
OVER PERSAANSPRAKELIJKHEID(*) 

door 

H. VANDENBERGHE 

Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven 

1. Ben onrechtmatige gedraging die schade veroorzaakt, leidt tot de 
verplichting tot schadeloosstelling door de toerekenbare dader of 
kwalitatief aansprakelijke (art. 1382 e.v. B.W.). 
Onzorgvuldig gedrag zal blijken door de overtreding van een speci
fieke rechtsnorm die een bepaald gebod of bepaald verbod oplegt. 
Het kan daarbij gaan zowel om een interne rechtsregel als om een 
internationaalrechtelijke norm die directe werking heeft in de natio
nale rechtsorde(l). Daarenboven zal de overtreding van een algemene 
zorgvuldigheidsnorm, die in het maatschappelijk verkeer moet in 
acht genomen worden, eveneens tot aansprakelijkheid leiden. 
Artikel 1382 B. W. laat de rechter immers toe om een handelen of 
nalaten dat niet door een specifieke regel wordt getroffen toch nog 
op de rechtmatigheid te toetsen(2). 
De artikelen 1382 e.v. B.W. drukken het gemene aansprakelijkheids
recht uit, zodat ze ook voor de persaansprakelijkheid leidinggevend 
zijn. 
Maar bij het onderzoek naar de vraag van het al of niet bestaan van 
een onrechtmatige daad zal de rechter zich vanzelfsprekend niet 
beperken tot het lezen en interpreteren van de specifieke rechtsnor
men of van de artt. 1382 e.v. B.W. Hij zal het onderzoek naar de 
rechtmatigheid of onrechtmatigheid van het gedrag ook doorvoeren 
in het licht van rechtsbepalingen die de persactiviteit in het algemeen 
betreffen, de terzake bestaande maatschappelijke opvattingen over 
de rol van de pers in een democratische samenleving, de bescherming 
van andere rechtsgoederen zoals de goede naam, het prive-leven, 
deontologische opvattingen of gebruiken binnen een bepaald be
roepsverband, de commerciele wetgeving en gewoonten, e.a. 

(*) Tekst van de lezing op de algemene vergadering van de Vlaamse Juristenvereniging 
gehouden te Kortrijk op 5 juni 1993. 
(1) VELU, J., cone!. Cass., 13 mei 1982, J.T., 1982, 780, nr. 19. 
(2) Zie daarover, in het a]gemeen, VANDENBERGHE, H. en VAN QUICKENBORNE, M., m.m.v. 
GEELEN, K. en DE CosTER, S., ,Overzicht van Rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad", T.P.R., 1987, p. 1266 e.v., nr. 3 e.v. en p. 1182 e.v., nr. 13 e.v. 
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Artikel 1382 B.W. is immers een absorberende rechtsbepaling die 
naar synthese streeft door aile relevante rechtsregelen bij de beoorde
ling van een feit te betrekken, en aldus de diverse wettelijke bepalin
gen zelf, in zekere mate overstijgt. 

2. Een eerste reeks specifieke bepalingen betreffende persaansprake
lijkheid zijn te lezen in het Strafwetboek onder de artikelen 443 e.v. 
(zie ook de artt. 275-277 Sw. i.v.m. smaad tegenministers, leden van 
de wetgevende kamers, dragers van het openbaar gezag of de openba
re macht). De strafrechtelijke regeling van laster en eerroof moet 
gelezen worden in het licht van de grondwettelijke bepalingen betref
fende persvrijheid. 
Artikel14 van de Grondwet waarborgt de vrije meningsuiting behou
dens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het ge
bruik van die vrijheid worden gepleegd. Artikel18 van de Grondwet 
beschermt de persvrijheid, verbiedt preventieve dwangmaatregelen 
zoals censuur en borgstelling en organiseert een getrapte aansprake
lijkheid. 
Daarenboven wordt, gezien het belang van de drukpersvrijheid, de 
beoordeling van drukpersmisdrijven, zoals laster en eerroof door 

... miaaervan ae pen~, aali de--raryvoorb-eh-ouden (art. 18-en-art.-98 
G.W.). Een correctionalisatie is niet mogelijk. 
De schroom om misdrijven van die aard voor Hoven van Assisen te 
brengen heeft tot een feitelijke immuniteit geleid voor de geschreven 
bijdragen die als een gemeenrechtelijk misdrijfvan laster, eerroof of 
beledigingen zouden kunnen worden aanzien (art. 443 e.v. Sw.). 
Volgens het Hof van Cassatie zijn drukpersmisdrijven misdrijven 
waarbij de rechten van de maatschappij of van de burgers worden 
miskend door misbruik van de uiting van een mening door middel 
van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften(3). Wei wordt die 
feitelijke depenalisering in enige mate ingedijkt door het spitsvondig 
onderscheid tussen drukpersmisdrijven en drukkerijmisdrijven. 
Drukkerijmisdrijven (publikatiemisdrijven) onderscheiden zich van 
drukpersmisdrijven omdat daarbij geen misbruik van de vrijheid van 
meningsuitting zou zijn gemaakt, daar ze geen mening uitdruk
ken(4). Dit heeft ertoe geleid dat de beelden, foto's, tekeningen, 
illustraties en karikaturen als drukkerijmisdrijven niet onder de 

(3) Cass., 11 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 452; Cass., 29 oktober 1981, Arr. Cass., 
1981-82, 491. 
(4) Zie: VooRHOOF, D., Actuele vraagstukken van mediarecht, Doctrine en Jurisprudentie, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 75 e.v. 
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beschermingsmantel van artikel 18 van de Grondwet vallen en dus 
zonder inachtneming van de bepalingen betreffende de trapsgewijze 
aansprakelijkheid wel voor de Correctionele Rechtbanken worden 
gebracht.(5). 
In de veel besproken , ,METRO'' -zaak overweegt het Hof van Beroep 
te Gent dat een karikatuur van een politicus met familieleden een 
beledigend karakter had in de zin van artikel 448 Sw. en getekend 
werd ,cum animo injurandi": 

,Hier is geen sprake meer van loutere spot of satire, laat stfran kritiek of protest 
maar van een bewuste aanslag op de persoonlijke menselijke waardigheid van 
de afgebeelden, in welke politieke context die ook werd ingelast. Niet aileen 
de afzonderlijke wansmakelijke naakte afbeelding van !eden van dezeljde 
familie doch eveneens de vulgair geschetste houdingen van deze personen 
tegenover mekaar maakt de gehele prent ongetwijfeld beledigend voor de 
burgerlij ke partijen ". 

Dat dergelijke drukkerijmisdrijven niet met meningsuiting kunnen 
gelijkgesteld worden, moet in redelijkheid betwijfeld worden, ook in 
het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg. 
In het arrest M0LLER(6) heeft het Hof erkend dat ook de artistieke 
expressie onder de meningsuiting bedoeld in artikel 10 E.V.R.M. 
schuil gaat. Het ging om de beoordeling van de confiscatie van 3 
obscene schilderijen die in het Zwitserse Freiburg waren tentoonge
steld. 
Het Hof verwijst trouwens naar artikel 19, § 3 BUPO waar informa
tie en ideeen onder ,artistieke vorm" binnen de reikwijdte van de 
vrije meningsuiting vallen(7). 
In de mate dat tekeningen, foto's, spotprenten en karikaturen een 
mening uitdrukken, zou de van artikel18 G.W. en artikel 98 G.W. 
afwijkende procedurale penale benadering als een discriminerende 
houding kunnen worden aanzien in de zin van de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet. 
Eenzelfde kritische opvatting is trouwens verdedigbaar t.a.v. de 
gevestigde rechtspraak die het systeem van de drukpersvrijheid niet 
van toepassing acht op uitzendingen van radio en televisie, aangezien 

(5) Zie b.v. de zaak METRO: Gent, 19 maart 1984, weergegeven bij VOORHOOF, D., o.c., 88; 
bevestigd door het Hof van Cassatie bij arrest d.d. 13 november 1984, Arr. Cass., 1984-85, 
363. 
(6) Hof Mensenrechten 24 mei 1988, Serie A, nr. 133, p. 19, § 27. 
(7) Hof Mensenrechten, 24 mei 1988, voormeld, p. 19, § 27. 
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zij geen vormen zijn van meningsuiting door middel van gedrukte 
geschriften(8). 

3. Het debat over persaansprakelijkheid is derhalve in essentie een 
privaatrechtelijk debat naar de toepassing, de draagwijdte en de 
reikwijdte van de artikelen 1382 e.v. B.W. Dit is des te meer het geval 
nu algemeen aanvaard wordt dat een burgerlijke vordering, die 
betrekking heeft of zou kunnen hebben op een strafrechtelijk mis
drijf van laster e.n. eerroof, de bevoegdheid van de burgerlijke rechter 
niet beperkt. 
In de bekende zaak betreffende persbijdragen in DE MoRGEN en in 
HUMO over sommige uitspraken van het Hof van Beroep te Antwer
pen werd zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel als het 
Hof van Beroep te Brussel gevat met deze vraag. Er werd door de 
gedaagden opgeworpen dat de door de eisers gegeven privaatrechte
lijke kwalificatie in feite beantwoordt aan een strafrechtelijke kwali
ficatie zoals bedoeld in de artikelen 443 e.v. van het Strafwetboek. 
Uit de identiteit tussen penaal en burgerlijk delict diende te worden 
afgeleid - aldus werd aangevoerd - dat de waarborgen van de 
artikelen 18 en 98 van de Grondwet ook voor de burgerlijke rechter 
konden wmden ingeroepen. In-die lezing zouden de artikelen-1382 
e.v. B.W. maar een eigen, autonome betekenis hebben, wat de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter betreft, in de mate dat het 
om andere feiten gaat dan deze die penaal worden omschreven. 
Een nog ruimere opvatting werd in het verleden door Prof. DEMEY
ER verdedigd(9) waar hij schrijft: 

,Men kan allerlei meningen hebben over de wenseli)kheid of onwenselijkheid 
van de berechting van strafzaken door jury's en de toepassing daarvan op 
drukpersmisdrijven, of van een regeling als die betreffende de successieve 
vervolging van schrijvers, uitgevers, drukkers en verspreiders. Maar zolang die 
positieve garanties van de drukpersvrijheid in de constitutie zi)n vastgelegd, 
dienen zi) hun volle gelding te behouden en mogen zij niet, direct of indirect, 
geheel of gedeeltelijk, buiten werking worden gesteld". 

Het Hof van Beroep te Brussel beoordeelde op 5 februari 1990(10) 
deze vraag echter anders: 

(8) Zie VooRHOOF, D., ,Drukpers en audiovisuele media", noot onder Cass., 28 mei 1985, 
R. W., 1985-86, 2855-2856 en o.c., 92 e. v. met de verwijzingen aldaar; zie ook Brussel, 17 juni 
1991, R.D.P., 1992, 131; TULKENS, F. en VERDUSSEN, M., ,La Radio et Ia Television, le delit 
de presse et le droit de reponse", Ann. Dr. Louvain, 1987, 53-93. 
(9) DEMEYER, L., ,Enkele overwegingen betreffende drukpersvrijheid", T.B.P., 1978, 
3 e.v., onder II. 
(10) R. W., 1989-90, 1464. 
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,dat, hoewel bedoeld Hof op strajrechtelijk gebied uitsluitend bevoegd is om 
drukpersmisdrijven te vonnissen, zulks even we! geen ajbreuk doet aan het recht 
van gei"ntimideerde om zich te beperken tot het burgerlijk instellen van een 
vordering op grand van artikel 1382 B. W., een mogelijkheid die trouwens door 
artikel 764, 4° Ger. W. uidrukkelijk is voorzien zonder daartoe een vooraj 
vastgesteld drukpersmisdrijj te vereisen ". 

In zijn advies in deze betwisting was de advocaat-generaal ook 
ingegaan op de vraag of het verweten gedrag, hoe dan ook, voor de 
burgerlijke rechter slechts kon worden beoordeeld volgens de speci
fieke bewijsvereisten gesteld in de artikelen 443 en 452 van het 
Strafwetboek(ll). Hij ontkende die stelling. 
De Grondwet, die de persvrijheid en de vrijheid van meninguiting 
huldigt, aldus het advies, en daaruitvolgend de vrijheid van de pers 
om kritiek uit te brengen, beperkt immers op geen enkele wijze het 
basisprincipe ingeschreven in artikel 1382 B.W.(12). Er bestaat dan 
ook geen enkele immuniteit in het voordeel van een journalist en bij 
gebreke van bijzondere wetgeving dient te worden aangenomen dat, 
in principe, de burgerlijke aansprakelijkheid in perszaken moet 
beoordeeld worden volgens het gemeenrecht van de buitencontractu
ele aansprakelijkheid. 
Ook de eerste rechter(l3) was van oordeel dat gedaagden zich ten 
onrechte op het stand punt stelden dat hun handelwijze diende beoor
deeld te worden in het licht van de artikelen 443 e.v. van het Straf
wetboek, vermits de eisers zich beperkten tot het civiele delict van 
laster en eerroof, dat veel minder specifieke eisen stelt dan het 
strafrechtelijk begrip(l4). 
Vaststaand is derhalve dat naar algemene opvatting de burgerlijke 
rechter bevoegd is. Trouwens, de wetgever heeft expliciet de bestaan
de rechtspraak en de bevoegdheid van de burgerlijke rechter erkend 
in het Gerechtelijk Wetboek. Aldus legt het Ger.W. de verplichte 
toewijzing aan een kamer met drie rechters op bij een burgerlijke 
vordering tot vergoeding van de schade uit een persmisdrijf (art. 92, 
§ 1, lid 2 Ger. W.) en dient de zaak verplicht medegedeeld te worden 
aan het Openbaar Ministerie (art. 764, 4° Ger.W.). 

(11) Zie: VooRHOOF, D., Actuele vraagstukken van Mediarecht, 279 e.v. 
(12) Cass., 4 december 1952, Arr. Cass., 1953, 195. 
(13) Rb. Brussel, 29 september 1989, gepubliceerd in VooRHOOF, D., Actuele vraagstukken 
van mediarecht, 276. 
(14) VANDENBERGHE, H., ,Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven bijdra
gen", in NEELS, L. (ed.), Mediarecht 1983, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, 
6. 
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4. Een andere prealabele vraag bij een privaatrechtelijk persgeschil 
betreft de toepasselijkheid, bij onrechtmatigheidstoetsing krachtens 
artikel 1382 B.W., van het beginsel van de getrapte aansprakelijk
heid voor drukpersmisdrijven, bedoeld in artikel 18 van de Grond
wet en artikel 11 van het Persdecreet van 20 juli 1831(15). 
Volgens het beginsel van de getrapte aansprakelijkheid kunnen uitge
ver, de drukker of de verspreider niet vervolgd worden wanneer de 
auteur bekend is en zijn woonplaats in Belgie heeft. Is de auteur niet 
bekend of heeft hij zijn woonplaats niet in Belgie, dan komt de 
uitgever aan de beurt, enz. De verspreider wordt gedekt door de 
drukker, de drukker door de uitgever, de uitgever door de auteur. 
Door de getrapte aansprakelijkheid worden de strafrechtelijke regels 
van mededaderschap en medeplichtigheid terzijde geschoven.(16) De 
bedoeling van deze regeling bestaat erin dat men heeft willen voorko
men dat de censuur van de Staat, waarmede men definitief wilde 
breken, zou worden vervangen door de prive-censuur van de uitgever 
of van de drukker(17). 
Ik ben eerder geneigd het standpunt bij te treden dat de artike
len 1382 e.v. B.W. bij de behandeling van een burgerlijke vordering 
onverkort kunnen worden getoetst, zonder acht te slaan op de 

- - getYapte aanspral<eli]kneict--rrer Hof van Cas-ssatte-h-eefcimmers-de-
afgelopen jaren bij herhaling bevestigd dat de grondwettelijke waar
borgen inzake de vrije meningsuiting en de persvrijheid geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de burgerrechtelijke aansprakelijkheids
regels vervat in de artikelen 1382 e.v. B.W.(l8). 
Bepaalde recente rechtspraak van de lagere rechtbanken wijst de 

(15) Bull. Off., IV, nr. 185. 
(16) MrLQUET, J., ,La responsabilite aquilienne de Ia presse", Ann. Dr. Louvain, 1989, 35. 
(17) VooRHOOF, D., o.c., 3. Zie van dezelfde auteur een noot onder Vz. Kh. Brussel, 1 maart 
1991, DAOR, 1991, afl. 21, 90-93 en o.c., 7-11: ,De vrijheid van drukpers, de getrapte 
aansprakelijkheid en de civiele rechter"; zie oak: Rb. Brussel, 28 december 1990, J.L.M.B., 
1991, 672. 
(18) Cass., 4 december 1952, Arr. Cass., 1953, 195, met cone!. adv.-gen. GANSHOF VANDER 
MEERSCH; R.C.J.B., 1955, 33 met noot DASSESSE, J.; Cass., 29 oktober 1973, Pas., 1974, 
232; DALCQ, R.O., ,La responsabilite des dommages causes par les moyens d'informations 
de masse, rapport beige au neuvieme congres international de droit compare'', Brussel, 
Bruylant, 1974, 132; MILQUET, J., ,La responsabilite aquilienne de Ia presse", Ann. Dr. 
Louvain, 1989, 33-104; VELU, S., ,Le juge des referes et Ia liberte d'expression", in Presence 
du droit public et des droits de !'hom me. Melanges offerts ii J. Velu, Brussel, Bruylant, 1992, 
dl. III, p. 1760, nr. 8. 
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toepassing van het beginsel van de getrapte aansprakelijkheid in 
burgerlijke zaken eveneens van de hand(19). 
Heel wat rechtspraak en rechtsleer die zich uitspreekt ten voordele 
van de toepassing van de getrapte aansprakelijkheid, steunt op de 
overweging van een cassatiearrest van 24 januari 1863(20): 

,!a seule restriction apportee par !'article 18 au principe general depose dans 
!'article 1382 du Code Civil consiste en ce que l'imprimeur, l'editeur ou le 
distributeur ne peuvent etre poursuivis lorsque !'auteur est connu et domicilie 
en Belgique". 

Maar in hetzelfde arrest spreekt het Hof deze principiele stelling zelf 
gedeeltelijk tegen door het cascadebeginsel niet toepasselijk te achten 
op de burgerlijke vordering. Het Hof overweegt: 

,Attendu que le congres, quifaisait une loi politique ne s'est pas occupe dans 
Ia constitution, des interets prives des cit oyens; que ces interets sont restes so us 
Ia protection du droit commun"(21). 

De aanvaarding van de getrapte aansprakelijkheid betekent immers 
concreet dat onzeker wordt welke eigen zorgvuldigheidsplicht de 
uitgever, drukker en de verdeler dienen na te lev en wanneer zij een 
artikel uitgeven, drukken of verdelen. Nochtans kan er geen reden 
zijn waarom er in beginsel geen zorgvuldigheidsplicht, bedoeld in 
artikel1382 e.v. B.W. zou rusten op de verdeler, drukker ofversprei
der. 
De uitgever in eerste orde, de drukker en de verspreider in mindere 
mate, hebben immers een eigen verantwoordelijkheid die eventueel 
tot aansprakelijkheid kan leiden(22). De aan deze personen gestelde 
zorgvuldigheidseis die zich kan onderscheiden van deze van de au
teur, wordt verduisterd in het cascadesysteem. Daarenboven moet 
gewezen worden op de kwalitatieve vorm van de aansprakelijkheid 
zoals bedoeld in artikel 1384, 3° B.W., nl. de aanstellersaansprake
lijkheid voor de onrechtmatige handelingen van de aangestelde. De 
leer van de getrapte aansprakelijkheid heeft ook tot gevolg dat de 
aanstellersaansprakelijkheid wordt afgewezen gezien bij de onrecht-

(19) Kh. Brussel, 14 september 1978, J. T., 1978, p. 667; Rb. Luik, 20 maart 1980, J. T., 1980, 
437; Rb. Charleroi, 1 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 215; Rb. Brussel, 28 december 1990, 
J.L.M.B., 1991, 672. Anders: Rb. Antwerpen, 10 november 1983, R. W., 1983-84, 1907; Rb. 
Antwerpen, 28 oktober 1987, R. W., 1987-88, 82; Voorz. Kh. Brussel, I maart 1991, DAOR, 
1991, afl. 21, 89. 
(20) Pas., 1864, I, 110. 
(21) VELAERS, J., De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, Antwerpen, Maklu 
Uitgevers, 1991, dl. I, p. 209, nr. 194; VELU, S., I.e., 1760-1761. 
(22) VANDENBERGHE, H., I.e., p. 6, nr. 3. 

849 



matige daad van de aangestelde, nl. de journalist, de aansteller niet 
kan worden aangesproken. 
Er weze aan herinnerd dat, zo de aanstellingsband van artikel 1384, 
3° B.W. een zekere ondergeschiktheid onderstelt, dit niet verhindert 
dat de aangestelde bij het uitvoeren van de hem toevertrouwde taak 
de nodige vrijheid kan bewaren noodzakelijk voor de vervulling van 
die taak, ja zelfs in volledige onafhankelijkheid zijn opdracht kan 
realiseren. 
Aanstellersverhoudingen zijn dus niet strijdig met journalistieke 
vrijheid en aansprakelijkheid(23). 
Een bijkomend argument om de cascade-aansprakelijkheid af te 
wijzen, dat wellicht tot op heden geen aandacht heeft gekregen, is 
de toepassing van artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten. 
Volgens artikel 18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten kan de 
werknemer die bij de uitvoering van zijn overeenkomst schade aan 
derden berokkent, enkel aansprakelijk zijn voor zijn bedrog, zware 
schuld en bij hem gewoonlijk voorkomende Iichte fout. 
De werknemer is t.o.v. derden niet meer aansprakelijk voor zijn 
licht~te of (}ccasionele Iichte fol.!t. Een VQrdering die worcit ingele_id 
op grond van een Iichte of occasionele Iichte fout is onontvanke
lijk(24). 
Artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 leidt dus tot een werkelijke 
immuniteit van de aangestelde binnen het toepassingsgebied van de 
wet op de arbeidsovereenkomsten. Indien derhalve een journalist bij 
een krant is tewerkgesteld onder een arbeidsovereenkomst, kan deze, 
wanneer hij aangesproken wordt op grond van artikel 1382 B.W., 
artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet inroepen om de verde
ring als onontvankelijk af te wijzen. 
Indien de rechter daarop ingaat, dan kan, bij toepassing van de 
getrapte aansprakelijkheid, de uitgever niet worden aangesproken 
noch op grond van artikel 1382 B.W. noch op grond van arti
kel 1384, 3° B.W. daar dit een ontwijkingsmechanisme zou uitmaken 
op het verbod van de getrapte verantwoordelijkheid. 
Immers, de journalist is - bij hypothese - in rechte als auteur 
gekend, in Belgie gedomicilieerd en de uitgever, drukker en versprei
der hebben slechts hun materiele medewerking verleend. 

(23) Cass., 5 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 328; VANDENBERGHE, H. en VAN QUIC
KENBORNE, M., /.e., p. 1485 e.v., nr. 139 e.v. 
(24) VANDENBERGHE, H. en VAN QUICKENBORNE, M., /.e., p. 1495, nr. 143. 
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Van de aanhangers van het algemeen cascadebeginsel kan niet ver
wacht worden dat ze ervan afstappen omwille van de werking van 
de wet op de arbeidsovereenkomsten, zodat de privaatrechtelijke 
immuniteit van de journalist zou vervangen worden door de waar
borg van de uitgever bij toepassing van artikel1384, 3° B.W. Arti
kel 18 G.W. heeft in deze lezing tot gevolg dat artikel 1382 B.W. 
enkel kan toegepast worden tegenover een journalist, die zich in een 
arbeidsverhouding bevindt, in de mate hem bedrog, zware schuld of 
een bij hem gewoonlijk voorkomende lichte fout kan worden verwe
ten. Zijn werkgever, de uitgever of de drukker, kunnen niet aange
sproken worden op grond van artikel1384, 3° B.W. 
Dergelijke afwijkende interpretatie van de artikelen 1382 e.v. B.W. 
is niet verzoenbaar met de recente cassatierechtspraak die als regel 
stelt dat de grondwettelijke regeling van de persvrijheid geen afbreuk 
doet aan burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels. 
Daarbij kan verder nog verrekend worden dat het Hof van Cassatie 
in 1989 na het Hofvan Beroep te Gent(25) de getrapte aansprakelijk
heid niet toepast bij daden van onrechtmatige mededinging die 
worden gepleegd via de pers(26). De wet op de handelspraktijken 
vereist in hoof de van de verweerder de hoedanigheid van handelaar. 
De uitgevers voldoen meestal aan deze voorwaarde, maar de betrok
ken auteurs meestal niet(27). De doorwerking van artikel 18, lid 2 
G.W. moet dan normaal tot gevolg hebben dat een vordering wegens 
onrechtmatige mededinging tegen de journalist wordt afgewezen en 
de uitgever vrijuit gaat(28). 
Het Hof van Beroep te Gent oordeelde in het geciteerde ,culinaire" 
arrest dat bij onrechtmatige mededinging via de pers de uitgever 
aansprakelijk is voor de inhoud t.o.v. derden en niet de schrijver van 
het gewraakte artikel. 
Het is juist dat het daaropvolgende cassatiearrest op deze beginsel
vraag, opgeworpen in het middel tegen het arrest van het Hof van 

(25) Cass., 15 december 1989, T.G.R., 1990, p. 137 e.v., nr. 65 met noot van VooRHOOF, 
D., ,Culinaire kritieken. Over kleuren en smaken valt te betwisten", o.c., 384-386; Gent, 
9 december 1988, R. W., 1989-90, 91; zie ook de beroepen beschikking van de Voorz. Kh. 
Oudenaarde, 2 februari 1988, T.B.H., 1988, 964 met noot G. BALLON, ,De veroordeling 
krachtens wet Handelspraktijken: een middel om perskritiek op een onderneming te beteuge
len?". 
(26) Artt. 54-55 W.H.P., nu artt. 93-95 W.H.P. 
(27) GULDIX, E., ,Balancerend tussen grondwettelijke vrijheden en economische integriteit: 
het recht op commerciele kritiek", noot onder Voorz. Kh. Antwerpen, 6 december 1990, 
Jaarboek Handelspraktijken, 1990, 511-530; zie ook: VELAERS, J., o.c., dl. I, 229. 
(28) Zie b.v. Brussel, 2 juli 1987, T.B.H., 1988, 112; Vz. Kh. Brussel, 23 april1985, 23 april 
1985, Ing. Cons., 1986, 205; Voorz. Kh. Brussel, 1 maart 1991, DAOR, 1991, afl. 21, 89. 
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Beroep te Gent, niet ingaat. Echter, indien de getrapte aansprakelijk
heid een beginsel van openbare orde zou uitmaken, zoals door de 
voorstanders beweerd wordt, kan men bezwaarlijk aannemen dat het 
Hof van Cassatie dit beroepsarrest overeind zou hebben gelaten. 
Tenslotte leidt de doorwerking van de getrapte aansprakelijkheid op 
de artikelen 1382 e.v. B.W. tot onevenredige gevolgen, in strijd met 
artikel 6 E.V.R.M. lmmers, bij het vaststellen van de burgerlijke 
rechtspositie heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behan
deling van het geschil door een onafhankelijke en onpartijdige rech
ter (art. 6.1 E.V.R.M.). Door de getrapte aansprakelijkheid, gecom
bineerd met de wet op de arbeidsovereenkomsten, wordt de moge
lijkheid om de auteur in rechte aan te spreken in feite in een aantal 
gevallen uitgesloten. Daarenboven wordt de beoordeling van het 
burgerlijk geschil met de uitgever of drukker, dat kan ontstaan bij 
toepassing van de artikelen 1382 en 1384, 3° B.W., aan de rechterlij
ke macht onttrokken. 
En dit alles om de ,prive-censuur" van de uitgever t.a.v. de journa
list te verhinderen. Deze afweging lijkt echter onevenredig nu ze geen 
enkel gewicht geeft aan de rechtspositie van de geschade persoon die 
aldus in de onmogelijkheid wordt gebracht zich op de minimale 

- -- rrecedurale--rechten-van-artikel-6-E.-¥--.-R-.M-.-te-beroep<m -bij-de -
bescherming van zijn subjectieve rechten. Een interpretatie van 
artikel18 G.W. die conform is met artikel 6 E.V.R.M. moet verko
zen worden boven een daarmee strijdige interpretatie. 

5. Tenslotte kan inleidend nog vermeld worden dat het al of niet 
voorafgaandelijk uitoefenen van het recht op antwoord, zoals gere
geld door de wet van 23 juni 1961, geen enkele afbreuk doet aan de 
mogelijkheid om zich in een later stadium op de artikelen 1382 e.v. 
B.W. te beroepen. Voor het overige laat ik het recht van antwoord 
hier buiten beschouwing. 

6. Bij persaansprakelijkheid worden de grenzen van de rechtmatig
heid beslissend bei:nvloed door de draagwijdte van artikel 10 
E.V.R.M.(29) Artikel 10 E.V.R.M. verzekert het recht op vrijheid 
van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid de mening te koeste-

(29) Zie voor een recente analyse van art. 10 E. V .R.M.: DE MEYER, J., ,LaCour Europeenne 
des droits de l'homme et Ia liberte d'expression", in Jurisprudencia Europea en mateda de 
Derechos Humanos, 1991,237 e.v.; HANOTIAU, M., ,Le droit a !'information", Rev. Trim. 
Dr. H., 1993, 23 ;' LESTER, A., ,Freedom of Expression", in The European System for the 
Institution of Human Rights, 1993; VELAERS, J., o.c., I, p. 232 e.v., nrs. 217 e.v. 
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ren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of 
door te geven zonder inmenging van overheidswege en ongeacht 
grenzen. Dit artikel belet niet dat Staten radio-omroep, bioscoop of 
televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van 
vergunningen. 
In het tweede lid van artikel 10 wordt gesteld dat de uitoefening van 
deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt. 
Zij kan onderworpen worden aan bepaalde formaliteiten, voorwaar
den, beperkingen of sancties, welke bij wet worden voorzien en die 
in een democratische samenleving nodig zijn om in het belang van 
's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de goede naam 
of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke 
mededeling te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van 
de rechterlijke macht te waarborgen. 
De taal en de structuur van artikel 10 reflecteert de verschillende 
waarden die soms onderling in competitie zijn. Het legt enerzijds de 
nadruk op de individuele zelfexpressie en het vrije verkeer van 
mening maar onderlijnt anderzijds andere belangrijke rechten, vrij
heden en sociale noden en wijst op de plichten en verantwoordelijk
heden van dezen die een mening verspreiden of ideeen en informatie 
ontvangen. 
Artikel 10 E.V.R.M. mag niet op zichzelf ge!nterpreteerd worden 
maar moet gelezen worden in het licht van de Conventie in haar 
geheel. Aldus breidt artikel 14 E.V.R.M. de draagwijdte van arti
kel 10 uit door de rechten beschermd in artikel 10 te vrijwaren 
zonder enige vorm van discriminatie. 
Maar ook het recht op briefwisseling(30) en het respect voor de 
persoonlijke privacy(31), beschermd in artikel 8, zijn verbonden met 
de vrijheid van meningsuiting. Ook bestaat er een verband tussen 
artikel 10 (de vrijheid van mening) en artikel 11 (de vrijheid van 
vreedzame betoging en van vereniging), zoals uit het recente arrest 
EZELIN blijkt(32). 
Andere bepalingen van de Conventie beperken de draagwijdte van 
artikel 10. Zo artikel 16 dat stelt dat artikel 10 niet verhindert dat 
de verdragsluitende partijen beperkingen mogen opleggen aan de 
politieke activiteiten van vreemdelingen. 

(30) Hof Mensenrechten, zaak SILVER, 25 maart 1983, Serie A, nr. 61. 
(31) Zie o.m. Commissie Mensenrechten, zaak WEINER/UNITED KINGDOM, 10 juli 1986, 
D. &R., 48, 154. 
(32) Hof Mensenrechten, 26 april1991, SerieA, nr. 202, p. 20, §35 en §37. 
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Of artikel 17, waarin wordt herinnerd dat geen der bepalingen van 
het Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een 
groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag 
te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de rechten 
of vrijheden welke in dit Verdrag zijn vermeld te vernietigen of deze 
rechten en vrijheden meer te beperken dan bij dit Verdrag is voor
zien. 
En artikel 15 dat bij noodtoestand een Staat maatregelen kan nemen 
die afwijken van de verplichtingen opgelegd door het Verdrag(33). 
De rechten en vrijheden die positief worden gewaarborgd door 
andere bepalingen in de Conventie en die worden teruggevonden in 
artikel 10, 2° beperken vanzelfsprekend ook de invalshoek van het 
recht van vrije mening. 
Zo bijvoorbeeld zal het recht op een fair proces, gewaarborgd door 
artikel 6, de vrije meningsuiting in beginsel kunnen beperken zoals 
blijkt uit het arrest SUNDAY TIMES(34). Ook zal de bescherming van 
het prive-leven inclusief de persoonlijke privacy gewaarborgd door 
artikel 8, de eer en de reputatie van een per soon tegen een ongepaste 
aanval waarborgen(35). 
Samen met artikel 10 kan ook nog verwezen worden naar artikel 19 
van het-Internatin-rraal V erdrag inzake- burgerrechterr en--politieke 
rechten (BUP0)(36). Het Hof van Cassatie heeft aan de bepalingen 
van het Pact kracht van wet toegekend(37). 
Bij de ratificatie verklaarde Belgie trouwens dat artikel 19 zou wor
den toegepast in de context van de bepalingen en de grenzen opge
somd of toegelaten onder de artikelen 10 en 11 van de Conventie 
(reserve 5). 

{33) Zie LESTER, , A., I.e., 2. 
(34) Hof Mensenrechten, 26 april 1979, Serie A, nr. 30, p. 34, §55. 
(35) Zie Hof Mensenrechten, arrest LIN GENS, 8 juli 1986, Serie A, nr. 103, p. 25, § 38; arrest 
0BERSCHLICK, 23 mei 1991, Serie A, nr. 204, p. 26, §59. Zie ook: MELCHIOR, M., ,Rapport 
sur Ia jurisprudence relative it !'article 8 de Ia convention", in Jurisprudencia Europea en 
mater(a de Derechos Humanos, 1991, 201 e.v.; RIGAUX, F., La protection de Ia vie privee 
et des biens de Ia personnalite, Bruylant, Brussel, 1990, vooral nrs. 147 e.v., p. 209 e.v.; 
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 120° jaargang, 1990-I, Artikel 8 E.V.R.M., 
preadviezen van J. DE BOER, M. DE LANGEN en H.M.J. SWANT, W.E.J. Tjeenk Willink, 
Zwolle, 1990. 
(36) Zie STROZZI, J., ,Liberte de !'information et droit international", Revue Generate de 
Droit International Publique, 1990, 947-996. 
(37) Cass., 17 januari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 559, Pass., 1984, I, 524; 16 oktober 1984, 
Arr. Cass., 1984-85, 275, Pas., 1985, I, 239; 7 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 19, Pas., 
1989, I, 15 en 16; 22 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 351, Pas., 1989, I, 321. 
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Artikel 10 van de Conventie heeft directe werking in de interne 
Belgische orde(38). 
Zender hier op de discussie over de horizontale werking van artikel 
10 E.V.R.M. te willen ingaan, nl. in welke mate een particulier zich 
op de regel van artikel 10 kan beroepen ten aanzien van een andere 
particulier, b.v. in het kader van een persdiscussie, kan toch geno
teerd worden dat de dominerende opvatting bestaat dat particulieren 
onder elkaar, zich op artikel10 kunnen beroepen(39). 
Trouwens, hoe dan ook, wanneer naar aanleiding van de uitoefening 
van een vrije mening een sanctie zou worden opgelegd door een 
rechterlijke instantie, kan de betrokken particulier vanzelfsprekend 
de juist- of onjuistheid van deze sanctie aan de orde stellen onder 
artikel10 E.V.R.M. 
V oor de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en voor 
het Hof Mensenrechten te Straatsburg zal de rechterlijke uitspraak 
als een houding van de Staat worden aanzien en zal dus beoordeeld 
worden of de rechter de bestreden maatregelen bij een particulier 
geschil al of niet binnen de grenzen van artikel 10 kon opleggen. 
Het voorgaande houdt in dat de rechter, gesteld voor de vraag of een 
bepaalde uiting geoorloofd dan wel ongeoorloofd is, zich onder 
artikel 10 E. V .R.M. moet afvragen of het verbieden van de uiting 
een beperking is die door het Verdrag wordt toegestaan en in het 
bijzonder of de beperking volgens het E.V.R.M. nodig is in een 
democratische samenleving ter bescherming van een der in artikel 10 
genoemde rechtsgoederen. 
Het Hof Mensenrechten heeft in zijn jurisprudentie een stappensche
ma tot ontwikkeling gebracht ter beantwoording van de vraag of in 
een concreet geval sprake is van schending van artikel 10 
E.V.R.M.(40). 
Vooreerst wordt onderzocht of er sprake is van een inbreuk op de 
vrije meningsuiting. Vervolgens wordt nagezien of die inbreuk een 
basis heeft in het nationale recht, norm die dient te voldoen aan de 
vereisten van toegankelijkheid en de vereisten van de ,rule of law", 
o.m. in verband met de voorzienbaarheid in de toepassing. 

(38) Cass., 12 september 1975, Arr. Cass., 1976, 62, Pas., 1976, I, 55; 14 mei 1987, Arr. Cass., 
1986-87, 1210, Pas., 1987, I, nr. 538 en de conclusies van het O.M. 
(39) Zie VELU, J. en ERGEc, R., R.P.D.B., Compl. VII, tw. Convention Europeenne des 
Droits de !'Homme, nr. 738, met de verwijzingen. 
(40) Dit stappenschema is trouwens gelijklopend voor de artt. 8 t.e.m. 11 van de Conventie 
die beperkingsgronden opsommen. Zie: BELLEKOM, Th.L., ,Het Hof voor de Rechten van 
de Mens en de beperkingsclausules van het E.V.R.M." in 40 jaar Europees Verdrag voor de 
Rechte{l van de Mens, Speciaal nummer N.J.C.M. Bulletin, Leiden, 1990, p. 68 e.v. 
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Indien aan aile voorwaarden wordt voldaan, wordt onderzocht of de 
inbreuk tot bescherming van een of meer van de in het tweede lid 
opgesomde rechtsbelangen dient. 
Indien dit het geval is, wordt afgewogen of dergelijke tussenkomst 
noodzakelijk is in een democratische samenleving, d.w.z. of de 
inbreuk ingegeven is door een dringende maatschappelijke behoefte 
en of er een verhouding van evenredigheid bestaat tussen de ernst van 
de inbreuk en het gewicht van het belang dat met de inbreuk werd 
gediend. 
Bij deze laatste twee beoordelingselementen, nl. de dringende maat
schappelijke behoefte en de redelijke verhouding, wordt aan de 
nationale instantie een zekere appreciatiemarge gelaten. Indien het 
Hof Mensenrechten op een van de gestelde vragen neen antwoordt, 
dan is er sprake van een schending. 

7. Artikel10 E.V.R.M. heeft een zeer ruim toepassingsgebied. In de 
zaak MULLER erkende het Hof Mensenrechten dat de vrijheid van 
meningsuiting de artistieke expressie omvatte(41). De meningsvrij
heid kan ook worden ingeroepen in commerciele zaken. 
In twee zaken die betrekking hadden op de onrechtmatige mededin
ging-in-Buitsland-,nl~cle-zaak-BARcTH0LB(42-),----beeerdeeld-in-198$- .... 
en de bekende zaak MARKT INTERN VERLAG(43), beoordeeld in 
1989, werd dit bevestigd. 
In de zaak MARKT INTERN VERLAG heeft het Hof zich daarover 
expliciet uitgesproken in verenigde kamers. MARKT INTERN VERLAG 
is een organisatie die een aantal vakbladen en nieuwsbladen en 
nieuwbrieven publiceert, gericht op een reeks gespecialiseerde com
merciele sectoren, zoals o.m. de drogisterij en parfumeriesector. De 
nieuwsbrieven bevatten marktinformatie en berichten over de han
delspraktijken van grootschalige firma's en hun leveranciers. Ana
loog met b.v. consumentenorganisaties claimt MARKT INTERN VER
LAG onafhankelijk te zijn. 
In een artikel verschenen in de loop van 197 5 werd kritiek geleverd 
op bepaalde handelspraktijken van een Engels postorderbedrijfin de 
sector (,THE CLUB"). Tevens werd gevraagd dat soortgelijke nega
tieve ervaringen met dit Engels postorderbedrijf THE CLUB aan de 
redactie zouden worden gesignaleerd. Het Duitse Bundesgerichtshof 

(41) Hof Mensenrechten, zaak Miiller, 24 mei 1988, Serie A, nr. 133, p. 19, § 27. 
(42) 25 maart 1985, Serie A, nr. 90. 
(43) 30 maart 1989, Serie A, nr. 165. 
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oordeelde op 16 januari 1980 dat de publicatie van MARKT INTERN 
VERLAG een daad van oneerlijke mededinging uitmaakt, daar de 
publicatie was gericht op de bei:nvloeding van de markt(44). Het 
Bundesverfassungsgericht wees de vordering van MARKT INTERN 
VERLAG, wegens schending van de grondwettelijk beschermde pers
vrijheid, als niet-ontvankelijk af(45). 
Volgens het Duitse Grondwettelijk Hof kon er geen sprake zijn van 
een schending van de persvrijheid aangezien deze zich niet uitstrekt 
tot perspublicaties die in een commerciele context bepaalde economi
sche belangen ondersteunen t.a. v. anderen, zoals dit in casu het geval 
was. Voor het Hof Mensenrechten had de Duitse regering in twijfel 
getrokken of de meningsvrijheid aan de orde was. Het zou enkel gaan 
om economische belangen. 
Het Hof Mensenrechten heeft dit argument nochtans terzijde gescho
ven. Ook wanneer het gaat om informatie van commerciele aard kan 
dergelijke informatie niet uit het toepassingsgebied van artikel 10 
worden verwijderd(46). 
De uitgebreidheid van het toepassingsgebied van de meningsvrijheid 
werd ook nog onderlijnd in het arrest GROPPERA RADI0(47): het 
uitzenden van programma's o.m. via de hertzband en de overzetting 
door de kabel hebben betrekking op het recht dat bedoeld wordt in 
artikel 10, § 1 zonder dat op de inhoud van de programma's dient 
te worden ingegaan. 
In de zaak AUTRONIC( 48) onderlijnde het Hof dat artikel 10 niet 
aileen de inhoud van de informatie beoogt, maar ook de wijze 
waarop deze informatie wordt uitgezonden of opgevangen (bescher
ming van het plaatsen van een parabolische antenne )( 49). 
Uit deze rechtspraak van het Hof Mensenrechten komt tot uiting dat 
de vrijheid van mening aan de orde komt in de mate er nog een 
formeel criterium aanwezig is waardoor deze vrije ,mening" wordt 
gerealiseerd. 
Echter, in een arrest van 16 december 1992 oordeelde het Hof 
Mensenrechten dat een technische studie die onder het militair ge
heim valt en frauduleus werd verkocht door een officier aan een 

(44) BGH, 16 januari 1980, besproken in het voormelde arrest, p. 13-15, § 17-18. 
(45) 9 februari 1983, besproken in het voormelde arrest, p. 15, § 19. 
(46) Arrest MARKT INTERN VERLAG, p. 17, § 26. In dezelfde zin, Commissie Mensenrechten, 
bes!issing van 27 mei 1991, MARKT INTERN VERLAG, WEBER en BEYEN (nr. 12.278/86). 
(47) 28 maart 1990, Serie A, nr. 173, p. 22, §54 en§ 55. 
(48) 22 mei 1990, SerieA, nr. 178. 
(49) Zie p. 23, § 47, van het arrest AuTRONIC. 
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private vennootschap informatie uitmaakt in de zin van artikel 10. 
Daaruit moet wellicht afgeleid worden dat het Hof zich niet meer 
door enig formeel criterium laat leiden en derhalve artikel 10 het 
ruime toepassingsgebied op dit punt kan hebben(50). 
Tenslotte wat het toepassingsgebied betreft, kan nog onderlijnd 
worden dat de meningsvrijheid niet enkel kan ingeroepen worden 
door fysieke personen maar ook door rechtspersonen. Deze oplos
sing werd impliciet erkend in de zaak SUNDAY TIMES, MARKT 
INTERN VERLAG en GROPPERA RADIO, maar expliciet beslist in de 
zaak AUTRONIC(51). 

8. Bij het onderzoek of een beperking aan de uitingsvrijheid kan 
worden opgelegd is het belang van de vrije meningsuiting en de 
persvrijheid in een democratische samenleving van beslissende bete
kenis. De vrijheid van mening, gewaarborgd in de eerste paragraaf 
van artikel 10 E.V.R.M. maakt een van de essentiele pijlers uit van 
een democratische samenleving, een van de primordiale voorwaar
den voor zijn vooruitgang. 
Meermaals heeft het Hof Mensenrechten onderstreept dat onder 
voorbehoud van de tweede paragraaf de uitingsvrijheid er niet alleen 
is v:oor ideeen_en informatie_die_met insJem_rning worden ontyangen, 
maar ook voor inlichtingen en denkbeelden die ergeren, choqueren 
en verwarring zaaien. Aan artikel 10, § 1 moet een dergelijke draag
wijdte gegeven worden omdat de democratische samenleving het 
pluralisme, verdraagzaamheid en de openheid van geest vergen(52). 
Deze beginselen hebben een bijzondere betekenis voor de pers: indien 
de pers de vastgestelde grenzen o.m. met het oog op de bescherming 
van de nationale zekerheid of de waarborg van het gezag van de 
rechterlijke macht niet mag overschrijden, is het nochtans de taak 
van de pers om informatie en ideeen over vragen van publiek belang 
mede te delen. Deze functie om ideeen en gegevens te verspreiden 
impliceert voor het publiek het recht om van deze gegevens kennis 
te nemen. Een andere interpretatie zou niet toelaten dat de pers de 

(50) Zie arrest HADJJANASTASSIOU, 16 december 1992, Serie A, nr. 252, § 39. 
(51) Arrest AUTRONIC, p. 23, § 47: ,rechtspersonen die lucratieve doeleinden nastreven". 
(52) Arrest HANDYSIDE van 7 december 1976, Serie A, nr. 24, p. 23, § 49; arrest LIN GENS van 
8 juli 1986, nr. 103, p. 26, §41; arrest OBSERVER en GuARDIAN van 26 november 1991, 
Serie A, nr. 216, p. 30, § 59a; in dezelfde zin: arrest SUNDAY TIMES (nr. 2) van 26 november 
1991, Serie A, nr. 217, p. 29, § 50a; arrest CASTELLS van 23 april 1992, Serie A, nr. 236, 
p. 22, §42; arrest 0BERSCHLICK van 23 mei 1991, SerieA, nr. 204, p. 25, §57. 
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rol zou kunnen spelen van de waakhond van de democratie(53). De 
persvrijheid bezorgt de publieke opinie een van de beste middelen om 
de opvattingen en de houdingen van politici te kennen en te beoorde
len. 
Het vrije spel van het publiek debat maakt de kern uit van het begrip 
democratische samenleving, begrip dat de Conventie in haar geheel 
domineert. Dit betekent echter niet dat uit artikel 10 kan worden 
afgeleid dat de politieke discussie, in de ruime zin van het woord, 
een absoluut karakter heeft. 
De staat kan de openbare discussie aan zekere restricties of sancties 
onderwerpen, maar de grenzen van de toelaatbare kritiek zijn veel 
ruimer t.a.v. politicien politieke instellingen dan t.a.v. een eenvou
dig particulier; immers: 

,in een democratisch systeem dienen de handelingen of nalatigheden van de 
regering geplaatst te worden onder de aandachtige controle niet aileen van de 
wetgevende en de rechterlijke macht, maar ook van de pers en van de publieke 
opinie".(54) 

De onvervangbare rol van de pers als waakhond wordt eveneens 
bevestigd in het arrest van 25 juni 1992 in de zaak THORGEIRT 
THORGEIRSON(55). De beperking van de vrijheid van meningsuiting 
mag niet van aard zijn dat ze de vrije discussie over een onderwerp 
van algemeen belang zou ontmoedigen(56). 

9. Opdat een inbreuk op de meningsvrijheid verantwoord zou zijn 
moet de inperking ervan een wettelijke basis hebben in het interne 
recht. In het eerste arrest SUNDAY TIMES(57) van 1979 heeft het Hof 
twee kwalitatieve vereisten omschreven waaraan de wet dient te 
beantwoorden: 

de wet dient op een adequate wijze toegankelijk te zijn; 
de relevante norm dient geformuleerd te worden met voldoende 
preciesheid om de burger toe te laten zijn gedrag ernaar te richten. 
Hij moet in de mogelijkheid zijn, desgevallend na aangepast 

(53) Arrest SUNDAY TIMES (nr. 2), vermeld, p. 29, §SOb; in dezelfde zin arrest OBSERVER en 
GuARDIAN van 26 november 1991, vermeld, p. 29-30, § 59b; zie ook arrest SUNDAY TIMES 

van 26 april 1979, Serie A, nr. 30, p. 40, § 65; het arrest LINOENS van 8 juli 1986, nr. 103, 
p. 26, § 41 en het arrest 0BERSCHLICK van 23 mei 1991, Serie A, nr. 204, p. 25, §58. 
{54) Arrest CASTELLS, 23 april 1992, Serie A, nr. 236, p. 23, § 46. 
(55) Serie A, nr. 239, p. 27, § 63. 
(56) Arrest THOROEIST THOROEISON van 25 juni 1992, Serie A, nr. 239, p. 28, § 68. 
(57) Arrest SUNDAY TIMES van 26 april 1979, Serie A, nr. 30. 
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advies, om de juridische gevolgen van zijn handeling in de concre
te omstandigheden van het geval te voorzien met een voldoende 
graad van redelijkheid(58). 

In het licht van deze voorwaarden beantwoordde de interpretatie van 
,contempt of court", een creatie van de common law, aan de geeiste 
wetskwaliteit. De interne rechtsregel kan trouwens zowel uit een 
geschreven normals een ongeschreven norm, b.v. de rechtspraak, 
bestaan. 
W anneer het Hof werd geconfronteerd met algemene begrippen zoals 
goede zeden(59) zoals opgenomen in artikel 1 van de Duitse Wet van 
1901 betreffende de oneerlijke mededinging of in de zaak MULLER 
met ,obscene geschriften, beelden of andere voorwerpen" in arti
kel 204 van het Zwitserse Strafwetboek(60) heeft het geoordeeld dat 
deze begrippen voldoende toegankelijk en precies waren om te wor
den toegepast. Dergelijke omschrijvingen zijn onvermijdelijk om 
rekening te houden met de evoluerende omstandigheden en praktijk. 
Ook deontologische normen komen daarvoor in aanmerking zoals 
uit het arrest BARTHOLD blijkt. 
In dit verband kan verwezen worden naar het arrest van het Hof van 
Cassatie van 1987 waar het Hof oordeelde dat uit de algemene 

wetsb-ep-alingen-die het-statuut van de-magistratuur -regelen; -kon 
worden afgeleid dat de magistraat geen interview kon geven aan de 
pers zonder voorafgaandelijk akkoord van de hierarchische over
ste(61). 
De interne wetsbasis kan ook bestaan uit een internationale wet
tekst(62). 
Hoe soepel het Hof Mensenrechten in feite de vereiste ,wetsbasis" 
interpreteert blijkt uit het recente arrest OPEN DooR CouNSELLING 
LTD en DUBLIN WOMEN CENTER LTD van 29 oktober 1992(63): 
verboden publiciteit in Ierland over Britse klinieken waar abortus 
wordt uitgevoerd. 
De algemene waarborg dat de rechterlijke macht de constitutionele 

(58) Arrest SUNDAY TIMES, p. 31, § 49, vermeld. 
(59) De arresten BARTHOLD (p. 22, § 47) en MARKT INTERN VERLAG (p. 18, § 30), verme/d. 
(60) Arrest MDLLER, p. 20, § 29, vermeld. 
(61) Cass., 14 mei 1987, R.C.J.B., 1988, 528. 
(62) Arrest GROPPERA RADIO, p. 25-26, § 65 en 68 en arrest AUTRONIC, p. 24-25, §54 en 57. 
(63) Serie A, nr. 246, §59. 

860 



rechten van de burger beschermt, volstaat voor het vereiste dat de 
beperking voorzien is bij wet(64). 

Nochtans bestond in de Ierse zaak geen rechtstreekse wetsbepaling 
noch pertinente jurisprudentie. De E.C.R.M. had daarom geoor
deeld(65) dat de beperkingvan de vrijheid van mening niet redelijker
wijze voorzienbaar was, nl. dat door informatie te verspreiden aan 
zwangere vrouwen in Ierland over het bestaan van abortusklinieken 
in Groot-Brittannie een onrechtmatige daad werd gepleegd. 
Naar het oordeel van de Commissie, kon de vrijheid van mening 
aldus niet wettelijk onder de nationale wet worden beperkt. De 
Commissie onderlijnde trouwens dat. een wet die de vrijheid van 
mening beperkt in een dergelijk vitale zaak bijzondere precisie vergt 
om het individu mogelijk te maken zijn gedrag aangepast te richten. 
Het Hof Mensenrechten heeft de Commissie in deze zaak niet ge
volgd. 
In de zaak AUTRONIC twijfelde het Hof Mensenrechten of de inge
roepen wet, voldoende rechtskwaliteit had om in aanmerking te 
komen voor bescherming maar liet de vraag voor het overige 
open(66). 

In het licht van deze precedenten kan er dan ook niet aan getwijfeld 
worden dat de zorgvuldigheidsregel en de zorgvuldigheidscriteria 
zoals ze gehanteerd worden in de Belgische rechtspraak bij persaan
sprakelijkheid voldoende toegankelijk en voorzienbaar zijn, desge
vallend na een aangepaste consultatie. 

10. De inperking van meningsuiting dient de bescherming van een 
van de in artikel 10, § 2 opgesomde beperkingsgronden nate streven. 
De in artikel 10, § 2 opgesomde beperkingsgronden moeten ge'inter
preteerd worden in het licht van de Conventie en niet enkel in het 
licht van de nationale wetgeving(67). 

Het Hof Mensenrechten neemt in het algemeen aan dat de bescherm
de rechtsgoederen wel degelijk in overweging werden genomen. In 

(64) Vergelijk met arrest HERCZEGFALVY van 24 september 1992, Serie A, nr. 244-1, p. 27-
28, § 88-92. In deze zaak heeft het Hof Mensenrechten wei de gebrekkige kwaliteit van een 
Oostenrijkse wet erkend, wegens gemis aan voldoende voorzienbaarheid van de te nemen 
maatregelen t.a.v. niet-toerekenbare delinquenten. De interne wet moet voldoende bescher
ming bieden tegen een wil!ekeurige beperking van de in art. 8 E.V.R.M. beschermde grond
rechten. 
(65) Rapport van de Commissie Mensenrechten van 7 maart 1991, §45-53. 
(66) Arrest AUTRONIC, p. 24-25, §54-57. 
(67) Arrest SUNDAY TIMES, p. 34, §55. 
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de zaken OBSERVER en GUARDIAN(68) en SUNDAY TIMES(69), nl. 
een publikatieverbod van SPYCATCHER was het Hof Mensenrechten 
van oordeel dat het opgelegde publicatieverbod t.a.v. de dagbladen 
verantwoord was met het oog op de nationale veiligheid en het gezag 
van de rechterlijke macht tot op het ogenblik dat het werk SPYCAT
CHER was gepubliceerd in de Verenigde Staten. Daaropvolgend is 
dergelijke beperking echter niet meer dringend noodzakelijk. 
In de zaak CASTELLS(70) oordeelde het Hof Mensenrechten dat een 
wet die toelaat dat een parlementair penaal wordt veroordeeld voor 
beledigingen aan het adres van de Regering een rechtmatig doel 
nastreeft, nl. de bescherming van de maatschappelijke orde. 
De veroordeling van een journalist voor laster na publikatie in de pers 
van een reeks artikelen die de brutaliteit van de 11 slandse politie 
aanklaagden heeft tot doel andermans reputatie te beschermen(71). 
De bescherming van de goede naam of de rechten van anderen moet 
trouwens gelezen worden samen met artikel 8 E.V.R.M. dat het 
respect voor het prive-leven oplegt(72). 
In het arrest OPEN DooR(73) plaatste het Hof Mensenrechten deze 
beperking niet onder de beperkende grondrechten van anderen, m.n. 
het recht van het nog ongeboren kind, maar wel onder de beperkings
gtona tocde-beschermingvan de goede zedenwaarvan in-Ierland de 
bescherming van het leven van het ongeboren kind een aspect uit
maakt(74). 
Het Hof Mensenrechten had trouwens reeds in de MDLLER-zaak 
gesteld dater een natuurlijk verband bestaat tussen de bescherming 
van de moraal en de bescherming van rechten van anderen(75). 
De bescherming van de grondrechten van anderen beoogt ook het 
pluralisme in de informatie te bevorderen door een faire toewijzing 
van radio-frequenties(7 6). 
De handhaving van het gezag en de onpartijdigheid van de rechter
lijke macht verantwoordt rechtsbegrippen zoals ,contempt of 

(68) Serie A, nr. 216, p. 28-29, §55-57. 
(69) Serie A, nr. 217, p. 28, §49. 

(70) 23 april 1992, Serie A, nr. 236, p. 21-22, § 38-39. 
(71) Arrest THORGEIR THORGE!RSON van 25 ju!i 1992, p. 25, §59. 
(72) Zie: arrest MARKT INTERN VERLAG, p. 20, § 34 en § 35; zie oak: arrest BARFOD, p. 12, 
§28. 
(73) Reeds vermeld, Serie A, nr. 246. 
(74) §63. 
(75) Arrest MULLER, p. 20-21, § 30. 
(76) Arrest AUTRONIC, p. 26, §58-59. 
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court"(77) of schraagt terecht de regel dat het gerechtelijk onderzoek 
een vertrouwelijk karakter heeft(78). 
M.a. w., uit de rechtspraak van het Hof Mensenrechten blijkt niet dat 
er zich ernstige problemen voordoen om de interne beperking onder 
een van de beperkingsgronden bedoeld in§ 2 van artikel 10 terug te 
vinden. 
De Raad van State vond dit voor de wet van 18 juli 1985 op het 
publikatieverbod van opiniepeilingen tijdens pre-electorale periodes 
wei een probleem. De mogelijke belnvloeding van de kiezer komt 
immers niet voor in § 2 van artikel 10(79). 

11. De beperking van de meningsvrijheid in een democratische sa
menleving moet ingegeven zijn door een dringende maatschappelijke 
behoefte. Dit betekent niet dat de beperking onmisbaar dient te zijn, 
evenmin volstaat het echter dat die beperking redelijk zou blijken of 
wenselijk zou zijn(80). 
Die dringende behoefte moet overtuigend worden aangetoond(81) en 
moet evenredig zijn aan het nagestreefde doel(82). 
Bij de beoordeling van de meningsbeperkende tussenkomst beschikt 
de nationale overheid over een eigen appreciatiemarge die echter niet 
onbeperkt is. Deze eigen appreciatiemarge ligt ruimer bij eerder 
subjectieve beperkingsgronden zoals deze ingegeven door bestaande 
morele overwegingen waar de nationale staten beter de morele opvat
tingen kunnen beoordelen, die in Europa trouwens zeer verscheiden 
zijn, dan wel bij meer objectieve beperkingsgronden zoals het respect 
voor het gezag van de rechterlijke macht(83). 
Dergelijke appreciatiemarge is ook onmisbaar in commerciele zaken, 
vooral bij een zo vloeiend en complex begrip als ,oneerlijke mede
dinging". Het Hof Mensenrechten beperkt zich dan tot het onder-

(77) SUNDAY TIMES-zaak, p. 34, §56. Voor een verder onderzoek van de begrippen ,gezag 
en onpartijdigheid van de rechterlijke macht"; DELMAS-MARTY, M., ,Raisonner Ia raison 
d'Etat", P. U.F., 1989, 113 e.v. Deze beperkingsgrond werdin het Verdrag ingelast op verzoek 
van de Britse delegatie (zie gemeenschappelijke afwijkende mening in het arrest SuNDAY 
TIMES, p. 47, § 2). 
(78) Arrest WEBER van 22 mei 1990, Serie A, nr. 177, p. 21, §45. 
(79) R.v.St., arrest van 17 februari 1989, J.T., 1989, 524 en J.L.M.B., 1989, 502. 
(80) Arrest HANDYSIDE, p. 22, § 48; arrest SUNDAY TIMES, p. 35-36, §59; arrest BARTHOLD, 
p. 24-25, §55. 
(81) Arrest BARTHOLD, p. 26, §58; Arrest AUTRONIC, p. 27, § 61. 
(82) Arrest HANDYSIDE, p. 23, § 49; arrest SUNDAY T!MfS, p. 38, § 62; arrest BARTHOLD, 
p. 25, §55; arrest LINGENS, p. 26, § 40 en arrest MULLER, p. 21, § 32. 
(83) Arrest HANDYSIDE, p. 22, § 48; arrest SUNDAY TIMES, p. 35, §59; arrest BARTHOLD, 
p. 25, §55; arrest AUTRONIC, p. 26-27, § 61; arrest BARFOD, p. 12, § 28. 
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zoek of de nationale maatregelen in beginsel verantwoord en evenre
dig zijn(84). Dit kan er zelfs toe leiden dat publikatie van waarachtige 
informatie kan verboden worden met het oog op de bescherming van 
het prive-leven of van het vertrouwelijk karakter van bepaalde 
commerciele informatie(85). Het Hof Mensenrechten stelt zijn oor
deel dan niet in de plaats van de nationale rechter, wanneer deze op 
redelijke grondslag de beperking noodzakelijk heeft geacht(86). 
De noodzakelijkheid van de beperkende maatregel moet derhalve 
afgewogen worden ten aanzien van het geheel van de concrete 
omstandigheden van de zaak, de aard van het medium waar de 
ingreep plaatsgrijpt, de aard van de informatie, de zwaarwichtigheid 
van de ingreep en de op het spel staande belangen(87). 

12. In verschillende zaken heeft het Hof Mensenrechten zich uitge
sproken over de aard van het respect dat het gezag van de rechterlijke 
macht verdient en welke weerslag dit heeft op discussies ten aanzien 
van de werking van de rechterlijke macht. Het basisarrest in deze 
materie is het arrest in de zaak SUNDAY TIMES van 26 apri11979(88). 
Het gebruik van Talidomide veroorzaakte ernstige misvormingen bij 
kinderen van vrouwen die dit produkt tijdens de zwangerschap 

- -- hadden gebr.uikt. -
Burgerlijke vorderingen waren sub judice tegen de producenten en 
verdelers van dit middel, bij een publikatie over dit produkt, door 
de SuNDAY TIMES. Voor het House of Lords was dit ,contempt of 
court". 
Voor het Hof Mensenrechten houdt dit een onverantwoorde beper
king in van de meningsvrijheid. Het artikel had immers betrekking 
op een catastrofe die grote bezorgdheid wekte bij het publiek, het 
ging om personen die in een persoonlijke tragedie waren terechtgeko
men en het stelde fundamentele vragen over de preventie en vergoe
ding van de schade die het gevolg was van wetenschappelijke ontwik
kelingen(89). Het debat over een werkelijk publieke zaak, verloor dit 
publiek karakter niet omwille van het feit dat de betwisting sub judice 
was. 

(84) Arrest MARKT INTERN VERLAG, p. 19-20, § 33; arrest BARTHOLD, p. 25, §55. 
(85) Arrest MARKT INTERN VERLAG, p. 20-21, § 34. 
(86) Arrest MARKT INTERN VERLAG, p. 21, § 37. 
(87) LESTER, A., art. cit., I.e. 
(88) Serie A, nr. 30. 
(89) Arrest SUNDAY TIMES, p. 39, §63 en p. 41, §66. 
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Deze uitspraak kan overgebracht worden naar een actuele problema
tiek. Kan men zich voorstellen dat de publikaties in de Franse pers, 
in de jaren tachtig, over de handel van het door het HIV-virus 
besmette bloed, zouden kunnen worden ingeperkt omwille van de 
bestaande penale e~ burgerrechtelijke procedures over de aansprake
lijkheid voor de handel en het toedienen van het besmette bloed? 
In de zaak WEBER werd een boete opgelegd aan een Zwitsers journa
list omdat hij tijdens een persconferentie het onderzoeksgeheim had 
geschonden door het publiek over bepaalde vorderingen van de 
onderzoeksrechter in te lichten. Het Hof aanzag dit als een schending 
van de meningsvrijheid omdat deze feiten reeds vroeger waren be
kendgemaakt zonder dat vervolgingen werden ingesteld en omdat op 
het ogenblik van de verklaringen deze niet meer konden worden 
aanzien als een poging om de onderzoeksrechter te be1nvloeden. De 
sanctie was niet meer noodzakelijk voor de bescherming van het 
beoogde doel(90). 
Daarentegen oordeelde het Hof Mensenrechten in 1989, in de zaak 
BARFOD, anders dan de Europese Commissie, dat een boete die was 
opgelegd omwille van kritiek op twee lekenrechters verantwoord 
was(91). De zaak aan de orde betrof de legaliteit van een belasting 
die was opgelegd door de plaatselijke regering voor de op Groenland 
werkende Denen. 
BARFOD stelde de onpartijdigheid van de twee lekenrechters aan de 
orde, aangezien deze in dienst waren van de lokale autoriteiten. In 
hoogste instantie werd BARFOD veroordeeld wegens belediging. Het 
Hof Mensenrechten billijkt die veroordeling door een onderscheid te 
maken tussen kritiek op de samenstelling van het Hooggerechtshof 
en de ongefundeerde aanval op de persoonlijke integriteit van de 
lekenrechters. 

13. De rechtspraak van het Hof Mensenrechten onderscheidt duide
lijk een discussie over de werking van de rechterlijke macht en de 
deelname aan het publiek debat over politieke zaken of zaken van 
algemeen publiek belang. Het uitgangspunt daarbij is het arrest 
LINGENS van 8 juli 1986(92). 
In een Weens opinieblad PROFIL werden twee artikels gepubliceerd 
waarin scberpe kritiek werd geleverd op de Bondskanselier KREISKY. 

(90) Zaak WEBER van 22mei 1990, SerieA, nr. 177, p. 23, §51. 
(91) Arrest BARFOD van 22 februari 1989, Serie A, nr. 149, p. 14, § 35. 
(92) Serie A, nr. 103. 
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De journalist formuleerde enkele zeer negatieve waardeoordelen aan 
het adres van KREISKY waarbij hij diens houding als ,verwerpelijk 
opportunistisch", ,immoreel" en ,onwaardig" omschreef. Hij be
weerde ook dat KREISKY een gebrek had aan een minimale politieke 
ethiek. De betrokken journalist werd veroordeeld tot een geldboete 
en tot publikatie van het eindarrest in de weekblad PROFIL. 
Het Hof Mensenrechten onderlijnt dat de publikaties betrekking 
hebben op KREISKY's publieke verklaringen en zijn optreden als 
politicus. Er is aldus geen sprake van een conflict tussen twee rechten 
gewaarborgd door het E.V.R.M., nl. de vrijheid van meningsuiting 
en het recht op privacy. Het privacy-recht van de politicus is immers 
niet in het geding(93). 
Gezien het belang van de uitingsvrijheid in politieke zaken gelden ten 
aanzien van politici veel ruimere grenzen dan ten aanzien van prive
personen. Hoewel ook voor politici het recht op goede naam geldt 
zowel binnen als buiten het prive-leven, moet deze bescherming voor 
de politici worden afgewogen tegen de belangen van een open debat 
en een vrije discussie inzake politieke aangelegenheden(94). 
Bij de concrete beoordeling stelt het Hof vast dat de publikaties 
verband houden met een politiek brandend onderwerp en dat inhoud 
en stijl- in hun-geh€el-genomen--redelijk evenwichtig zijn, hoewel 
bepaalde termen van die aard zijn dat ze KREISKY's reputatie kunnen 
schaden. Maar het gaat om een politicus, de kritiek is gesitueerd 
binnen de context van een post-electorale, politieke controverse 
waarbij scherpe aanvallen niet ongewoon zijn. 
De in het Oostenrijkse recht gestelde vereiste aan de beklaagde om 
het bewijs te leveren van de juistheid van waardeoordelen maakt een 
inbreuk uit op de vrijheid van de opinie zelf. 
Indien feiten aan een waarheidsproef kunnen onderworpen worden, 
is dit vanzelfsprekend niet het geval voor waardeoordelen. Derhalve 
was de veroordeling niet evenredig met het wettelijk nagestreefde 
doel, nl. de bescherming van de goede naam van de anderen. 
De algemene uitgangspunten van het arrest LINGENS zijn sedertdien 
in verschillende arresten systematisch herhaald, o.m. in de beslissin
gen 0BERSCHLICK van 23 mei 1991(95), OBSERVER en GUARD!-

(93) p. 25, § 37-38. 

(94) p. 26, § 42. 

(95) Serie A, nr. 204. 
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AN(96) en SUNDAY TIMES (2) van 26 november 1991(97), ook wan
neer in de Britse zaken het respect voor rechterlijke beslissingen 
(,contempt of court") opnieuw mede aan de orde werd gesteld. 
De zaak OBERSCHLICK houdt verband met de veroordeling van een 
journalist wegens laster t.a.v. een Oostenrijks politicus. 
De twee Britse zaken die identiek zijn betreffen het tijdelijk publika
tieverbod door de Britse rechtbanken opgelegd aan OBSERVER, 
GuARDIAN en de SUNDAY TIMES wegens ,contempt of court" om 
verder bepaalde uittreksels van een boek te publiceren van een 
gewezen agent van de geheime Britse dienst, nl. SPYCATCHER van 
P. WRIGHT. 
Indien er bepaalde beperkingen aan de vrijheid van informatie 
toegelaten worden door artikel 10, § 2, o.m. met het oog op de 
bescherming van andermans naam (zaak OBERSCHLICK) of nog de 
nationale veiligheid of het gezag van de rechterlijke macht (zaak 
OBSERVER en GUARDIAN, en SUNDAY TIMES (2)) dient de noodzaak 
om deze belangen te beschermen afgewogen te worden met de 
belangen van een vrije politieke discussie over publieke zaken tenein
de te oordelen of de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting met 
de Conventie verzoenbaar is. 
In zijn arrest OBERSCHLICK bevestigt het Hof dat de grenzen van 
toelaatbare kritiek veel breder zijn t.a. v. een politicus optredend in 
zijn hoedanigheid van publiek personage dan t.a.v. een gewoon 
particulier(98). 
In de Britse zaken was het Hof van oordeel dat het opgelegde 
publikatieverbod t.a.v. de dagbladen verantwoord was tot op het 
ogenblik dat het werk SPYCATCHER was gepubliceerd in de Verenig
de Staten (14 stemmen tegen 10) maar dat vervolgens die beperkin
gen niet meer noodzakelijk waren in een democratische samenleving 
(unanimiteit). 
Door het feit van deze publikatie waren de vereisten met het oog op 
de bescherming van het gezag van de rechterlijke macht en de 
nationale veiligheid niet meer voldoende om de opgelegde verbodsbe
palingen te verlengen(99). 
Ret Hof Mensenrechten onderlijnt trouwens dat, zo een voorafgaan-

(96) Serie A, nr. 216. 
(97) Serie A, nr. 217. 

(98) P. 26, §59; in dezelfde zin het arrest LINGENS, vermeld. Het Hof erkent wel dat ook de 
reputatie van een politicus het recht op bescherming heeft, zelfs buiten het prive-leven. 
(99) Arrest OBSERVER en GUARDIAN, p. 31-33, §61-65 en p. 33-35, §66-71; arrest SUNDAY 
TIMES (2), p. 30-31, §52-56. 
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de censuur t.a.v. een publikatie door artikel 10 niet wordt uitgeslo
ten, dergelijke beperking grote gevaren inhoudt, zeker voor de pers, 
ook omdat informatie een vergankelijk goed uitmaakt(lOO). 
In een gedeeltelijke afwijkende mening oordeelt rechter DE MEYER 
dat een voorafgaandelijk verbod van publikatie, welke ook de oor
sprong van informatie moge zijn, niet verantwoord is, althans in een 
vrije democratische samenleving in vredestijd. Dit is des te meer het 
geval wanneer het gaat om informatie van politieke aard i.v.m. de 
regeringsactiviteiten. Enkel een aansprakelijkheidstoetsing a poste
riori wordt door rechter DE MEYER aanvaard, hetzij penaal, hetzij 
civielrechtelij k. 
Een tijdelijk of definitief voorafgaand rechterlijk bevel is niet denk
baar tenzij in voorwaarden bedoeld in artikel 15 van de Europese 
Conventie, nl. de noodtoestand(l01). Trouwens, het kan onderlijnd 
worden dat de Europese Commissie tot de schending van artikel 10 
had besloten voor beide periodes en niet enkel voor de tweede 
periode(102). 
Dezelfde overwegingen zijn terug te vinden in de beslissing in de zaak 
CASTELLS(l03) die de penale veroordeling van een Spaans parlemen
tair betreft voor beledigingen aan het adres van de regering wegens 
een publikatie-hrde pers, -waarbij-hij- de passiviteit-, gebeurlijk de 
medeplichtigheid van de overheid t.a.v. een reeks aanslagen en 
moorden in Baskenland aan de kaak stelde. 
De vrijheid van meningsuiting is voor een politicus bijzonder waarde
volzodat een beperking van deze vrijheid t.a.v. een parlementair van 
de oppositie tot de meest strikte controle moet leiden(104). Ook de 
pers speelt een eminente rol in de rechtsstaat doordat zij toelaat dat 
iedereen kan deelnemen aan het vrije spel van het democratische 
debat(105). Gezien het belang van het openbaar debat gaat het Hof 
Mensenrechten hier over tot meer strikte controle op de penale 
inperking van de meningsvrijheid door te onderzoeken of een even
wicht werd nagestreefd tussen de vereisten van het algemeen belang 
en de noodzaak het individuele belang te behartigen. 

(100) Zaak OBSERVER en GUARDIAN, p. 30, § 60; zaak SUNDAY TIMES (2), vermefd, p. 29-39, 
§51. Zie ook arrest Sunday van 26 april 1979, vermeld, en MARKT INTERN VERLAG van 
20 november 1989, vermeld. 
(101) Serie A, nr. 216, p. 46. 
(102) Serie A, nr. 216, p. 78, § 86 en p. 79, § 91. 
(103) 23 april 1992, Serie A, nr. 236. 
(104) p. 22-23, § 42. 
(105) P. 23, §43. 

868 



In een politieke discussie zijn de grenzen van de toelaatbare kritiek 
veel ruimer t.a.v de regering dan t.a.v. een eenvoudig particulier, 
immers: 

, in een democratisch systeem dienen handelingen of nalatigheden van de 
regering geplaatst te worden onder de aandachtige controle niet aileen van de 
wetgevende en de rechterli}ke macht, maar oak van de pers en van de publieke 
opinie. "(106) 

De overheid dient derhalve in ieder geval met terughouding gebruik 
te maken van het strafrecht. Het Hof Mensenrechten besluit unaniem 
tot de schending van artikel 10, ook in het Iicht van de vaststelling 
dat het de veroordeelde niet mogelijk was de juistheid van zijn 
beweringen voor de Spaanse rechtsinstellingen aan te tonen. 
De onvervangbare rol van de waakhond van de pers wordt eveneens 
bevestigd in het arrest THORGEIRT THORGEIRSON van 25 juni 
1992( 1 07). De veroordeling van een journalist voor laster na publika
tie in de pers van een reeks artikelen die de brutaliteit van de IJ slandse 
politie aanklaagden is van aard om de vrije discussie over een 
onderwerp van algemeen belang te ontmoedigen(l08). Dit maakt 
derhalve een schending uit van artikel 10. Ben onderscheid tussen een 
politiek debat (met directe of indirecte participatie van de burgers) 
en een discussie over zaken van algemeen belang, waar de beperking 
van de meningsvrijheid ruimer gehanteerd zou kunnen worden, vindt 
geen steun in de rechtspraak van het Hof(109). 
Aan een journalist kan evenmin gevraagd worden de juistheid van 
zijn beoordeling te bewijzen(llO). Nogmaals wordt bevestigd dat 
voor een waardeoordeel geen tegenbewijs naar de waarachtigheid 
aanvaard kan worden(l11). 
Het arrest SCHWABE van 28 augustus 1992 tegen Oostenrijk i.v.m. 

(106) p. 23-24, § 46. 

(107) Serie A, nr. 239, p. 27, §63. 
(108) P. 28, § 68. 
(109) P. 25-26, § 61 en § 64. 
(110) P. 27-28, §65. 

(111) Vg!. het arrest LIN GENS, vermeld, Serie A, nr. 103, p. 28, § 46; arrest OBERSCHL!CK, 

vermeld, Serie A, nr. 204, p. 27, § 63; arrest SCHWABE, 28 augustus 1992, Serie A, nr. 242-B, 
§ 34-35. 
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een veroordeling van een politicus voor laster t. a. v. een andere 
politieke Ieider ligt in dezelfde lijn(112). 
Het is uit deze rechtspraak dus af te leiden dat het democratisch 
belang van een publiek debat van welke aard ook, zelfs indien dit 
het gebruik van kwetsende of choquerende bewoordingen impliceert, 
meer belang verdient dan het rechtmatig doel om andermans eer of 
grondrechten te beschermen. 

14. Persaansprakelijkheid onderstelt onder artikel 1382 B.W. zoals 
aangeduid, ofwel de inbreuk op een welbepaald gebod of verbod 
ofwel de inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm in oorzakelijk verband 
met schade. 
Gerechtelijke debatten in jeugdzaken(113) en in echtscheiding(114) 
mogen geen aanleiding geven tot publikatie. 
De Wet van 4 juli 1989 heeft een nieuw artikel 378bisin het Strafwet
boek ingelast betreffende de publikatie en de verspreiding van gege
vens dit tot gevolg hebben de identiteit van het slachtoffer van 
bepaalde misdrijven (aantasting van eerbaarheid en verkrachting) 
kenbaar te maken, tenzij akkoord van het slachtoffer of tenzij de 
onderzoeksmagistraat zijn instemming heeft gegeven voor de noden 
van hetoiiderzoek. rn-het algerrieen stelt attike1 6, § 1 E.V.R.M. dat 
de toegang tot de rechtszaak aan de pers en het publiek kan worden 
ontzegd, gedurende het proces, in het belang van de goede zeden, van 
de openbare orde of's lands veiligheid in een democratische samen
leving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming 
van het prive-leven van de procespartijen dit eisen of, in die mate als 
door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk 
wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de 

(112) Serie A, nr. 242-B. Naar aanleiding van een veroordeling van een burgemeester wegens 
het veroorzaken onder invloed van een verkeersongeval ontstond een politieke discussie over 
de noodzaak of de betrokkene ontslag diende te nemen. In een persmededeling (,Twee maten 
en twee gewichten?") bracht SCHWABE een strafrechelijke veroordeling in herinnering van de 
ondervoorzitter van de regering in Karinthie, die was uitgesproken in 1967 wegens de veroorza
king van een dodelijk verkeersongeval onder invloed, zonder enig politiek gevolg. Hij werd 
veroordeeld wegens laster tot een boete. Het Hof onderlijnt dat de discussie betrekking had 
op de politieke moraliteit in het algemeen en de politieke ethiek die door twee rivaliserende 
partijen werd gevolgd (p. 33, § 30-31). Vroegere penale veroordelingen van een politicus 
kunnen in aanmerking komen om de geschiktheid publieke functies uit te oefenen te beoorde
len. Trouwens werd de juistheid van de veroordeling nagezien (p. 33-34, § 32-33). De auteur 
van het artikel had de twee veroordelingen vergeleken om het ontslag van de twee politici te 
eisen. Dergelijke vergelijking houdt een waarden-oordeel in, zodat een veroordeling wegens 
gebrekkige bewijsvoering van de waarachtigeid van de beweringen niet verantwoord was 
(p. 35, § 34 en 35). 

(113) Art. 80 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. 
(114) Art. 1270 Ger.W. 
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rechtspraak zou schaden. De overtreding van deze specifieke normen 
leidt tot privaatrechtelijke aansprakelijkheid. 
De meeste betwistingen hebben echter verband met de naleving van 
de algemene zorgvuldigheidsnorm. 
Een grondig onderzoek van de toetsingscriteria kan duidelijk maken 
dat de schijnbare tegenstelling tussen de auteurs die de persaanspra
kelijkheid eerder vanuit publiekrechtelijk standpunt benaderen en de 
auteurs die het vanuit privaatrechtelijk standpunt onderzoeken in 
feite niet zo scherp is. 
Bij het onderzoek naar de beweerde inbreuk op de zorgvuldigheids
norm wordt inderdaad een bepaald concreet gedrag beoordeeld 
waarbij aile op het spel staande belangen worden verrekend. Ook 
wanneer de redelijke voorzienbaarheid van de schade van een bepaal
de handeling een element is dat het begrip onbehoorlijk, onachtzaam 
handelen een duidelijk profiel geeft, maakt de voorzienbaarheid van 
de schade echter geen voldoende criterium uit dat noodzakelijkerwij
ze beslissend is voor de aansprakelijkheid(l15). 
De beoordeling van het gedrag betekent dat elk afzonderlijk geval 
in feite moet worden getoetst gelet op de omstandigheid van de zaak. 
lndien daarbij een zekere abstrahering noodzakelijk is, nl. het ab
stracte referentiebeeld, om redenen van objectiviteit en gelijke be
handeling, betekent dit niet dat bij toepassing van artikel 1382 B.W. 
de diverse op het spel staande belangen niet worden afgewogen om 
tot de rechtmatigheid of onrechtmatigheid te besluiten. 
De rechter dient derhalve te onderzoeken of de betrokken journalist 
die schade heeft veroorzaakt, zich heeft gedragen als een normaal, 
zorgvuldig en omzichtig journalist zich in gelijke omstandigheden 
zou hebben gedragen. 
Het typegedrag van de zorgvuldige informatieverstrekker wordt de 
norm. Dit verwijzingsmodel dient vervolgens volgens de omstandig
heden te worden geconcretiseerd. Het gedrag van een geschiedschrij
ver zal men toetsen aan de hand van andere criteria dan het gedrag 
van een journalist(116). Men dient rekening te houden met de in de 
concrete omstandigheden van het geval vereiste aandacht en inzet en 
met de normale eisen van bekwaamheid en kunde die van de betrok
ken journalist kunnen worden verwacht. 

(115) VANDENBERGHE, H. en VAN QUICKENBORNE, M., ,Overzicht", T.P.R., 1987, p. 1283 
e.v., nr. 14 e.v. 
(116) VANDENBERGHE, H., Preadvies over de eer en goede naam in het Belgisch Privaatrecht, 
1972, 7; VANDENBERGHE, H., Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven bijdra
gen, o.c., 19. 
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Het is juist door deze concretisering van de algemene zorgvuldig
heidsnorm naar de specifieke perssituatie toe dat de schijnbare 
tegenstelling tussen artikel 1382 B.W. en artikel10 E.V.R.M. kan 
overbrugd worden. 
De concretisering houdt in dat bij de beoordeling van het persoptre
den rekening gehouden wordt met de specifieke taak en de situatie 
waarin de pers zich bevindt, m.n. dat zij een essentiele bijdrage levert 
tot democratisch samenleven. Deze opdracht en verantwoordelijk
heid moet bij de rechtmatigheidstoetsing verrekend worden. De 
keuze tussen de primauteit van artikel 10 E.V.R.M. of artikel18 
G.W. en van artikel 1382 lijkt mij dus, ook in het licht van arti
kel1382 B.W., een onjuist dilemma te zijn. Daaruit vloeit voort dat 
de rechtspraak van het Hof Mensenrechten ook normerend is bij de 
hantering van artikel1382 B.W. 

15. Een eerste gevolg is dan ook dat de zorgvuldigheidsnorm ver
schillend wordt ingevuld naargelang het gaat om een discussie van 
publiek belang, om commerciele belangen dan wel om louter private 
betwistingen. 
Een toepassing van dit uitgangspunt is te lezen in een arrest van het 
Hof vari Beroep te Brussel( 117)oij de b-euordeling van-een-krantenar ~
tikel in DE MORGEN naar aanleiding van een moord gepleegd op een 
Algerijn. In dit artikel werd o.m. geschreven: 

,Niemand minder dan de F.D.F. 'er N. liet enkele maanden terug op kosten 
van de gemeenschap racistische pamfletten drukken. Aan de moord in Laken 
draagt de burgemeester van Schaarbeek dan oak mee de schuld". 

De betrokken burgemeester stelde een vordering in met als motive
ring dat deze bewering niet alleen onjuist was, maar daarenboven 
beledigend en eerrovend. 
Toch vindt het Hof deze pasus aanvaardbaar omdat het gaat om een 
publiek persoon en het commentaarstuk een polemische inslag heeft, 
als dusdanig herkenbaar voor de lezer van de krant. Het gaat niet 
om een louter inlichtend artikel. Daarenboven dient een commen
taarstuk niet strikt objectief te zijn in het licht van het bestaan van 
een recht op kritiek. Tenslotte moet de gewraakte zin niet letterlijk 
worden opgevat, maar in zijn politieke context en het tijdsgebeuren 
geplaats worden. 
Ook het gedrag van ambtenaren kan aanleiding geven tot publieke 

(117) Brussel, 25 juli 1986, R. W., 1986-87, 804. 
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kritiek gezien hun betrokkenheid bij het publieke I even. W anneer 
echter feiten van corruptie aangevoerd of gesuggereerd worden ter
wijl het gaat om manifeste en onjuiste berichtgeving die onmiddellijk 
wordt gelogenstraft dan gaat het om een onrechtmatige aantasting 
van rechten of de eer van derden(118). 
Immers, de journalist die grievende feiten aanvoert, dient in de mate 
van het mogelijke de waarachtigheid van deze feiten te toetsen. Het 
komt aan de journalist toe, niet het feit te bewijzen maar wei 
minstens de waarschijnlijkheid van het feit aan te tonen(119). 
Bij het vonnis van de Rechtbank van Brussel van 14 september 
1988(120) werd een professor van de Brusselse Universiteit veroor
deeld omwille van een ,lasterlijk" artikel in LE SOIR van 4 mei 1987, 
in een vrije tribune onder de titel ,La liberte linguistique". 
In dit artikel werden de ,francofone publieke mandatarissen" van 
de Brusselse rand - in het algemeen - aangevallen: ze zouden zich 
schuldig maken aan een poging tot culturele volkerenmoord en 
daarbij werd een verband gelegd tussen de ambities van sommige 
francofonen en bepaalde opvattingen die door HITLER werden ge
koesterd. De betrokken francofone mandatarissen oordeelden dat de 
gebruikte bewoordingen een lasterlijk karakter hadden. 
De Rechtbank stelt vooreerst vast dat de mogelijke identificatie van 
de betrokken personen zonder dubbelzinnigheid volstaat om hun 
subjectief recht op eer en goede naam te erkennen. Verder weegt de 
Rechtbank de op het spel staande belangen af, in functie van de 
persoonlijkheid van de auteur, de maatschappelijke weerklank van 
zijn standpunt, de communautaire context eigen aan de Belgische 
verhoudingen, de formele presentatie van de tekst en het geheel van 
reacties die door de publikatie ervan werden veroorzaakt. 
Door een vergelijking te trekken tussen de pretenties van de bedoelde 
mandatarissen en bepaalde fascistische opvattingen en culturele vol
kerenmoord achtte de rechtbank bewezen dat de normale grenzen 
van polemiek waren overschreden. 
In een subtiel arrest, waarin o.m. wordt onderlijnd dat de auteur 
zich voornamelijk richt tegen deze politieke mandatarissen die de 
verdwijning van de Nederlandse taal en kultuur beogen in de zes 
randgemeenten, zou het Hof van Beroep te Brussei het vonnis echter 
hervormen. 

(118) Rb. Antwerpen, 28 oktober 1987, R. W., 1987-88, 820; Rb. 14 september 1988, 
J.L.M.B., 1988, 1227. 
(119) Rb. Brussel, 14 september 1988, vermeld. 
(120) Rb. Brussel, 14 september 1988, J.L.M.B., 1988, 1220. 
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Het feit dat de oorspronkelijke eisers de hoedanigheid van francofo
ne publieke mandatarissen kunnen inroepen, volstaat niet om hen 
een rechtstreeks en persoonlijk belang toe te kennen, in het licht van 
de concrete inhoud van de persbijdrage(121). 
De grenzen tussen publiek en privaat leven worden vastgelegd door 
een vonnis van de Rechtbank van Kortrijk van 17 november 
1989(122). 
In een weekblad TRENDS werd op 3 maart 1988 over MoBUTU o.m. 
het volgende geschreven: 

,De 48-jarige president, die zelf niet in al te beste gezondheid verkeert, 
overweegt al een tijd om af te treden. De dood van zijn broer zal het tijdstip 
van dit besluit ongetwijfeld vervroegen ". 

De Zai:rese president viel het weekblad aan omdat het niet-gegronde 
geruchten verspreidde over zijn gezondheidstoestand en over een 
mogelijk aftreden. Daarbij werd verwezen naar een precedent, m.n. 
het vonnis van de Rechtbank van Gent van 16 december 1981(123) 
waarbij DE MORGEN werd veroordeeld wegens een artikel over de 
gezondheidstoestand van de Zai:rese president. 
De Rechtbank wees de eis af, zonder de rechtmatigheidsvraag te 
onderzoeken, met -de overweging- dat-er-geen -bewij s was -van-tmige
schade. Het bericht nopens de gezondheidstoestand van MOBUTU 
was trouwens reeds verschillende mal en in verschillende persartikelen 
verschenen. Verder bevat deze mededeling geen precieze aanduiding 
van enige ziekte van welke aard ook, en is ze te algemeen om als 
relevant te worden aanzien. 

16. Kan dezelfde grote tolerantie die in de publieke discussie wordt 
aanvaard, ook worden overgebracht naar een ander domein, m.n. 
de beoordeling van de rechterlijke macht, van de werking van de 
gerechtelijke instellingen en van bepaalde concrete uitspraken die 
betrekking hebben op zaken die ongetwijfeld een publiek belang 
hebben gekregen? 
Deze principiele vraag werd gesteld n. a. v. de reeds geciteerde rechts
zaken betreffende de publikaties in Humo en De Morgen met kritiek 
op bepaalde rechtspraak voor het Hof van Beroep te Antwerpen. 

(121) Brussel, 17 december 1992, A.R. 4094/88, niet gepubliceerd, bevestigd in cassatie door 
een arrest van 10 februari 1992, A.R. 9287. 
(122) Rb. Kortrijk, 17 november 1989, T.G.R., 1990, 116. 
(123) Rb. Gent, 16 december 1981, R. W., 1983-84, 2968. 
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Zowel de Rechtbank van Brussel(124), het Hof van Beroep te Brus
sel(l25) als het Hof van Cassatie(126) waren van oordeel dat de 
bestreden publikaties een onrechtmatig karakter hadden. 
De bewering dat de bestreden uitspraken werden geveld door partij
dige rechters, wat o.m. werd afgeleid uit het feit dat zij tot een 
bepaalde kennissenkring van een procespartij zouden behoren of 
bepaalde ideologische opvattingen zouden genegen zijn, werd niet 
geduld, ook omwille van de uiterst scherpe bewoordingen, gebruikte 
uitdrukkingen en de begeleidende tekeningen. 
De Rechtbank in eerste aanleg te Brussel overwoog dat de leden van 
de rechterlijke macht niet zonder meer op een lijn kunnen worden 
geplaatst met de leden van de wetgevende of uitvoerende macht. 
Onder meer werd aangeduid dat de politici zich via de media kunnen 
verdedigen tegenover de persaanvallen terwijl van de magistraat 
verwacht wordt dat hij zijn ambt in aile onafhankelijkheid en sereni
teit vervult. Deze gereserveerdheid en discretie die een magistraat in 
acht moet nemen, laten hem niet toe zich zoals een politicus te 
verweren. 
Het Hof van Beroep bevestigde in een vrij uitgebreid arrest deze 
uitspraak. Belangwekkend is wei dat het Hof van Beroep oordeelde 
dat ingevolge artikel 8, § 1 E.V.R.M. ter bescherming van het prive
leven, een persbijdtage dan ook naar waarheidsgetrouwheid moet 
streven, niet onnodig grievend mag zijn en het prive-leven van de 
burger moet ontzien, criteria die trouwens ook zijn opgenomen in 
de verklaring betreffende de rechten en de plichten der journalisten, 
opgesteld door de Internationale Federatie der J ournalisten. 
Het Hof oordeelde, en daarom achtte ze deze zaak niet vergelijkbaar 
met de zaak LINGENS, dat het recht op privacy van de magistraten 
op grove wijze in het gedrang werd gebracht. Daarbij wordt opnieuw 
verwezen naar het verband dat de publikaties legden tussen enerzijds 
de arresten en anderzijds het milieu waarin de rechters zich zouden 
bewogen hebben, hun ideologische opvattingen of hun verleden. 
Wat de gebruikte bewoordingen en de stijl betreft was o.m. ingeroe
pen dat krachtdadig woordgebruik soms dient om de aandacht van 
het lezende publiek te wekken. Naarmate het belang van de waar
schuwing door de journalist groter wordt geacht, gaat de journalist 
scherper stelling innemen. 

(124) Rb. Brussel, 29 september 1988, Recht en Kritiek, 1989, afl. 3, 302. 
(125) Brussel, 15 februari 1990, R. W., 1989-90, 1464. 
(126) Cass., 13 september 1991, R. W., 1991-92, 464. 
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Daarenboven werd op de bijzondere perspositie van een weekblad als 
HUMO gewezen. Aangevoerd werd dat het gaat om een uitgesproken 
kritisch anti-burgerlijk weekblad dat met een eigen agressieve stijl 
geregeld in alle richtingen de roskam hanteert. 
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde echter dat zo men ongetwij
feld het recht heeft ,anti-burgerlijk" (?) te zijn, zulks evenwel niet 
toelaat zuivere roddel aan het publiek, hoe gering ook, te debiteren. 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 13 september 1991(127) 
een verband gelegd tussen artikel 1382 B.W. en artikel 10 E.V.R.M. 
en gewezen op het noodzakelijk afwegingsproces. Het Hof oordeelt 
dat de rechter, wanneer hem gevraagd wordt sancties te nemen tegen 
een bepaalde vorm van misbruik van uitingsvrijheid tegen de leden 
van de rechterlijke macht, hij naar een rechtvaardig evenwicht moet 
streven tussen het belang van de expressievrijheid en de daarop van 
toepassing zijnde beperkingsgronden als aangewezen in artikel 10, 
§ 2 van het genoemde Verdrag. 
Het Hof van Cassatie voegt daaraan toe dat het misbruik van de 
expressievrijheid door het Hof van Beroep te Brussel niet aileen 
wordt gesteund op de eisen van de bescherming van het prive-leven 
van de magistraten maar ook op het feit dat er voor de geuite 
beschuldigingen-geen-bewij smateriaal :\loorhanden was ,_dat de kri
tiek gericht was tegen de rechters in persoon en dat de aangevoerde 
omstandigheden vreemd waren aan de genomen beslissingen en dat 
de aantijgingen ingegeven werden door de wil de magistraten per
soonlijk te schaden en in een slecht daglicht te stellen. 
De overweging van de beroepsrechters dat: 

,bij toepassing van artikel 8, lid 1 E. V.R.M. ter bescherming van het privele
ven, een persbijdrage naar waarheidsgetrouwheid moet streven, niet onnodig 
grievend mag zijn en het priveleven van de burger moet ontzien. " 

wordt door het Hof van Cassatie gelezen als een evenwichtszoektocht 
tussen de belangen van een vrije pers en het prive-belang van de 
betrokkenen. Aldus wordt niet beslist dat het algemeen belang bij een 
publiek debat over de werking van de rechterlijke macht minder 
belangrijk zou zijn dan het belang van de betrokkenen zelf(128). 
Ook de Rechtbank van Brugge beoordeelt, in het vonnis van 17 april 

(127) Cass., 13 september 1991, Arr. Cass., 1991-92, 46. 
(128) Het afwegingsproces als beoordelingsmodel wordt oak gevolgd door: Rb. Brussel, 
14 september 1988, J.L.M.B., 1988, 1220; RroAux, F., noot onder Rb. Brussel, 29 juni 1987, 
J. T., 1987, 686. 
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1987(129), de beweringen dat een benoemde rechter onbekwaam of 
een parvenu zou zijn, bijzonder scherp als beledigend. 
De vraag is of in de geciteerde rechtspraak het publiek karakter van 
de discussie voldoende werd verrekend bij het afwegen van aile op 
spel staande belangen, ook bij het onderzoek naar de stijl. 
Kan men uit artikel 8, § 1 E.V.R.M. zonder meer afleiden dat een 
persbijdrage naar waarheidsgetrouwheid moet streven, niet onnodig 
grievend mag zijn en het prive-leven van de burger moet ontzien? Dit 
is waarschijnlijk niet zonder meer evident, althans niet volgens de 
rechtspraak te Straatsburg. 
Artikel 8, § 1 beschermt vanzelfsprekend het prive-leven, maar hoe 
de waarheidsgetrouwheid van informatie onder artikel 8 valt is niet 
onmiddellijk duidelijk. Evenmin de vraag of de informatieverstrek
ker niet onnodig grievend is. Het is juist dat onder artikel 1382 B.W. 
de eis niet onnodig grievend inmiddels een ingeburgerde term is. 
De vraag is of deze term niet op gespannen voet zou kunnen staan 
met de meermaals door het Hof Mensenrechten uitgesproken over
tuiging dat opvattingen, inlichtingen en denkbeelden moeten kunnen 
verontrusten en choqueren(130). 
Bij een publieke discussie zal het begrip onnodig grievend veel minder 
gemakkelijk aanvaard kunnen worden dan bij een private discussie, 
het debat verplaatst de vraag dan meestal naar een andere vraag, nl. 
wat is het voorwerp van de publieke discussie en wat is een !outer 
private betwisting. 
Teruggeplaatst naar de werking van de rechterlijke macht, wordt die 
vraag dan: is de werking van de rechterlijke macht, de commentaar 
op de werking van de rechterlijke macht en de commentaar op een 
uitspraak een private, dan wei een publieke discussie? 
In de mate dat het zou gaan om een publieke discussie betekent dit 
dat de grenzen van het geoorloofde en aanvaardbare moeten worden 
verruimd vergeleken met een !outer private discussie. Anderzijds 
moet worden erkend dat artikellO, § 2 E.V.R.M. de onpartijdigheid 
van de rechterlijke macht uitdrukkelijk als een met name te bescher
men belang noemt, dat een rechtvaardiging kan vormen voor de 
beperking van de uitingsvrijheid. 
Maar er bestaat gemakkelijk onzekerheid over de omvang van ,pu-

(129) VooRHOOF, D., Actuele vraagstukken van mediarecht, Doctrine en Jurisprudentie, o.c., 
253. 

(130) Zie o.m. ScHUIJT, G., ,Is de Hoge Raad bang voor de uitingsvrijheid?", lnformatie
recht, 1990, 84. 
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blieke" discussie, van ,private" discussie en over het gevolg dat 
moet worden gegeven aan een , ,gemengde'' discussie, nl. waar 
elementen van publiek belang en elementen die volgens sommigen 
een prive-betekenis hebben samenlopen. Bij twijfellijkt het mij dat 
in die omstandigheden de voorkeur moet worden gegeven aan de 
kwalificatie ,publieke discussie" en de gevolgen die daaruit zijn te 
trekken, omdat de uitzonderingen restrictief zijn te interpreteren en 
gegeven het belang van de persvrijheid in een democratische samenle
ving. 
Dit betekent natuurlijk geen vrijbrief om de objectiviteitsplicht, 
geconcretiseerd, niet na te leven. Maar die waarheidsgetrouwheids
plicht heeft natuurlijk enkel betrekking op feiten en kan geen ver
band houden met een waardeoordeel. 
W anneer een artikel in de titel bepaalde elementen ten onrechte als 
bewezen aanvaardt, dan kan dit toch tot aansprakelijkheid leiden, 
niettegenstaande in het artikel zelf voorbehoud werd gemaakt en met 
voorzichtigheid bepaalde beweringen tussen aanhalingstekens wer
den geciteerd. Dit is zeker het geval wanneer het gaat om gegevens 
die een bepaalde persoon in diskrediet brengen(l31). 
Wanneer aan een private persoon misdrijven worden toegeschreven 
waarvan het bewijs niet wordt aangebracht gaat het om een lasterlij
ke publikatie. Volgens de Rechtbank te Brussel in een vonnis van 
12 januari 1990(132) behoren gerechtelijke feiten tot de publieke 
sfeer en dient de pers t.a.v. deze feiten zijn normale rol te vervullen. 
Echter, voornamelijk in de gerechtelijke wereld kan valse informatie 
een bepaalde persoon onherroepelijk in diskrediet brengen zodat in 
deze omstandigheden de pers blijk moet geven van grote voorzichtig
heid. Dit betekent dat de journalist de gegevens waarop hij zich 
steunt, op redelijke wijze moet toetsen. 

17. De rechtspraak heeft ook moeite met het vastleggen van de 
rechtmatigheidsgrens bij kritiek in de economische sector. 
De waarheidsgetrouwheid speelt natuurlijk een belangrijke rol bij de 
commerdele informatie. Gezien het belang van gepubliceerde verge
lijkende warentesten dient een bijzondere voorzichtigheid in acht te 
worden genomen, met een strengere objectiviteitsplicht. Dit betekent 
dat bij het publiceren van een vergelijkende warentest een consumen-

(131) Rb. Brusse!, 29 juni 1987, J.T., 1987, 685; GRAINDORGE t. LA LIBRE BELGIQUE. 

(132) Rb. Brussel, 12 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 424. 
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tenvereniging aan de eigenaar van de geanalyseerde produkten de 
gelegenheid tot tegenspraak dient te geven(133). 
Bekend is de zaak die aanleiding heeft gegeven tot een arrest van het 
Hof van Beroep te Gent(134) en het Hof van Cassatie(135). 
De publikatie van een voor een regionaal restaurant denigrerend 
culinair artikel, gepubliceerd in een weekblad met duidelijk publici
tair karakter dat zich richt tot een regionaal publiek wordt niet 
aanzien als een !outer ,kritisch journalistiek" produkt. De krenken
de inhoud en de verwijzing naar diverse andere met naam genoemde 
restaurants maken een daad uit die door de Wet op de Handelsprak
tijken (vroeger art. 54) wordt verboden aldus het Hof van Beroep. 
Het regionaal weekblad wordt veroordeeld om het arrest te publice
ren maar er kan haar geen verbod worden opgelegd om het door haar 
te publiceren arrest van commentaar te voorzien. Echter, bij het 
formuleren van een commentaar, aldus het Hof te Gent, dient 
rekening gehouden te worden met de Wet op de Handelspraktijken. 
Uit het toepassingsgebied van artikel 10 E.V.R.M. moet echter onge
twijfeld afgeleid worden dat de besproken publikatie onder de pers
vrijheid viel. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen(l36) 
oordeelde dan ook terecht dat wie een restaurantgids samenstelt of 
uitgeeft, daarbij van het recht van meningsuitings- en persvrijheid 
geniet. Deze waarborgen de auteur het recht om zich zowel lovend 
als kritisch of negatief over bepaalde prestaties uit te Iaten. 
De grens is gelegen bij het misbruik van dit recht. Een restaurant 
omschrijven met een middelmatige keuken kan daarmee niet gelijk
gesteld worden. 
Wat de commerciele kritiek betreft, deel ik de opvatting van diegenen 
die menen dat in particuliere rechtsverhoudingen de vrijheid van 
meningsuiting een andere dimensie heeft dan in publieke zaken(137). 
In de zaak MARKT INTERN VERLAG oordeelde het Hof Mensenrech
ten, zoals reeds aangeduid, dat er allerlei omstandigheden kunnen 

(133) Brussel, 4januari 1985, J.T., 1985,237. 
(134) Gent, 9 december 1988, R. W., 1989-90, 91 en T.G.R., 1989, 112 e.v., noot VooR
HOOF, D. 
(135) Cass., 15 december 1989, T.G.R., 1990, 137 met noot VooRHOOF, D.; zie ook Voorz. 
Kh. Oudenaarde, 2 februari 1988, T.B.H., 1988, 964 met noot BALLON, G.H., ,De veroorde
ling krachtens de wet Handelspraktijken: een middel om perskritiek op een onderneming te 
beteugelen?", 968-971. 
(136) Kh. Antwerpen, 6 december 1990, Jaarboek Handelspraktijken, 1990, 511 e.v. 
(137) Zie o.m. VERHEY, L., ,De horizontale werkingvanhetE.V.R.M.", in 40 jaar Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, Leiden, 1990, p. 29. 
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zijn waarin een publikatieverbod geoorloofd kan zijn, b.v. op grand 
van de verplichting om de privacy van de anderen te respecteren. 
Anderzijds is het ook juist dat openlijke kritiek op commercH!le 
praktijken eveneens een publiek belang kan hebben(l38). 

18. De fout onderstelt niet alleen het bestaan van een onrechtmatige 
daad, maar ook het oorzakelijk verband tussen deze daad en de 
schade. De meest opvallende ontwikkeling van de afgelopen jaren is 
ongetwijfeld de vraag of de dreigende schade preventief kan worden 
bestreden in kort geding door de publikatie van een bepaalde bijdra
ge te verhinderen dan wel de publikatie in beslag te doen nemen. 
De tussenkomst van de kortgedingrechter in perszaken wordt ten 
zeerste betwist(139). 
Daar artikel18 G.W. de preventieve maatregelen t.a.v. de pers 
verbiedt, is de hamvraag natuurlijk of een rechterlijke publikatie- en 
verspreidingsverbod een preventieve maatregel is die kan aanvaard 
worden onder artikel 18 G. W. 

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde reeds in 1975(140) dat 
onder sekwester stellen van een boek een exceptionele maatregel was 
van grate zwaarwichtigheid en enkel verantwoord is in de mate dat 

- liet laslerlijR kafaktet vanaeb-ewerin-g -evident-is-en, daarenboven,
in de mate het verbod van aard is om het beoogde objectief te 
bereiken. 
De kortgedingrechter te Brussel verbood een uitzending van een 
programma op de R.T.B.F. dat betrekking had op een lopend 
gerechtelijk onderzoek(141). 
De kortgedingrechter, nogmaals te Brussel, verbood ook een uitzen
ding, tot een zaak ten grande was afgehandeld, van een programma 
,Zender Brussel"(142). 

(138) VooRHOOF, D., ,Art. 10 E.V.R.M., Commercie!e informatie en kritiek in de economi
sche berichtgeving. Enkele beschouwingen bij het MARI<T INTERN VERSLAG-arrest", R. W., 
1990-91, 696 e.v. 
(139) Voor een algemeen overzicht zie o.m. BREWAEYS, E. en VoORHOOF, D., ,Het rechter
lijk uitzendverbod van een deel van een T.V.-programma en de pers- en expressievrijheid", 
T.B.B.R., 1991, 197 e.v.; zie ook: HANOTIAU, M., ,Le droit it !'information", Rev. Trim. 
Dr. H., 1993, 23 e.v., vooral 36 e.v.; ScHAUS, A., ,Les restrictions de la liberte d'expression 
operees par le juge des referes face it l'article 10 de la Convention europeenne des droits de 
l'homme", Cah. Dr. Jud., 1991, 165 e.v.: VELU, S., ,Le juge des Referes et la liberte 
d'expression", /.c., 1757 e.v. 
(140) Brussel, 30 juni 1975, Pas., 1976, II, 94. 
(141) Kort Ged. Voorz. Rb. Brussel, 25 oktober 1989, J. Proc., 1989, nr. 159, 30. 
(142) Kort Ged. Voorz. Rb. Brussel, 1 juni 1990, Mediaforum bij/age, 1990, 106 met noot 
VoORHOOF,D. 
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Maar de kortgedingrechter te Brussel oordeelde dat een boek over 
HAEMERS een publiek karakter had en de betrokkene bovendien een 
interview aan de journalist had toegestaan(143). 
In een belangwekkend arrest oordeelde het Hof van Beroep te Brussel 
op 21 februari 1990(144), in een zaak van commerciele commentaar, 
dat het verbod op censuur ook geldt voor de rechterlijke macht, Dit 
verbod verhindert dat de rechter, zelfs voorlopig, de publikatie van 
een tijdschrift of van gedeelten hiervan zou verbieden. 
Het Hof overweegt verder dat hoewel het aannemelijk lijkt dat 
wanneer tot publikatie van bepaalde resultaten van een vergelijkend 
warenonderzoek wordt overgegaan, de fabrikant van deze produkten 
een commerciele schade kan lijden, de persvrijheid niet onderge
schikt mag gemaakt worden aan de loutere commerciele belangen 
van die fabrikant. 
De grondwetgever heeft immers een bepaalde belangenafweging 
gedaan, waarbij de persvrijheid boven andere ook behartenswaardi
ge belangen werd gesteld. 
In deze discussie blijft echter de eerste vraag of een gerechtelijke 
uitspraak als een vorm van censuur kan aanzien worden in het Iicht 
van artikel18 G.W. 
Een volgende vraag is of bij commerciele informatie, d.i. de vrijheid 
van mening in de particuliere sector, deze meningsvrijheid dezelfde 
bescherming verdient als de vrijheid van mening van de burger t. a. v. 
de overheid. 
Uit de rechtspraak van het Hof Mensenrechten blijkt vooreerst dat 
een preventieve maatregel verzoenbaar kan zijn, zij het in uitzonder
lijke omstandigheden, met artikellO E.V.R.M. Daarenboven wordt 
aanvaard dat de bescherming van commerciele informatie op een 
lager niveau ligt dan van de publieke discussie. 
Uit artikel 60 E. V .R.M. wordt echter afgeleid(145) dat de bepalingen 
van het Verdrag geen beperking kunnen vormen op rechten en 
fundamentele vrijheden die erkend worden door de interne wetgeving 
van de verdragsluitende Staat. En in artikel 18 wordt gelezen dat een 
preventieve maatregel, ook opgelegd door een rechter, strijdig zou 
zijn met artikel 18 G.W. 
Ik ben echter niet geheel overtuigd dat een beroep op de rechter bij 

(143) Kort Ged. Voorz. Rb. Brussel, 12 oktober 1990, J. Proc., 1990, nr. 181, 27, noot 
JONGEN. 

(144) Brussel, 21 februari 1990, R. W., 1990-91, 89. 
(145) Zie BREWAEYS, noot bij het geciteerde arrest, R. W., 1990-91, I.e. 
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een betwisting, d.i. een:beroep op artikel6 E.V.R.M., zonder meer 
met een vorm van ,censuur'' dient gelijkgesteld te worden indien de 
rechter poogt de mogelijke schade te verhinderen. Het gevolg is 
natuurlijk hetzelfde maar is het daarom ,censuur"? 
Wel is het vanzelfsprekend dat om een dergelijke zeer verregaande 
maatregel op te leggen, in ieder geval, een grondige belangenafwe
ging noodzakelijk is. Hoe dit kan gebeuren binnen een procedure op 
eenzijdig verzoekschrift is zeer twijfelachtig. Of dit nog binnen de 
bevoegdheid van de kortgedingrechter ligt, lijkt niet uitgesloten te 
zijn, gezien de toetsingsomvang in de bestaande rechtspraak. Het 
optreden van de kortgedingrechter in een publieke discussie lijkt 
echter moeilijk verdedigbaar. 
In een private discussie waar twee private belangen tegenover elkaar 
dienen afgewogen te worden, kan m.i. niet vooraf besloten worden 
dat rechterlijk preventief optreden in alle omstandigheden als een 
censuurmaatregel in de zin van artikel 18 G. W. zou dienen aanzien 
te worden. 

BESLUIT 

19. Wanneer men de evolutie van de rechtspraak i.v.m. de persaan
sprakelijkheid over de laatste tien jaar overschouwt, is een eerste 
slotindruk dat artikel 10 E.V.R.M. bij de afweging onder arti
kel 1382 B.W. e.v. dient betrokken te worden. 
Dit is tot op heden niet altijd in volle consequentie gezien. 
Trouwens, er moet onderlijnd worden dat de grenzen van de recht
spraak van het Hof Mensenrechten, in dit verband, ook niet altijd 
trefzeker zijn. Die doorwerking van artikellO E.V.R.M. zowel 
inhoudelijk als wat de methode aangaat is echter niet strijdig met de 
goed begrepen toepassing van de beginselen van onrechtmatige daad. 
Belangrijk is ook de vaststelling dat in· ons land relatief weinig 
procesvoering aanwezig is i.v.m. de schending van de private rechts
sfeer van de burgers. Dit is in andere landen veel meer het geval. 
Het lijkt er toch op te wijzen dat de landelijke pers het prive-leven 
van de burger relatief correct respecteert tenzij dat ook op dit vlak 
het incasseringsvermogen van de burger groot zou zijn. 
Een andere belangrijke vaststelling, een verrassende, is dat naar 
verhouding de rechtspraak over de persaansprakelijkheid in kort 
geding, minstens in het aantal uitspraken, belangrijker is geworden 
dan de rechtspraak ten gronde. 

882 



Dit is ongetwijfeld geen toe te juichen ontwikkeling, des te meer 
omdat die rechtspraak meestal uitgaat van de bepalingen die de 
bevoegdheid van de kortgedingrechter vastleggen zonder altijd vol
doende gewicht te geven aan de afweging der belangen die onder 
artikel 10 E.V.R.M. dient te gebeuren. 
De goede werking van de democratie onderstelt een vrije pers. Deze 
opdracht brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden mee, zoals 
artikel 10 E.V.R.M. onderlijnt. De pers moet over voldoende eigen 
ruimte beschikken om deze opdracht waar te maken. 
Maar dat betekent niet dat iedere beperking van de persvrijheid of 
iedere veroordeling wegens onrechtmatige daad op zichzelf onmid
dellijk moet aanzien worden als een bedreiging van die persvrijheid. 
Mag eraan herinnerd worden dat bij laster en eerroof vroeger het duel 
het conflict beslechtte, vervolgens vervangen werd door de strafrech
telijke vordering van laster en eerroof en vandaag, op beschaafde 
wijze, privaatrechtelijk voor de burgerlijke rechtbank wordt uitge
streden. 
De betwistingen die daarover bestaan, hebben trouwens meestal een 
incidentele betekenis. 
De vraag die aan het einde van deze eeuw opgloort is echter of uit 
het artikel 10 E.V.R.M., dat de persvrijheid verzekert, een positieve 
verplichting tegenover de overheid moet worden afgeleid. 
Indien de pers de beschreven essentiele rol speelt in een democratie, 
als blaffende waakhond, moet de overheid er dan ook niet over 
waken dat het pluralisme in het persaanbod blijvend en geloofwaar
dig aanwezig is? Zijn onzichtbare machtsconcentraties of bei:nvloe
dingsvormen niet gevaarlijker dan een uitgesproken mening, die kan 
verontrusten of choqueren? 
Deze vraag is ongetwijfeld minstens even belangrijk als de hier aan 
de orde gekomen rechtspraak, ook wanneer kan onderlijnd worden 
dat de rechtspraak met verve de besproken basisbeginselen heeft 
onderlijnd. 
Het recht heeft aldus bijgedragen tot het juridiseren van essentiele 
waarden in onze samenleving, niet tot bedreiging maar tot bevrijding 
van de burger. 
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SOMMAIRE 

DE LA RESPONSABILITE DE LA PRESSE 

La recherche de la responsabilite de la presse doit se faire non seulement sur base des 
articles 1382 et suivants C.c., mais aussi a la lumiere des regles de droit regissant 
l' activite de la presse en general, les conceptions sociales existant en la matiere sur le 
role de la presse dans une societe democratique, la protection des autres biens juridiques 
tels que la reputation, la vie privee, les conceptions ou usages deontologiques au sein 
d'un groupe professionnel determine, les legislations et usages commerciaux, etc. 

Une premiere question concerne la delimitation de !'influence des articles 18 et 98 C.j. 
(Code judiciaire -appreciation des delits de presse par le jury, interdiction de mesures 
coercitives preventives, responsabilite en cascade). 

La Cour de Cassation fait en cette matiere une distinction subtile entre delits de presse et 
delits de publication, cette distinction faisant echapper les images, photos, dessins, 
illustrations et caricatures ala protection de !'article 18 C.j. 

Se pose la question de savoir si cette approche derogatoire de la procedure penale n'est 
pas contraire aux articles 6 et 6bis C.j. 

Il est certain en tout cas que, queUe que soit la nature de la responsabilite de la presse, le 
juge civil est generalement considere comme competent. Subsiste cependant la question 
de savoir dans queUe mesure la responsabilite en cascade peut etre invoquee devant ce 
juge en cas d'application de !'article 1382 C.c. 

Cette responsabilite en cascade semble devoir etre rejetee. Il faut, en effet, reconnaitre 
egalement a·l, ei:lifeuf, n, imj:Jriineurer ali Ciistributeur une responsal5ilite-propre.1naur 
souligner par ailleurs la signification del' article 1384 alinea 3 du C.c. (responsabilite du 
commettant). Accessoirement, il faut egalement impliquer dans le debat !'article 18 de la 
loi sur les contrats de louage de travail. Enfin, !'application de la responsabilite en 
cascade aux articles 1382 et suivants C.c. entrafne des consequences disproportionnees, 
difficilement conciliables avec l'atticle 6 C.E.D.H. (Convention Europeenne des Droits 
de !'Homme). 

En matiere de responsabilite de la presse, les limites de la liceite sont incontestablement 
influencees par la portee de !'article 10 C.E.D.H. 

Cet article doit toutefois se lire a la lumiere de l'ensemble de la Convention, et d'un 
certain nombre d' autres dispositions specifiques, telles que les articles 14, 8, 11, 16, 17, 
15 et 6. 

De lajurisprudence de la Cour des Droits de !'Homme il appett que !'article 10 C.E.D.H. 
a un champ d' application extremement large. Il ne se justifie pas d' etablir une distinction 
en fonction du contenu de l'article de presse. 

Dans la recherche de la responsabilite de la presse, !'importance de la liberte d'expres
sion et de la liberte de la presse dans une societe democratique occupe une position 
centrale. 

A maintes reprises, la Cour des Droits de !'Homme a souligne que la liberte d'expression 
n'existe pas uniquement pour les idees et les informations obtenues avec l'autorisation 
des interesses, mais egalement pour les informations et conceptions qui irritent, choquent 
ou sement la confusion. 

Ces principes revetent une signification particuliere pour la presse. En effet, la presse 
joue le role de chien de garde de la democratie et fournit a l'opinion publique un des 
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meilleurs moyens de connai'tre et de juger les conceptions et comportements des hommes 
politiques. 

Limiter la liberte de la presse suppose en premier lieu qu'il existe a cet effet nne base 
legale dans le droit interne. De plus, une telle limitation doit servir a proteger l'un des 
motifs de limitation enumeres a I' article 10 § 2. En outre, dans nne societe demo
cratique, la limitation doit etre inspiree par un imperatif social. Cet imperatif doit etre 
demontre de maniere convaincante et etre proportionne au but recherche. La necessite de 
la limitation do it etre evaluee en fonction de l 'ensemble des circonstances concretes de 
!'affaire, de la nature des medias en cause et de !'information, de !'importance de 
!'intervention et des interets en jeu. 

Dans plusieurs arrets, la Cour des Droits de l'Homme s'est prononcee sur la liberte de la 
presse a la lumiere du respect dO au pouvoir judiciaire. 

Cette jurisprudence doit etre distinguee de celle concernant la participation au debat 
public sur les affaires politiques ou sur les affaires d'interet public general. Les limites 
sont nettement plus larges a l'egard des hommes politiques qu'a l'egard des particuliers. 
Bien qu'a leur egard egalement s'applique le droit au respect de la reputation, cette 
protection doit s'apprecier en fonction des interets d'un debat ouvert et d'une libre 
discussion sur les questions politiques. L'interet democratique d'un debat public revet 
plus d'importance que le but legitime de proteger l'honneur ou les droits constitutionnels 
d'autrui. 

En matiere de responsabilite de la presse, la plupart des contestations portent sur le 
pretendu non-respect de 111 norme generale de prudence ou diligence. 

Un examen approfondi des criteres d'appreciation montre clairement qu'en fait, il n'y a 
pas d' opposition tres nette entre les auteurs qui abordent la responsabilite de la presse 
respectivement du point de vue du droit public et du point de vue du droit prive. En effet, 
la norme de prudence ou de diligence doit etre concretisee en fonction des circonstances 
concretes. C'est precisement dans cette concretisation en fonction de la situation 
specifique que pent etre eliminee !'opposition apparente entre !'article 1382 C.c. et 
!'article 10 C.E.D.H. Cette concretisation implique aussi qu'il soit tenu compte de la 
tache specifique et de la situation dans laquelle la presse travaille, et plus 
particulierement du fait que la presse apporte nne contribution essentielle a la vie en 
societe democratique. A cet egard, la jurisprudence de la Cour des Droits de l'Homme 
est egalement normative quant a !'application des articles 1382 et suivants C.c. 

L'examen de la jurisprudence belge fait apparaftre que, depuis tout un temps deja, elle 
apprecie la norme de prudence ou de diligence de maniere differente selon qu'il s'agit 
d'une discussion d'interet public, d'interets commerciaux ou d'un litige purement prive. 

Ces dernieres annees ont ete marquees par pas mal de remous sur la question des limites 
de la discussion publique des interventions du pouvoir judiciaire, du fonctionnement des 
institutions judiciaires et des decisions de justice. A cet egard, la Cour de Cassation a 
juge que, lorsqu'on demande au juge de prendre des sanctions contre nne forme 
determinee d'abus de la liberte d'expression a l'endroit de membres du pouvoir 
judiciaire, ce juge do it rechercher un juste equilibre entre l' interet de la liberte 
d'expression et les motifs de limitation applicables en cette matiere tels qu'ils sont 
indiques a !'article 10 § 2 de la Convention precitee. 

Subsiste sur ce point la question de I' influence de !'article 8 § 1 C.E.D.H. sur !'article 10 
de cette Convention. Peut-on sans plus deduire de l'article 8 § 1 qu'un article de presse 
doit rechercher la veracite, ne peut pas etre inutilement offensant et doit menager la vie 
privee du citoyen? La question est aussi de savoir si !'expression ,ne pas etre inutilement 
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offensant'' ne se trouve pas en conflit avec la conviction maintes fois exprimee par la 
Cour des Droits de l'Homme selon laquelle les conceptions, informations et idees 
doivent pouvoir inquieter et choquer. 

L' approche specifique de la limite de la liceite peut egalement se defendre dans 
!'appreciation de la critique dans le secteur economique. 

Enfin, le present article s' attache a 1' intervention du juge des referes dans des affaires de 
presse et plus particulierement de la possibilite de mesures preventives sans prejudice de 
la portee de !'article 18 de la Constitution. La premiere question est de savoir si une 
decision judiciaire peut etre consideree comme une forme de censure a la lurniere de 
I' article 18 C.j. Vient alors la question de savoir si la liberte d'expression dans le secteur 
prive requiert la meme protection que la liberte d'expression a l'endroit des autorites. Le 
recours au juge dans un conflit afferent a un droit civil, en l'espece un recours sur base 
de l'atticle 6 C.E.D.H., peut-il etre assirnile sans plus a une forme de censure? En tout 
cas, une mesure preventive en refere est une mesure de portee extreme, qui necessite une 
mise en balance reflechie des interets en presence. Ceci n'apparaft pas possible dans le 
cadre d'une procedure sur requete unilaterale. D'autre part, intervention du juge des 
referes dans une discussion publique est difficilement defendable. 

On peut conclure que, a 1' analyse de la jurisprudence des dix dernieres annees en matiere 
de responsabilite de la presse, I' article 10 C.E.D.H., en comparaison avec I' article 1382 
C. c., doit etre bien plus sou vent evoque que dans le passe. Sur ce point les limites ne sont 
toutefois pas toujours clairement deterrninees. 11 faut se garder des positions extremes. 
Toute limitation de la liberte de la presse ou toute condamnation pour fait illicite ne 
constitue pas en soi une menace pour la liberte de la presse. De telles contestations ont 
d'ailleurs le plus souvent une importance d'incidents. 

Une question importante est de sa voir siles autorites ne doivent pas veiller au maintien 
d'un pluralisme et d'une offre de presse suffisants et credibles, compte tenu du rOle 
essentiel de la presse dans une democratie. 

ZUSAMMENFASSUNG 

UBER PRESSEHAFTUNG 

Die Untersuchung der Pressehaftung ergibt sich nicht nur aufgrund des Art. 1382 ff. 
BGB sondern auch im Lichte von Rechtsbestimrnungen die die Presseak:tivitat im 
allgemeinen betreffen, von vorhandenen gesellschaftlichen Ansichten iiber die Rolle der 
Presse in elner demokratischen Gesellschaft, von SchutzmaBnahmen hinsichtlich anderer 
Rechtsgiiter wie des guten Rufes, des Privatlebens, der deontologischen Ansichten oder 
Gewohnheiten in den jeweiligen Berufsverbanden, von der Handelsgesetzgebung und 
den Handelsgewohnheiten, u.a. 

Eine erste Frage gilt den EinfluB der Art. 18 & 98 GVG (Beurteilung der Pressedelikte 
durch die Jury, Verbot praventiver ZwangsmaBnahmen, die gestaffelte Haftung). 

Das Kassationsgericht macht dabei den subtilen Unterschied zwischen Pressedelikten 
und Publikationsdelikten wodurch Abbildungen, Bilder, Zeichnungen, Illustrierungen 
und Karikaturen nicht in die SchutzmaBnahmen des Art. 18 GVG fallen. 

Es fragt sich, ob diese abweichende, verfahrensmaBige, strafrichterliche Vorgehensweise 
nicht gegen die Art. 6 & 6bis GVG verstiiBt. 
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Fest steht zwar, daB bei jeder Art der Pressehaftung nach allgemeiner Ansicht der 
Zivilrichter befugt ist, aber die Frage bleibt dennoch, inwiefern man sich bei der 
Anwendung des Art. 138/2 BGB durch diesen Richter auf die gestaffelte Haftung 
berufen kann. 

Diese Haftung wird anscheinend abgelehnt, weil in der Tat auch dem Verleger, dem 
Drucker und dem Verbreiter eine Eigenverantwortung zuerkannt wird. Dariiber hinaus 
muB die Bedeutung des Art. 1384 Abschnitt 3 BGB (die Haftung des Anstellers) 
beriicksichtigt werden. Zusatzlich muB auch Art. 18 des Arbeitsvertragsgesetzes 
hinzugezogen werden. SchlieB!ich fiihrt die Wirkung der gestaffelten Haftung auf die 
Art. 1382 ff BGB zu unverhaltnismaBigen Folgen die sich mit Art. 6 des MRK 
(Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) schwer versiihnen 
lassen. 

Bei Pressehaftung werden die Grenzen der RechtmaBigkeit von der Reichweite des Art. 
10 des MRK entscheidend beeinfluBt. 

Dieser Attikel muB allerdings im Licht der gesamten Konvention und auch einiger 
spezifischen anderen Bestimmungen wie der Art. 14, 8, 11, 16, 17 & 15 & 6 gelesen 
werden. 

Aus der Rechtsprechung des Gerichts fiir Menschenrechte geht hervor, daB Art. 10 des 
MRK einen sehr weiten Anwendungsbereich hat. Ein Unterschied nach dem Inhalt des 
Pressebeitrags ist nicht zu verantworten. 

Bei der Untersuchung der Pressehaftung steht die Bedeutung der freien Meinungs
auBerung und der Pressefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft zentral. 

Mehrmals hat das Gericht fiir Menschenrechte unterstrichen, daB die AuBerungsfreiheit 
nicht nur Ideen und Informationen die auf Zustimmung stoBen gilt, sondern auch solche 
die argern, schockieren und verwirren. 

Diese Prinzipien haben fiir die Presse eine besondere Bedeutung. Sie spielt ja die Rolle 
eines iiberwachers der Demokratie und verschafft der offentlichen Meinung eines der 
besten Mittel zur Kenntnisnahme und Beurteilung der Ansichten und Verhaltensweisen 
der Politiker. 

Das Einschranken der Pressefreiheit setzt an erster Stelle eine Gesetzesgrundlage im 
internen Recht voraus. Dariiber hinaus muB die Einschrankung dem Schutz eines der in 
Art. 10 Abschnitt 2 aufgezahlten Einschrankungsgriinde dienen. Weiter muB in einer 
demokratischen Gesellschaft die Einschrankung aus einem dringlichen gesellschaftli
chen Bedurfnis herstammen, das sich auf einleuchtende Weise herausgestellt hat und im 
richtigen Verhaltnis zur erstrebten Zielsetzung steht. Die Notwendigkeit der 
Einschrankung muB die Gesamtheit der konkreten Umstande der Rechtssache, die Art 
des Mediums und der Informationen, die Bedeutung des Eingriffs und der im Spiel 
seienden Belangen aufwiegen. 

In verschiedenen Arresten hat sich das Gericht fiir Menschenrechte im Licht des 
Respektes, den die richterliche Gewalt verdient, iiber die Pressefreiheit ausgesproc;hen. 

Davon unterscheidet sich die Rechtsprechung die sich auf die Teilnahme an der 
offentlichen Debatte iiber politische Fragen oder Angelegenheiten des Allgemeinwohls 
bezieht. Politikern gegeniiber gelten vie! allgemeinere Grenzen als Privatpersonen 
gegeniiber. Obwohl auch fiir letztere das Recht eines guten Rufes gilt, muB dieser Schutz 
gegeniiber der Bedeutung einer offenen Debatte und einer freien Diskussion in 
politischen Angelegenheiten abgewogen werden. Das demokratische Gewicht einer 
offentlichen Debate verdient eine groBere Bedeutung als die berechtigte Zielsetzung die 
Ehre oder die Grundrechte des anderen zu wahren. 
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Bei Pressehaftung beziehen sich die meisten Streitigkeiten auf die behauptete 
Nichterfiillung der allgemeinen Sorgfiiltigkeitsnorm. 

Aus einer griind1ichen Untersuchung der Priifungskriterien ergibt sich, daB der 
Gegensatz zwischen Verfassern die die Pressehaftung eher aus offentlichrechtlicher 
Sicht a1s aus privatrechtlicher Sicht untersuchen im Grunde nicht so scharf ist. Die 
Sorgfii1tigkeitsnorm muB ja je nach den genauen Umstiinden konkretisiert werden. 
Gerade durch diese Konkretisierung auf die spezifische Pressesituation hin kann der 
scheinbare Gegensatz zwischen Art. 1382 BGB und Art. 10 des MRK iiberbriickt 
werden. Die Konkretisierung urnfaBt ja die Riicksicht auf die spezifische Aufgabe und 
Lage der Presse, d.h. den wesentlichen Beitrag den sie zum demokratischen 
Zusammenleben 1eistet. In dieser Hinsicht setzt die Rechtsprechung des Gerichtes fiir 
Menschemechte bei der Anwendung des Art. 1382 ff BGB auch die Norm fest. 

Aus einer Untersuchung der be1gischen Rechtsprechung geht hervor, daB diese schon seit 
1angem die Sorgfii1tigkeitsnorm anders interpretiert, je nachdem es sich handelt urn eine 
Diskussion im offentlichen Interesse, urn Hande1sbe1ange oder urn eine rein private 
Streitigkeit. 

In den vergangenen Jahren gab es groBe Erregung tiber die Frage nach den Grenzen der 
Offentlichen Diskussion bei der Beurteilung der richterlichen Gewalt, des Funktionierens 
der gerichtlichen Institutionen und richterlichen Urteile. Das Kassationsgericht hat dabei 
geurteilt, daB der Richter, wenn er gebeten wird gegen eine gewisse Form des 
MiBbrauchs der AuBerungsfreiheit gegen Ausiibende der richterlichen Gewa1t 
Sanktionen vorzunehmen, einen gerechten Ausg1eich zwischen dem Be1ang der 
AuBerungsfreiheit und den einsch1iigigen Einschriinkungsgriinden wie sie in Art. 10 
Abschnitt 2 des erwiihnten Vertrags angedeutet worden sind, anstreben muB. 

Hierbei erhebt-sichwieder- die Frage nach -dem EinfluB des -Art. 8 Abschnitt-1-des-MRK 
auf Art. 10 des MRK. Kann man aus Art. 8 Abschnitt 1 ohne weiteres ab1eiten, daB ein 
Pressebeitrag W ahrhaftigkeit anstreben muB, nicht unnotig verletzend sein darf und das 
Privatleben des BUrgers schonen muB? Die Frage stellt sich auch, ob der Begriff ,nicht 
unnotig verletzend" nicht der vom Gericht fiir Menschenrechte mehrmals geiiuBerten 
Ansicht, daB Meinungen, Informationen und Ideen beunruhigen und schockieren 
konnen, wiederspricht. 

Die eigene Beriicksichtigung der RechtsmiiBigkeitsgrenze 1iiBt sich auch bei der Be
urteilung der Kritik im Wirtschaftsbereich verteidigen. 

Sch1ieBlich wird eingegangen auf die Zwischenkunft des Richters der einstweiligen 
Verfiigung in Presseange1egenheiten und insbesondere auf die Moglichtkeit priiventiver 
MaBnahmen bei uneingeschriinkter Reichweite des Art. 48 GG. Die erste Frage ist dabei, 
ob ein richterliches Urteil im Lichte des Art. 18 GVG a1s eine Form der Zenzur 
betrachtet werden kann. Die niichtste Frage 1autet, ob die freie MeinungsiiuBerung im 
privaten Bereich dense1ben Schutz verdient wie die AuBerungsfreiheit der Obrigkeit 
gegeniiber. Kann eine Berufung auf den Richter in einem Streitfall des Zivilrechtes, d.h. 
eine Berufung auf Art. 6 des MRK, ohne weiteres einer Form der Zenzur g1eichgesetzt 
werden? Auf jeden Fall ist eine PriiventivmaBnahme bei einer einstweiligen Verfiigung 
eine sehr weit gehende MaBnahme die eine griindiche Be1angeerwiigung erfordert. Dies 
scheint innerha1b eines Verfahrens auf einseitiges Bittschreiben nicht moglich. Weiter ist 
das Auftreten des Richters einer einstweiligen Verfiigung in einer offentlichen 
Diskussion schwer verteidigbar. 

A1s Besch1uB gilt, daB bei der Ubersicht der Rechtsprechung hinsichtlich der juristischen 
Haftung im 1etzten Jahrzehnt, der Art. 120 des MRK bei der Abwiigung unter Art. 1382 
BGB vie1 mehr als in der Vergangenheit beriicksichtigt werden so11. Dabei sind die 
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Grenzen selbstverstandlich nicht immer sicher. Man soli sich vor extremen Stellungen 
hiiten. Nicht jede Einschrankung der Pressefreiheit oder jede Verurteilung wegen 
unrechtmaBiger Handlung bedeutet an sich eine Bedrohung der Pressefreiheit. Solche 
Streitigkeiten haben ja meinstens nur einen nebensachlichen Charakter. 

Eine wichtige Frage bleibt, ob die Obrigkeit nicht daruber wachen soli, daB Pluralismus 
und Presseangebot bleibend und glaubwiirdig anwesend ist, im Hinblick auf die wesent
liche Rolle der Presse in der Demokratie. 

SUMMARY 

THE TORT LIABILITY OF THE PRESS 

When examining the tort liability of the press, we must look not only to Article 1382 et 
seq. of the Civil Code, but also to those legal provisions which concern the press in 
general, to existing views in society about the role of the press in a democracy, the 
protection of other rights such as a person's good name, private life, ethical views or 
practices adopted by a certain professional association, commercial law and practice, etc. 

The first question which arises is that which seeks to establish what is the effect of 
Articles 18 and 98 of the Constitution Uury trial for crimes involving the press, 
prohibition of the use of preventive force, differential tort liability). 

On this subject, the Hof van Cassatie has drawn a sharp distinction between crimes 
involving the press and crimes involving publication, as a result of which pictures, 
photographs, drawings, illustrations and cartoons do not enjoy the protection of Article 
18 of the Constitution. 

The question must be faced whether this derogation from normal criminal procedure 
does not infringe Articles 6 or 6(b) of the Constitution. 

What is certain, however, is that, regardless of the nature of the liability involving the 
press, the general opinion is that it is the civil courts which have jurisdiction. It then 
remains to be established to what extent the prcinciple of differential liability can be 
relied upon before these courts when Article 1382 of the Civil Code is being applied. 

It would appear that the answer to this question must be in the negative. The publisher, 
printer and distributor are also subject to personal liability. In addition, the relevance of 
Article 1384 (3) of the Civil Code must be recognised (vicarious liability). Furthermore, 
Article 18 of the Law relating to Contracts of Employment must also be taken into 
account. Finally, to apply the principle of differential liability to Articles 1382 et seq of 
the Civil Code would produce disproportionate results which are difficult to reconcile 
with Article 6 ECHR. 

In the area of the tort liability of the press, the limits of what is legitimate are affected by 
the field of application of Article 10 ECHR. 

Nevertheless, this Article must be interpreted in the light of the Convention as a whole 
and of a number of other specific provisions such as Articles 14, 8, 11, 16, 17 and 15 
and 6. 

From the case law of the European Court of Human Rights, it emerges that Article 10 
ECHR has a very wide field of application. It does not appear to be appropriate to make a 
distinction according to the contents of the press item in question. 
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When examining the question of the tort liability of the press, a crucial part is played by 
the importance of the freedom of expression and of the freedom of the press in a 
democracy. 

On several occasions, the Court of Human Rights has stressed that the freedom of 
expression not only seeks to ensure the protection of ideas and information which are 
received with approbation, but also such information and ideas as produce the effect of 
angering, shocking and confusing people. 

These principles are particularly relevant to the press, since the press has a watchdog 
function for democracy and provides public opinion with one of the best means of being 
informed of, and assessing, the opinions and attitudes of politicians. 

To restrict the freedom of the press presupposes in the first place that there is a 
legislative basis for doing so in the domestic legal system. Moreover, the restriction must 
serve to protect one of the grounds for restriction referred to in Article I 0 (2). In addition, 
the restriction must, in a democracy, be inspired by a pressing social need. This pressing 
need must be proved beyond all reasonable doubt and be proportionate to the pursued 
objective. The need to impose the restriction must be weighed against all the relevant 
circumstances of the individual case, the nature of the medium used and of the 
information provided, the seriousness of the restriction envisaged and the interests at 
stake. 

In a number of decisions, the Court of Human Rights has given rulings on the subject of 
the freedom of the press in the light of the respect due to the judiciary. 

This has to be distinguished from the case law which relates to the right to take part in 
public debate on political affairs or on matters of general public interest. Politicians are 
subject to much broader limits than individual persons. Although the former must also 
respect a person's good name; this protection mllsfbe weighed up. agairist the interests of 
open debate and the freedom to discuss political issues. The democratic requirements of 
public debate is deserving of greater importance than the legitimate objective of 
protecting other persons' honour or fundamental rights. 

In the field of the liability of the press, the majority of disputes relate tot the question 
whether or not the general duty to take care had been observed. 

A thorough examination of the criteria of assessment reveal that differences between 
those authors who tend to examine the liability of the press from a public law point of 
view rather than from a private law perspective are not as sharp as they may seem. The 
duty to take care must be given practical meaning in the light of the relevant 
circumstances. It is precisely by assessing this duty in the light of the specific situation of 
the press that it is possible to bridge the apparent gap between Article 1382 of the Civil 
Code and Article lO ECHR. Such an assessment also entails that account will need to be 
taken of the specific function of the press, which is to make a specific contribution 
towards a democratic society. In this respect, the case law of the Court of Human Rights 
will be decisive when applying Article 1382 et seq. of the Civil Code. 

From an examination of the Belgian case law, it emerges that the latter has for some time 
now been interpreting the duty to take care differently according to whether we are 
dealing with a discussion on a matter of public concern, commercial interests or a purely 
private dispute. 

In recent years, there has been much controversy on the issue of the limits to public 
debate when assessing the judiciary, the operation of the courts and court decisions. 
Here, the Hof van Cassatie has ruled that, when required to penalise certain types of 
abuse of the freedom of expression used against members of the judiciary, the relevant 
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courts must seek to strike a balance between the interests of freedom of expression and 
those grounds for restricting the latter which are laid down in Article 10 (2) of the 
aforementioned Convention. 

A perennial question in this regard is the extent of the influence exercised by Article 
8 (1) ECHR on Article 10 ECHR. Is Article 8 (1) to be interpreted solely as meaning that 
any item appearing in the press must seek to establish the truth, may not be unnecessarily 
hurtful and must respect the citizen's private life? The question must also be asked 
whether the term ,not unnecessarily hurtful" does not sit uneasily with the viewpoint, 
often expressed by the Court of Human Rights, that opinions, information and ideologies 
must be allowed to be disquiet and shock. 

A specific approach towards the limits of lawful action can also be defended when 
assessing criticism levelled at the business sector. 

Finally, an examination is made of the role of the judge sitting in summary proceedings 
in cases involving the press, more particularly the possibility of adopting preventive 
measures without prejudice to the terms of Article 18 of the Constitution. The first 
question that has to be asked in this context is whether a court decision can be interpreted 
as a kind of censureship in the light of Article 18 of the Judicial Code. The next question 
to arise is whether the freedom of expression in the private sector deserves the same 
degree of protection as the freedom of expression in relation to the public authorities. Is 
it legitimate simply to equate an action before a court aimed at settling a dispute 
concerning a civil right, i.e. the reliance on Article 6 ECHR, with censureship? Whatever 
the case may be, a preventive measure sought in summary proceedings is an extremely 
far-reaching measure which requires a fundamental assessment of the interests involved. 
This does not appear to be achievable in the context of proceedings based on a unilateral 
application. In addition, the intervention by a judge in summary proceedings in public 
debate appears difficult to justify. 

It is possible to conclude that, when reviewing the case law relating to tort liability over 
the past decade, it is necessary to involve Article 10 ECHR when deciding a case under 
Article 1382 of the Civil Code to a much greater extent than has been the case in the past. 
Obviously the limits to be observed do not always conform to the requirements of legal 
certainty. Extreme solutions should be avoided. Not every restriction on the freedom of 
the press or every decision in a tort action awarded to the plaintiff constitutes in itself a 
threat to the freedom of the press. Moreover, disputes of this type are often incidental by 
nature. It is also important to raise the question whether the public authorities should not 
strive to ensure that pluralism and the diversity of the press is a continuous and credible 
reality, in view of the crucial role played by the press in a democracy. 

RESUMEN 

LA RESPONSABILIDAD DE LA PRENSA 

El examen de la responsabilidad de la prensa no solo debe realizarse en base al art. 1382 
y siguientes del C6digo civil, sino tambien a la luz de disposiciones jurfdicas que se 
refieren a la actividad de la prensa en general, los conceptos sociol6gicos existentes en la 
materia sobre el papel de la prensa en una sociedad democnitica, la protecci6n de otros 
bienes jurfdicos tales como la reputaci6n, la vida privada, los conceptos o usos 
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deontologicos dentro de un contexto profesional determinado, la legislacion y 
costumbres comerciales y otros. 

Una primera pregunta que se plantea es saber emil es la influencia de los art. 18 y 98 del 
Codigo judicial (apreciacion de delitos de imprenta por el jurado, interdiccion de 
medidas coercitivas preventivas, la responsabilidad graduada). 

A este respecto, el Tribunal Supremo helga hace una distincion sutil entre delitos de 
imprenta y delitos de publicacion que hace que las imagenes, las fotos, los dibujos, las 
ilustraciones y las caricaturas no sean protegidos por el art. 18 del Codigo judicial. 

La cuestion que debe plantearse radica en saber siesta interpretacion penal, en particular, 
de la norma procesal no es contraria a los art. 6 y 6bis del Codigo judicial. 

Sin embargo, es cierto que, sea cual sea la indole de la responsabilidad de la prensa, el 
juez civil es competente para entender de estos asuntos. Pero subsiste la pregunta acerca 
de la aplicabilidad de la responsabilidad graduada en caso de invocarse el art. 1382 C.c. 
ante este juez. 

Parece que hay que rechazar esto. Ya que tambien se debe reconocer una responsabilidad 
propia del editor, del impresor y del distribuidor. Ademas, hay que sefialar el significado 
del art. 1384, parrafo 3 del C.c. (la responsabilidad del contratante). Adicionalmente, 
tambien hay que incluir en el debate el art. 18 de la Ley sobre los contratos de trabajo. 
Finalmente, la repercusion de la responsabilidad graduada sobre los art. 1382 y 
siguientes del C.c. tiene consecuencias desproporcionadas que son diffcilmente 
conciliables con el art. 6 del Tratado Europeo de los Derechos Humanos. 

En el caso de la responsabilidad de la prensa, los lfmites de la legitimidad son 
influenciados de manera decisiva por el alcance del art. lO del Tratado Europeo de los 
Derechos Humanos. 

Pero hay que leer este articulo a la luz de la Convencion en su conjunto y a la luz de 
algunas otras disposiciones especfficas tales como los art. 14, 8, 11, 16, 17, 15 y 6. 

Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de los Derechos Humanos que el art. l 0 del 
Tratado Europeo de los Derechos Humanos tiene un ambito de aplicacion muy amplio. 
No es justificada una distincion segtin el contenido del articulo de prensa. 

En el examen de la responsabilidad de la prensa, la proteccion de la libertad de expresion 
y de la libertad de prensa en una sociedad democratica ocupa una posicion central. 

El tribunal de los Derechos Humanos ha subrayado en repetidas ocasiones que la libertad 
de expresion no solo existe para las ideas e informaciones que se acogen favorablemente 
sino tambien para informaciones e ideas que irritan, chocan y sembran el desconcierto. 

Estos principios tienen un significado especial para la prensa, ya que la prensa 
desempefia el papel de perro guardian de la democracia y procura a la opinion publica 
uno de los mejores medios para conocer y evaluar las opiniones y posiciones de los 
politicos. 

La limitacion de la libertad de prensa supone en primer lugar la existencia de una base 
legal en derecho nacional. Ademas, la limitacion tiene que servir para la proteccion de 
una de las bases de limitacion enumeradas en el art. 10, § 2. La limitacion en una 
sociedad democratica tambien debe inspirarse de una necesidad social urgente. Esa 
necesidad urgente debe ser demostrada de manera convincente y ser proporcional al 
objetivo perseguido. La necesidad de la limitacion debe ser contrapuesta al conjunto de 
las circunstancias concretas del asunto, a la indole del medio y de la informacion, a la 
importancia de la intervencion y a los intereses que estan en juego. 
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En diferentes sentencias, el Tribunal de los Derechos Humanos se ha pronunciado sobre 
Ia libertad de Ia prensa a Ia luz del respeto que el poder judicial merece. 

Aparte de esto, hay que mencionar Ia jurisprudencia que sostiene Ia participaci6n de Ia 
prensa en el debate publico sobre asuntos polfticos o asuntos de interes publico general. 
Respecto de los polfticos, se aplican lfmites mucho mas amplios que respecto de 
personas privadas. Aunque el derecho a Ia reputaci6n les incumbe tambien a ellos, hay 
que contraponer esta protecci6n a los intereses de un debate abierto y una libre discusi6n 
sobre asuntos polfticos. El interes democratico de un debate publico ofrece un interes 
superior al objetivo legftimo de proteger el honor o los derechos fundamentales de las 
personas. 

En los supuestos de responsabilidad de la prensa, la mayorfa de las reclamaciones 
guardan relaci6n con un supuesto incumplimiento de Ia norma de prudencia general. 

Un examen profundo de los criterios de verificaci6n demuestra que, en realidad, no es 
tan marcada la· contraposici6n entre los autores que examinan la responsabilidad de la 
prensa mas bien a partir del derecho publico y los que lo hacen a partir del derecho 
privado. La raz6n para ello es que hay que concretizar la norma de prudencia segun las 
circunstancias concretas. Es precisamente gracias a esta concretizaci6n en la situaci6n 
especffica de prensa que se puede salvar Ia contradicci6n aparente entre el art. 1382 C.c. 
y el art. 10 del Tratado Europeo de los Derechos Humanos. La concretizaci6n implica 
por lo tanto que hay que tener en cuenta la funci6n especffica y la situaci6n en la que se 
encuentra la prensa, es decir que contribuye de manera esencial a la sociedad 
democratica. 

A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de los Derechos Humanos tambien es 
normativa en la aplicaci6n del art. 1382 y siguientes C.c. 

Resulta del examen de la jurisprudencia belga que, desde hace ya mucho tiempo, esta 
aplica la norma de prudencia de manera diferente segun que se trata de un debate de 
interes publico, de intereses comerciales o de una impugnaci6n meramente privada. 

En los ultimos afios, se ha planteado una polemica acerca de los lfmites del debate 
publico en Ia evaluaci6n del poder judicial, del funcionamiento de las instituciones 
judiciales y de las resoluciones judiciales. A este respecto, el Tribunal Supremo helga ha 
mantenido que, si se solicita del juez la adopci6n de sanciones contra una forma 
determinada de abuso de libertad de expresi6n a cargo de miembros del poder judicial, 
esto tiene que apuntar a un equilibria justo entre el interes de Ia libertad de expresi6n y 
las bases de limitaci6n que se aplican, tales como indicadas en el art. 10, § 2 del Tratado 
mencionado. 

Una cuesti6n que sigue candente a este respecto consiste en saber cual es la influencia 
del art. 8, § 1 del Tratado Europeo de los Derechos Humanos sobre el art. 10 del mismo 
Tratado. i,Se puede deducir sin mas del art. 8, § 1 que una contribuci6n de prensa tiene 
que aspirar a ser conforme ala verdad, que no puede ser innecesariamente ofensiva y que 
tiene que respetar la vida privada del ciudadano? Uno tambien puede preguntarse si la 
noci6n ,no innecesariamente ofensiva" no es contraria a la postura varias veces 
expresada por el Tribunal de los Derechos Humanos de que las convicciones, 
informaciones e ideas deben poder preocupar y chocar. 

El propio enfoque del lfmite de Ia legitimidad tambien se puede defender en la 
evaluaci6n de Ia crftica en el sector econ6mico. 

Finalmente, se aborda la cuesti6n de Ia intervenci6n del juez en el marco de 
procedimientos de urgencia en causas que impliquen a Ia prensa y mas particularmente Ia 
posibilidad de medidas preventivas sin pe1juicio del alcance del art. 18 de la 
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Constituci6n. La primera cuesti6n a este respecto es si se puede considerar una sentencia 
judicial como una forma de censura a Ia luz del art. 18 del C6digo judicial. La pregunta 
siguiente es si la libertad de expresi6n en el sector privado merece la misma protecci6n 
como Ia libertad de expresi6n respecto de las autoridades. ,;,Puede equipararse sin mas a 
una forma de censura el recurso al juez en caso de impugnaci6n acerca de un derecho 
civil, o sea una apelaci6n al art. 6 del Tratado Europeo de los Derechos Humanos? En 
todo caso, una medida preventiva en un procedimiento de urgencia es una medida muy 
radical que requiere considerar minuciosamente los intereses. Esto no parece ser posible 
en un procedimiento seguido a instancia de parte. Ademas, es diffcil defender la 
intervenci6n del juez en procedimiento de urgencia en un debate publico. 

Se puede concluir que, considerando la jurisprudencia en relaci6n con la responsabilidad 
judicial de los ultimos lO afios, hay que involucrar mucho mas que en el pasado el art. lO 
del Tratado Europeo de los Derechos Humanos en la consideraci6n bajo el art. 1382 C.c. 
Esta clara que los Ifmites no siempre ofrecen una garantfa de seguridad en el trafico 
jurfdico. Hay que evitar la adopci6n de posturas extremas. Toda limitaci6n de la libertad 
de prensa o toda condena por hecho ilfcito no constituye en sf una amenaza de Ia libertad 
de prensa. Por lo demas, tales impugnaciones tienen generalmente un significado 
incidental. 

Una pregunta interesante es si las autoridades no deben procurar que este presente de 
manera permanente y credible el pluralismo en la oferta de prensa, dado el papel esencial 
que juega la prensa en una democracia. 
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