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1. A expressão «lugar onde ocorreu o facto
danoso», utilizada no artigo 5.°, n.° 3, da
convenção de 27 de Setembro de 1968
relativa à competência judiciária e à exe
cução de decisões em matéria civil e
comercial, após as alterações introduzidas
pela convenção de 9 de Outubro de 1978
relativa à_ adesão do_ Reino da Dinamarca,
da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e pela
convenção de 25 de Outubro de 1982
relativa à adesão da República Helénica,
em caso de difamação através de um
artigo de imprensa divulgado em vários
Estados contratantes, deve ser interpre
tada no sentido de que a vítima pode
intentar uma acção de indemnização con
tra o editor ou nos órgãos jurisdicionais
do Estado contratante do lugar de estabe
lecimento do editor da publicação difa
matória, competentes para reparar a inte
gralidade
dos
danos
resultantes
da
difamação, ou nos órgãos jurisdicionais
de cada Estado contratante em que a
publicação foi divulgada e onde a vítima
alega ter sofrido um atentado à sua repu
tação, competentes para conhecer apenas
dos danos causados no Estado do tribunal
onde a acção foi proposta.
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2. As condições de apreciação do carácter
danoso do facto litigioso e as condições
de prova da existência do alcance do pre
juízo alegado pelo demandante numa
acção baseada na responsabilidade extra
contratual não relevam da convenção, mas
são regidas pelo direito material desig
nado pelas normas de conflito de leis do
direito nacional do tribunal onde foi pro
posta a acção com fundamento nas dispo
sições da convenção, na condição de essa
aplicação não afectar o efeito útil desta
última. A circunstância de o direito naci
onal aplicável ao litígio no processo prin
cipal prever em matéria de difamação uma
presunção de prejuízo, dispensando o
demandante de produzir a prova da sua
existência e do seu alcance, não é suscep
tível de impedir a aplicação do artigo 5.°,
n.° 3, da convenção.

