TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Secţia a-IV-a Civilă


Doamnă președinte,

Subsemnatul, Davidescu Lucian-Viorel, domiciliat în București, ____, în calitate de pârât în dosarul 19359/3/2018 în contradictoriu cu d-l Cotoros Mircea Nicolae, depun următoarele

CONCLUZII

Rog instanța să încuviințeze cererile din întâmpinarea mea așa cum au fost formulate iar referitor la probatoriul administrat doresc să adaug următoarele precizări:

Teza reclamantului este că din declarația notarială a d-lui Nelu Neacșu rezultă o „obligație de a face” în sarcina mea, în sensul de a elimina complet articolele în care domnul Cotoros este menționat. Consider că pretenția este nefundamentată, din următoarele motive:

1. Potrivit art. 30 alin. 2 din Constituția României, „cenzura de orice fel este interzisă”. Acest articol este transpus în legislație și susținut de practica jurnalistică. Astfel, din punct de vedere legal autorul unui articol presupus defăimător poate suferi consecințe în dreptul penal sau civil iar din punct de vedere profesional conținutul poate fi amendat prin precizări, drepturi la replică sau chiar dezmințiri. Însă în nici o situație nu există o obligație de a elimina un articol cu totul, acest lucru echivalând cu cenzura. 

2. Reclamantul a încercat să susțină presupusa „obligație de a face” printr-un probatoriu adecvat pentru acuzațiile de calomnie sau defăimare, uzuale în litigiile cu mass-media. În condițiile în care articolele relevante din Codul Civil nu au fost invocate, consider că acțiunea este lipsită de temei.

3. Prin natura ei, o declarație notarială - cum este cea dată de d-l Nelu Neacșu - nu poate produce obligații în sarcina terților, nefiind un act legislativ, administrativ sau contractual.

4. Conținutul declarației nu este credibil, în contextul în care contrazice declarații publice anterioare făcute de însuși d-l Neacșu. Explicația care le pune pe seama presupusei spargeri a conturilor de e-mail și media sociale lipsește cu totul din respectiva declarație.

5. Chiar dacă susținerea d-lui Neacșu ar fi adevărată, că altcineva a trimis e-mailul în numele lui, situația i-ar creea prejudicii domniei sale personal, ca potențial denunțător, în nici un caz d-lui Cotoros. Indiferent cine este autorul e-mailului către George Maior, corespondența în forma respectivă a fost cu adevărat extrasă în mod neautorizat și a fost făcută publică, lucruri necontestate de nimeni.

D-l Nelu Neacșu nu a avut solicitări față de mine, cu excepția celei de a-i publica declarația notarială - lucru pe care l-am făcut din primul moment - și nici nu a reclamat la vreo autoritate legală presupusa accesare neautorizată a sistemelor sale informatice.

Din aceste motive, consider că explicația alternativă propusă de reclamant cu sprijinul martorului Nelu Neacșu este puțin credibilă.

Se presupune că o persoană necunoscută i-a accesat neautorizat contul de e-mail al lui Nelu Neacșu în anul 2010, de unde a inițiat o corespondență cu d-l George Maior în care ar fi inserat atât fapte autentice, cunoscute de un grup foarte restrâns de persoane (și cu o corespondență care să le probeze), dar și elemente fabricate.

Trei ani mai târziu, este compromis însuși e-mailul lui George Maior de către Marcel Lehel / Guccifer (fapt confirmat de data aceasta, inclusiv printr-o hotărâre judecătorească), de unde este extrasă corespondența respectivă și făcută publică.

În momentul publicării respective de Riscograma, în 2014, o persoană necunoscută pătrunde din nou neautorizat în conturile de e-mail, Facebook și LinkedIn ale d-lui Nelu Neacșu, postează link-ul către articolul Riscograma și oferă confirmări publice în numele d-lui Neacșu față de faptul că într-adevăr el l-a avertizat pe George Maior.

Prin urmare, ipoteticul hacker necunoscut este simultan în măsură să intre la trei ani distanță în conturile lui Nelu Neacșu, este la curent cu relația sa cu Mircea Cotoros și despre activitatea sa profesională și îi trimite un e-mail d-lui George Maior (cu care d-l Neacșu susține că nu a vorbit niciodată) pentru un motiv deocamdată necunoscut.

Consider că acest scenariu coboară sub orice grad rezonabil de plauzibilitate. Doar minciunile sunt complicate, adevărul este cel mai adesea simplu!

În sprijinul tezei că nu acesta este adevărul vin și depozițiile contradictorii dintre reclamantul Mircea Cotoros - care a spus că după apariția articolului domnia sa l-a contactat inițial pe Nelu Neacșu, respectiv martorului Nelu Neacșu care a spus dimpotrivă, că el l-a contactat inițial pe Mircea Cotoros. 

Consider că întreaga depoziție a acestui martor a fost evazivă și ezitantă.

Este de înțeles situația neconvenabilă în care se găsește  un denunțător care se considera anonim în momentul în care identitatea sa devine publică. În cazul d-lui Neacșu este însă surprinzătoare schimbarea subită de atitudine, de la confirmare (pusă pe seama unor presupuși „hackeri”) la negare. Din acest motiv, am scris urmarea „Apărați-l pe Nelu Neacșu”, în care am prezentat atât declarația notarială a dânsului cât și corespondența integrală cu d-l Cotoros de până la momentul respectiv, însoțite de întregul context.

Consider că toate aceste lucruri îl fac pe d-l Nelu Neacșu un martor necredibil.

În privința martorului adus pentru a susține teza prejudiciilor suferite, singurele elemente concrete pe care le-a expus în sprijinul acuzației au fost că unul dintre colegii de studii i-ar fi spus la un moment dat d-lui Cotoros în timpul cursului „Lasă că știm ce făceai tu la Bruxelles” respectiv că articolul a fost trimis pe grupul de Whatsapp al clasei.

Consider că a căuta reparații în instanță pentru o astfel de situație este excesiv și inadecvat iar teza reclamantului - cum că ar fi existat vreun prejudiciu - nu a putut fi demonstrată mulțumitor.

Articolul Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi” constă în publicarea întocmai a corespondenței primite de George Maior însoțită de un scurt sumar și de prezentarea contextului. Nicăieri în acest sumar - adică în partea care aparține autorului - nu este menționat numele d-lui Cotoros, cu atât mai puțin vreo opinie despre vinovăția sau nevinovăția în cauză a d-lui Cotoros.

De asemenea, subiectul este introdus printr-un titlu cu referințe stricte și clare „... Șeful SRI știa ... că firma lui Ghiță ...” iar textul are tonul dubitativ adecvat situației: „presupuse practici  dubioase”, „s-ar fi pregătit să dea şpagă”.

Personajele principale ale articolului sunt Sebastian Ghiță (politician, milionar din contracte cu statul, multiplu anchetat penal și, în prezent, fugar în Serbia pentru a se sustrage înfăptuirii justiției) respectiv George Maior (șef al Serviciului Român de Informații, care ar fi fost sesizat asupra respectivei situații fără a exista însă consecințe vizibile public, în prezent ambasador al României în SUA).

Dat fiind profilul public de rang înalt al celor două personaje, publicarea de îndată a corespondenței este un fapt de maxim interes public. Practica profesională în Uniunea Europeană și în restul sistemelor democratice este constantă și solidă: cel care a interceptat neautorizat datele poate fi pasibil de sancțiunea penală impusă de lege, însă jurnaliștii care distribuie conținutul sunt protejați complet, în virtutea dreptului publicului la informare.

Autorul atacului cibernetic care a rezultat în dezvăluirea corespondenței, d-l Marcel Lehel Lazăr, a fost condamnat pentru accesarea în acest mod și a datelor unor personaje publice de rang internațional - George W. Bush, Hillary Clinton, Colin Powell etc. Nimeni nu l-a acuzat vreodată că ar fi intervenit asupra conținutului, lucru care oricum ar fi nerezonabil de închipuit dat fiind volumele uriașe de date interceptate și informațiile cu grad foarte mare de particularitate conținute acolo.

În cazul corespondenței de față, care este doar una dintre miile interceptate și dezvăluite de Guccifer, nici d-l Ghiță nici d-l Maior n-au dezmințit faptele specifice menționate în corespondență, nu mi-au trimis drepturi la replică sau solicitări de retractare, nu m-au dat în judecată și - din ce știu - nici nu au făcut vreun fel de presiuni ca articolul „să dispară”.

Domnul Cotoros, pe de altă parte, din postura de personaj secundar, menționat nici măcar în corpul principal al articolului ci doar în corespondența brută reprodusă, are pretenția ca articolul să fie eliminat cu totul. Acest lucru ar fi împotriva Constituției, al dreptului publicului la informare, al practicii jurnalistice și al bunului simț.

În cazul platformei România Curată, d-l Cotoros solicită chiar eliminarea unui articol despre un subiect diferit doar pentru faptul că face referire la articolul despre Riscograma. Reiterez faptul că am ridicat excepția lipsei calității procesuale a Societății Academice din România din motivul că în momentul publicării eu nu lucram la România Curată iar calitatea mea curentă de editor al portalului respectiv nu-mi dă vreun drept discreționar asupra conținutului publicat anterior. Din acest motiv, nu există vreo diferență de substanță între România Curată și oricare altul dintre site-urile care au citat articolul meu.

Empatizez cu situația domnului Cotoros, chiar și în cazul în care într-un moment din carieră ar fi fost poate nevoit să facă compromisuri profesionale la limita legii, însă pentru situația dumnealui există remedii legale specifice pe care eu însuși i le-am recomandat, demonstrându-mi astfel în mod explicit buna-credință și lipsa vreunei intenții de a-i provoca prejudicii. Astfel, conform legislației europene privind „dreptul de a fi uitat”, domnul Cotoros poate solicita persoanelor juridice care administrează motoarele de căutare să elimine articole specifice din căutările despre numele lui.

Această reglementare asigură echilibrul adecvat dintre dreptul publicului la informare și dreptul individului la viață privată, fără a apela la instituția cenzurii. Astfel, o căutare pe Google despre Sebastian Ghiță și George Maior returnează publicului articolul în cauză pe când o căutare despre Mircea Cotoros - nu.

Răspunsul pe care l-a dat d-l Cotoros la întrebarea respectivă în fața instanței - cum că Google i-ar fi răspuns că îi trebuie o hotărâre judecătorească - îl consider nemulțumitor. Dacă acesta este adevărul, atunci d-l Cotoros ar fi trebuit să se îndrepte în justiție împotriva Google pentru a-i fi recunoscut și susținut un drept prevăzut de lege, nicidecum împotriva autorului. Nicăieri în legislația privind dreptul de a fi uitat nu este prevăzută obligativitatea existenței unei hotărâri judecătorești pentru ca el să fie pus efectiv în aplicare.

Pe de altă parte, așa cum i-am comunicat d-lui Cotoros din primul moment în care m-a contactat și apoi cu fiecare ocazie, rămân dispus - așa cum sunt de altfel constrâns de bunele-practici profesionale - să public sub formă de adăugire la articol orice drept la replică, punct de vedere sau precizare pe care ar dori să le facă. 

Precizez din nou că de fiecare dată reclamantul a refuzat această practică legitimă și uzuală. În schimb, a apelat la o tactică de hărțuire și intimidare care culminează cu această acțiune în instanță lipsită de baze legale și factuale, în disprețul complet a ce înseamnă atât mass-media cât și justiție: cu o pretenție care contravine în mod direct Constituției, cu o încadrare eronată în codul civil întrucât cea vizată era vădit ieșită din termenul de prescripție - prescripție recunoscută în ședința publică de chiar avocatul reclamantului - cu un presupus prejudiciu fixat la o sumă intimidantă pentru care nu a fost achitată o taxă de timbru corespunzătoare, cu o tentativă inițială de a include între părți o firmă omonimă site-ului Riscograma dar despre care o documentare minimală releva că nu se află în raporturi juridice directe cu publicația, cu avocați care dacă ar fi vrut sau știut să urmărească interesul clientului ar fi acționat în instanță Google, cu un martor necredibil și altul irelevant.

Din aceste motive, consider că nu există nici unul dintre elementele constitutive care trebuie întrunite simultan pentru a putea conduce la o sentință defavorabilă într-un astfel de caz - fapta ilicită, reaua-intenție sau prejudiciul - motiv pentru care vă solicit să respingeți cererea reclamantului ca neîntemeiată.

