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Instanþele aapãrã llicenþele oopen-ssource
Conectaþi permanent la problematica proprietãþii intelectuale

din spaþiul virtual, avocaþii de la Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
semnaleazã o spectaculoasã evoluþie în privinþa impunerii, pe cale
judecãtoreascã, a drepturilor aferente Licenþei Publice Generale GNU,
versiunea a 2-a. Anul trecut, în luna septembrie, compania americanã
Monsoon Multimedia Inc. a fost acþionatã în justiþie pentru nesocotirea
licenþei GPL 2 pe baza cãreia reclamanþii (douã persoane fizice)
distribuiau un software denumit BusyBox. Concret, cei doi recla-
manþi au afirmat cã firma pârâtã comercializa un produs soft care
încorpora ºi BusyBox, însã fãrã a oferi utilizatorilor ºi codul-sursã,
cum prevedea licenþa. Temeiul acþiunii în justiþie l-a constituit legea
americanã a copyrightului.

Speþa derulatã în faþa instanþei Districtului de Sud din New
York este relevantã cel puþin pentru douã motive. În primul rând,
este pus în evidenþã cu putere faptul cã licenþele de tip open-source se
pot bucura de protecþie legalã în faþa tribunalului, iar autorii acestor
tipuri de software se pot oricând adresa, cu succes, justiþiei. În al
doilea rând, controversa în ceea ce priveºte licenþa GPL – dacã este
o veritabilã licenþã sau dacã trebuie privitã ca un contract – pare sã
se apropie, în sfârºit, de un rãspuns tranºant în dreptul american. În
funcþie de interpretarea juridicã aplicabilã, încãlcarea condiþiilor
stipulate în licenþã va determina fie acordarea de despãgubiri,
laolaltã cu obligaþia de a nu mai utiliza licenþa, în temeiul legislaþiei
din sfera proprietãþii intelectuale, fie numai beneficiul despãgubiri-
lor, potrivit rãspunderii contractuale clasice.

În cazul menþionat, s-a ajuns, totuºi, destul de repede la o
înþelegere între pãrþile litigiului, ceea ce a împiedicat instanþa sã se
pronunþe argumentat asupra problemelor juridice cu care fusese
sesizatã. Termenii tranzacþiei dintre reclamanþi ºi pârâtã au fixat
obligaþia acesteia din urmã de a achita o sumã cu titlu de com-
pensaþie pentru creatorii softului BusyBox ºi de a suporta controlul
periodic al unui open-source compliance officer, însãrcinat sã suprave-
gheze modul de conformare faþã de exigenþele conþinute în licenþã.

O rreacþie îîn llanþ, îîn SSUA
Încurajatã de acest prim succes, chiar ºi în absenþa unei

hotãrâri judecãtoreºti care sã fi abordat temele de fond ale
disputei, echipa BusyBox ºi-a extins aria acþiunilor în instanþã
împotriva a încã douã companii, despre care a pretins cã ºi-au
încãlcat de asemenea obligaþiile înscrise în licenþa GPL 2 cu
privire la distribuirea ºi a codului-sursã cãtre utilizatorii din aval.
Temeiul l-a reprezentat, ca ºi în primul caz, legea drepturilor de
autor, nu rãspunderea contractualã de drept comun.

Este interesant de urmãrit dacã ºi în cazul acestor douã noi
speþe – Andersen, Landley v. High Gaing Antennas, LLC ºi Andersen,

Landley v. Xterasys Corporation – aflate pe rolul aceluiaºi tribunal
districtual new-yorkez, se va ajunge tot la înþelegeri între pãrþile
aflate în proces, ceea ce ar duce din nou la privarea judecãtorilor
de posibilitatea de a-ºi exprima pe fond punctul de vedere asupra
impunerii legale a licenþelor din categoria open-source. În orice caz,
o reacþie a pârâþilor de a încerca stingerea litigiului în schimbul
achitãrii unor daune-interese reprezintã cel puþin un indiciu cu
privire la poziþia nesigurã din punct de vedere juridic a celor ce
violeazã prevederile licenþelor de acest tip.

Premiera înregistratã în SUA prin declanºarea acestor
procese este de naturã sã se transforme într-un serios semnal de
alarmã la nivelul industriei produselor informatice, deoarece ne
putem imagina cã destule firme folosesc ºi redistribuie software
sub licenþã publicã în condiþii cel puþin discutabile. Exemplul
oferit de Andersen ºi de Landley ar putea fi, în curând, urmat cu
fidelitate de alþi potenþiali reclamanþi, ale cãror ºanse de succes în
justiþie sã nu poatã fi contrabalansate de apãrãrile celor ce ignorã
astãzi minima înzestrare legalã a licenþei GNU.

Riscuri îîn ccaz dde ffuziuni ººi ppreluãri 
În mãsura în care ocrotirea ºi impunerea judecãtoreascã a

licenþelor open-source în America va deveni o realitate incontes-
tabilã ºi ireversibilã, s-ar putea sã ne aflãm la începutul unei
tendinþe de neoprit, cu efecte considerabile în multe alte state ale
lumii. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, înaintea speþelor nãscute
în Statele Unite, Germania a fost þara în care judecãtorii au înþe-
les sã confere forþã juridicã produselor soft dezvoltate sub licenþe
publice. Amplificarea utilizãrii de software bazat pe GPL va
atrage dupã sine o mult mai mare preocupare a dezvoltãtorilor
pentru apãrarea eficientã în plan legal, confirmatã de judecãtori, a
software-ului lor ce încorporeazã elemente open-source, întemeiatã
pe legislaþiile de copyright din alte jurisidicþii. Se poate afirma, fãrã
teama riscului de a greºi, cã perioada în care licenþele publice erau
considerate vulnerabile juridic ºi, ca atare, susceptibile de utilizãri
abuzive neproblematice, îºi are sfârºitul relativ aproape. 

Consecinþele juridice de acest gen sunt menite sã atragã atenþia ºi
asupra nevoii de a acþiona preventiv, evitând naºterea unor dispute
în faþa tribunalelor. Este vorba, de exemplu, despre necesitatea de
a proceda, cu ocazia operaþiunilor de Due Diligence, la o atentã ºi mi-
nuþioasã examinare a portofoliului de software aparþinând firmelor
aflate în preajma unor preluãri sau fuziuni, spre a fi identificate
eventuale riscuri derivate din folosirea abuzivã a acestor licenþe. În
cazul în care existã, asemenea situaþii vor trebui avute în vedere atât
la fundamentarea preþului preluãrilor, cât ºi la ancorarea unor mã-
suri de siguranþã în contractele de preluare, în scopul eliminãrii situa-
þiilor cu potenþial litigios, al asigurãrii drepturilor ºi intereselor unor
terþi care ar putea emite pretenþii ºi al reintrãrii generale în legalitate.
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