-discriminare, prevederi pe baza cărora poate fi sancționat discursul
instigator la ură împotriva persoanelor cu dizabilități:
a Bulgaria - în legea specială pentru combaterea discriminării
a Cipru – în Codul Penal
a Estonia – în Constituție este prevăzută interdicția de discriminare pe motiv de dizabilitate
a Finlanda – în Constituție și în Codul Penal
a Franța – în Codul Penal
a Germania – prin folosirea, în Codul Penal, a sintagmei ‘categorii de persoane’ (împotriva cărora
este interzis discursul instigator la ură)
a Grecia – în Codul Penal
a Italia – în Codul Penal
a Luxemburg – în Codul Penal
a Olanda – în Codul Penal
a România – în Codul penal (prin folosirea sintagmei “categorii de persoane” și în legea special
de combatere a discriminării (Ordonanța 137 din 2000)
a Slovenia – în Codul Penal
a Ungaria – în Codul penal
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III. Sistemul de reglementări care combat discursul
instigator la ură din România în comparație cu diferite
modele întâlnite în Uniunea Europeană.
Recomandări de îmbunătățire

După cum rezultă din capitolele precedente, România face parte dintre țările în care discursul
instigator la ură este sancționat atât în Codul Penal, cât și, mai cu seamă, printr-o lege specială,
anume OUG 37/2000. Aceasta din urmă reglementează inclusiv modul de înființare și funcționare
a unei autorități responsabile cu combaterea fenomenelor de discriminare și discurs instigator la
ură – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
O latură pozitivă este aceea că, din punctul de vedere al criteriilor de discriminare și incitare
la ură combătute prin lege, România se numără printre țările în care lista acestor criterii este
una maximală, conținând, practic, toate posibilele elementele care pot sta la baza acestor
fenomene: “…rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, aparteneță la o categorie
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.”
Iată, bunăoară, România combate inclusiv discriminarea și discursul instigator la ură legate de
orientarea sexuală, alături de țări precum Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Franța, Irlanda,
Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, Spania sau Suedia.
De asemenea, prin faptul că dizabilitatea este unul dintre criteriile incluse, în mod explicit, între
criteriile de discriminare și incitare la ură combătute prin lege, România se află în rândul țărilor în
care întâlnim acest aspect, alături de țări precum Bulgaria, Cipriu, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia,
Italia, Luxemburg, Olanda, Slovenia, Ungaria.
Un alt aspect îmbucurător este faptul că, prin prevederile art.77, lit.h din Codul Penal, România se
numără printre țările în care discursul instigator la ură constituie factor agravant pentru o serie de
infracțiuni cu violență:
“Art. 77. Circumstanţe agravante
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:
.......................................................
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h) săvârșirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie, HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări
de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport
cu celelalte.”
Pe de altă parte, România nu se numără printre țările în care sunt sancționate, prin lege, insulta
religioasă și blasfemia. Reamintim faptul că aceste aspecte sunt diferite de discriminarea sau
discursul instigator la ură pe bază de convingeri religioase sau apartenență la anumite culte,
întrucât se referă la afirmații legate nu de anumite persoane, ci de personaje și simboluri ale unor
religii sau culte religioase. Părerile cu privire la lipsa unor prevederi care să sancționeze insulta
religioasă și blasfemia sunt împărțite. Însă faptul că o serie de organisme și instituții europene
atrag atenția asupra pericolelor pe care le poate presupune sancționarea, prin lege, mai ales a
blasfemiei, și arată că „nu este nici necesar, nici de dorit să existe, în legislația în materie a statelor,
infracțiunea de insultă religioasă” și că „infracțiunea de blasfemie ar trebui eliminată” (Comisia de
la Veneția), ne îndreptățește să considerăm că și din acest punct de vedere, România se află în
rândul țărilor cu prevederile legale cele mai corecte.
Dacă avem în vedere observațiile de mai sus, putem trage destul de ușor concluzia că România
dispune de una dintre cele mai bune legislații în domeniul combaterii discriminării și a discursului
instigator la ură, în rândul statelor Uniunii Europene.
Și, cu toate acestea, așa cum indică, an de an, rapoartele Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării și o serie de studii, fenomenul discursului instigator la ură nu se diminuează,
ci dimpotrivă. Unul dintre elementele care concură la această stare de lucruri, prin faptul că
facilitează comunicarea și propagarea ideilor în rândul unor mase largi de oameni, îl constituie
rețelele de socializare (Facebook, Twitter, etc.), paginile de internet, blogurile. În condițiile în
care acestea au cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare exponențială, ele aduc, odată cu o serie
de beneficii în favoarea celor care le folosesc, și noi probleme cărora societatea trebuie să le
facă față. Poate că prima dintre acestea o constituie faptul că oferă un teren de manifestare a
sentimentelor și atitudinilor xenofobe, rasiste, homofobe, de intoleranță față cel care este diferit și,
implicit, un mijloc de promovare și propagare a discursului instigator la ură. Și, așa cum realitatea
o demonstrează, ideile propagate și inițiativele dezbătute în cadrul rețelelor de socializare, se
transformă, duc, de multe ori, la acțiuni în lumea reală.
România pare a nu fi pregătită să facă față fenomenului de incitare la ură prin rețelele de
socializare. Ce-i drept, în art.369 din Codul Penal apare sintagma „incitarea publicului, prin
orice mijloace (s.n.), ceea ce duce la concluzia că persoanele care incită la ură în mediul online
trebuie să răspundă în fața legii la fel ca orice persoană care ține un discurs instigator la ură într-o
adunare publică sau una care distribuie pe stradă materiale conținând mesaje instigatoare la ură.
Numai că legea, în forma în care ea se află, este mult mai greu de apllicat în cazul promotorilor de
mesaje discriminatorii și instigatoare la ură în rețelele de socializare, în condițiile în care aceștia
acționează, în covârșitoarea majoritate a cazurilor, sub protecția anonimatului. Iar acest lucru
este coroborat și cu faptul că acțiunea autorităților publice în zona rețelelor de socializare ar
presupune un buget mult sporit în comparație cu fondurile de care dispun la ora actuală (dacă ne
referim mai cu seamă la CNCD).
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De remarcat este faptul că România a făcut progrese în ceea ce privește cuantumul amenzii
contravenționale pentru faptele de discriminare (inclusiv discurs instigator la ură), actualmente
fiind între 1 000 și 30 000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amenda
de la 2 000 – 100 000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate70.
Sancțiunea se aplică și persoanelor juridice71.
Pe lângă latura materială, aplicarea amenzilor și a avertismentelor are și o valoare simbolică . De
exemplu, sancționarea Președintelui țării cu amendă de 600 de lei (minimul prevăzut de lege
pentru astfel de cazuri la momentul respectiv) a avut un rol deosebit în transmiterea, la nivelul
societății a mesajului că denigrarea unei etnii întregi este un fapt care nu îi este permis nici
“primului om în stat”.

70
71

Art. 26 (1) din Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată.
Art. 26 (2) din Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată.
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IV. Concluzii și recomandări privind îmbunătățirea
cadrului legislativ din România în vederea combaterii
discursului instigator la ură
Există un consens în literatura de specialitate cu privire la faptul că mijlocul cel mai eficient de
combatere a acestui fenomen, pe termen lung, îl reprezintă educația. Această observație este
valabilă, bineînțeles, și pentru România. Însă dincolo de faptul că școala românească este încă
departe de a fi acel mediu incluziv, în care aptitudinile fetelor să fie valorizate egal cu cele ale
băieților, în care elevul să învețe să-l respecte pe colegul care este de altă etnie decât el sau care
poate provine dintr-un mediu mai sărac sau care are o dizabilitate fizică sau de altă natură (ar fi
interesant și util un studiu privind rolul pe care îl joacă școala în combaterea discursului instigator
la ură în România), cu cât o generație s-a îndepărtat mai mult (prin trecerea anilor) de școală, cu atât
mai greu pot fi găsite mijloace eficiente de educație pentru generația respectivă.
Astfel, încă din timpul școlii ar trebui predată istoria Holocaustului sau istoria romilor, ca pare
integrantă a curriculum-ului de istorie și nu ca opțional. De asemenea, orele de cultură civică ar
trebui sporite, iar diversitatea ar trebui predată în acestea. În plus, informarea publicului larg despre
prevederile legale care combat și sancționează discursul instigator la ură ar putea fi făcută prin
educația la locul de muncă, angajatorii putând fi obligați să plătească cursurile angajaților. Așa
cum a fost subliniat în capitolele precedente, România are o legislație anti-discriminare și împotriva
discursului instigator la ură care poate fi considerată ca numărându-se printre cele mai bune din
Uniunea Europeană. Acest lucru însă, pare a nu se reflecta în realitatea cotidiană, ceea indică faptul
că încă mai sunt îmbunătățiri ce pot fi aduse.
Un aspect care trebuie avut în vedere și tratat cu din ce în ce mai multă seriozitate este discursul
instigator la ură în rețelele de socializare. Poate că merită avută în vedere ideea de a se prevede clar,
în Ordonanța 37/2000 modificată, interzicerea discursului instigator la ură în rețelele de socializare
și în mediul online în general (chiar dacă, în momentul de față, sintagma “prin orice alte mijloace”
acoperă inclusiv aceste medii). De asemenea, preocupările autorităților de prim rang spaniole de
a identifica soluții legislative și de orice altă natură, pentru combaterea acestui flagel care în ultimii
ani a luat o amploare deosebită – incitarea la ură prin rețelele de socializare, ar trebui împărtășite și
de guvernele celorlalte țări, inclusiv cel al României.
În prezent, în afara proiectului Discursuri electorale fără discriminare!, limitat ca durată în timp,
nu există un proces sistematic de monitorizare a discursului de instigare la ură și discriminare în
mediul online, așa cum există pentru celalalte medii de comunicare. S-ar impune, așadar, nevoia
unui organism – indiferent de forma administrativă – poate fi sub tutela CNCD sau CNA sau de sine
stătător – care să monitorizeze, cel puţin în timpul campaniei electorale, dacă nu tot timpul, incidenţa
acestui tip de discurs în mediul online. Acest organism ar putea sesiza instituţiile recomandate,
centraliza și analiza datele, și, eventual, face propuneri către instituţiile cu rol de legiferare.
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În ciuda faptului că partidele politice și Parlamentul se află pe unele dintre ultimele locuri în topul
încrederii de care se bucură la nivelul populației, există mulți oameni politici care sunt luați drept
modele de către alegătorii lor și care îi inspiră pe aceștia din urmă. Iar atunci când nu se întâmplă
acest lucru, putem observa un alt fenomen, anume acela prin care persoanele care au tendința să
facă un lucru rău își justifică atitudinea și comportamentul prin faptul că același lucru îl văd făcut de
către demnitari sau persoane publice cu funcții importante.
De asemenea, avem în vedere și impactul pe care îl au în rândul maselor persoanele cunoscute din
presă, precum și capacitatea crescută de promovare a mesajelor acestora.
Cunoscând cei doi factori principali de propagare a acestui tip de discurs, ar putea fi iniţiate proiecte/
programe comune ale instituţiilor abilitate sau ale ONG-urilor tocmai în acest sens. În acest fel s-ar
merge dincolo de dimensiunea legală, care există deja, însă nu pare să aibă efectul scontat, și s-ar
putea lucra la partea de internalizare a acestor informaţii, atât de către membri partidelor politice,
cât și de către oamenii din mass-media.
Este clar însă, că măsurile avute în vedere, fie ele legislative, fie de altă natură, trebuie adoptate întrun viitor destul de scurt, având în vedere că o serie de fenomene asociate discriminării – xenofobia,
rasismul, anti-semitismul, homofobia și discursul instigator la ură prin care se propagă astfel
de sentimente și atitudini, par a cunoaște un reviriment în ultimii ani, în aproape toată Uniunea
Europeană, inclusiv în România.
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