FREEDOM

Chestionar
Libertatea de Exprimare
Chestionarul este gândit ca material educațional în completarea broșurii “Primii pași
în înțelegerea Libertății de Exprimare online și offline – pe baza jurisprudenței Curții
Europene a Drepturilor Omului”. Astfel, contextul broșurii, după cum e explicat în
introducere, se va aplica și la acest document.
Chestionarul este menit a fi un instrument creativ și, uneori, provocator, folosit de
către educatori pentru a obține răspunsuri care să angajeze publicul într-o discuție
legată de elementele de bază ale Libertății de Exprimare și protecția sa în viziunea
CEDO.
Îl puteți folosi în format pe hârtie sau îl puteți copia într-un format web dacă vreți să-l
folosiți electronic. Notați că unele dintre întrebări au răspunsuri corecte multiple.
Chestionarul este sub licență Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License. Îl puteți schimba în orice fel astfel încât să corespundă
nevoilor dumneavoastră.

1. Libertatea de exprimare este definită prin:
a) doar dreptul de a face publice opere de creație
b) dreptul de a disemina informații, în orice forme
c) dreptul celorlalți de a primi informații
d) doar prin dreptul de a avea acces la documente publice

2. Dreptul la libera exprimare poate fi limitat:
a) prin decizia unui membru al Parlamentului
b) dacă dăunează altora și nu servește interesului public
c) dreptul la libera exprimare nu poate fi limitat
d) de exercitarea altor drepturi fundamentale

3. Prin ce modalități ar trebui stabilite limitele libertății de exprimare?
a) practici cutumiare
b) documente de politică publică ale companiilor
c) legislație
d) standarde tehnice

4. Ce formă poate lua exprimarea?
a) un discurs
b) o piesă de teatru
c) un film
d) o postare pe mijloace de comunicare/rețele sociale

5. Libertatea de exprimare, după cum e stabilită de jurisprudența CEDO,
protejează:
a) fondul ideilor
b) doar lucrările jurnaliștilor
c) forma în care sunt exprimate ideile
d) doar opere de creație

6. Libertatea de exprimare acoperă următoarele tipuri de comunicare:
a) comunicarea politică
b) publicitatea
c) comunicarea comercială
d) comunicarea artistică

7. Aveți cea mai largă libertate de exprimare dacă criticați:
a) un politician

b) o persoană particulară
c) un star de cinema
d) o afacere

8. Libertatea de exprimare este un drept pentru:
a) politicieni
b) jurnaliști
c) oameni de știință
d) toată lumea

9. Să numești pe cineva “idiot” poate fi limbaj protejat:
a) nu, nu poate
b) nu, cu excepția situației în care cealaltă persoană a fost de acord în prealabil
cu utilizarea cuvântului
c) da, dacă nu este atac la persoană și circumstanțele unui caz explică cuvântul
d) da, dacă cuvântul e folosit între ghilimele

10. După cum prevede paragraful 2 din Articolul 10 al CEDO, exercitarea
libertății de exprimare vine cu obligații și responsabilități. Aceste
responsabilități includ:
a) acționarea de bună credință
b) oferirea de informații sigure
c) verificarea tuturor informațiilor
d) urmărirea interesului public

11. Poate fi discurs protejat:
a) critica la adresa guvernului
b) discursul instigator la ură
c) dezbaterea politică
d) incitarea la violență

12. Cine poate avea rolul de „watch dog” (câine de pază):
a) jurnaliștii
b) bloggerii și utilizatorii rețelelor de socializare
c) instituțiile publice
d) ONG-uri

13. Criteriile care definesc responsabilitățile pentru intermediarii online
(cum ar fi în cazul unui ziar, răspunderea pentru comentariile la articolele
sale) cu privire la libertatea de exprimare, sunt:

a) contextul comentariilor
b) consecințele procedurilor judiciare naționale pentru intermediari
c) responsabilitatea autorilor comentariilor ca alternativă la răspunderea intermediarului
d) măsurile aplicate de către intermediar pentru a preveni și elimina comentariile defamatoare

14. Accesul la informații de interes public:
a) este o legislație separată care nu are nimic de a face cu libertatea de exprimare
b) este parte a dreptului de acces la informație, care, la rândul său, este parte
a libertății de exprimare
c) este parte a mai multor constituții europene
d) este un principiu filozofic fără explicații legale

15. Criteriile pentru a evalua dacă un refuz de acces la informații deținute
de stat atrage aplicarea Articolul 10 al Convenției, includ:
a) scopul cererii de informații
b) natura informațiilor cerute
c) natura solicitantului
d) informațiile cerute sunt pregătite și disponibile

16. Accesul la informații publice nu se aplică la serviciile secrete.
a) Adevărat, deoarece aceste organisme nu dețin informații publice.
b) Adevărat, deoarece aceste organisme sunt exceptate de la obligațiile CEDO.
c) Fals, deoarece aceste organisme pot deține informații publice.
d) Fals, deoarece aceste organisme sunt incluse în mod special în actele internaționale cu privire
la libertatea de exprimare.

17. Blocarea unui website afectează libertatea de exprimare.
a) Adevărat, dar doar dacă aceasta nu este decisă de tribunal.
b) Adevărat, aceasta afectează dreptul de a primi și a împărtăși informații.
c) Fals, aceasta e doar o chestiune tehnică.
d) Fals, libertatea de exprimare nu se aplică accesării de website-uri.

18. Examinarea drepturilor care ar trebui să predomine când două drepturi
fundamentale intră în conflict se numește:
a) competiție
b) echilibru
c) implicare
d) situații simetrice

19. Factorii cheie de luat în considerare în echilibrarea libertății de
exprimare și a dreptului la viață privată sunt:

a) contribuția la o dezbatere de interes public
b) subiectul informațiilor
c) atitudinea autorului
d) conținutul, forma și consecințele publicării

20. În cazul unui conflict între libertatea de exprimare și drepturile de
autor, CEDO de obicei:
a) permite o marjă largă de apreciere din partea autorităților naționale în astfel de cazuri
b) examinează fiecare caz în detaliu, deoarece discursul comercial este la fel de important ca
dezbaterea politică
c) ia în considerare cazul doar dacă există condamnări penale
d) ignoră toate cazurile deoarece nu poate fi o încălcare a libertății de exprimare

21. Limitările libertății de exprimare în ceea ce privește securitatea
națională sunt:
a) obligatorii în toate cazurile
b) obligatorii doar dacă sunt incluse în constituție
c) acceptabile doar dacă se dovedesc necesare într-o societate democratică
d) acceptabile doar dacă sunt decise de către serviciile de securitate

Răspunsuri corecte

1. b și c
2. b și d
3. c
4. a, b, c și d
5. a și c
6. a, b, c și d
7. a
8. d
9. c
10. a, b și d
11. a și c
12. a, b și d
13. a, b, c și d
14. b și c
15. a, b, c și d
16. c
17. b
18. b
19. a, b și d
20. a
21. c

