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Distrac]iile de pe YouTube…

…chiar cost`. U[urin]a cu care post`m clipuri pe
super-platforma de divertisment care face parte
din grupul Google nu trebuie s` induc` în
eroare. Fiecare asemenea postare, laolalt` cu
download-`rile ei zilnice, creeaz` dureri de cap,
plus însemnate pagube materiale diver[ilor
titulari ai drepturilor de proprietate intelectual`,
care î[i v`d crea]iile reproduse electronic f`r`
asentimentul lor. Aparen]a libert`]ii totale de
exprimare a zecilor de milioane de utilizatori ce
acceseaz` YouTube a fost contestat` de un
gigant mondial al copyright-ului, firma multi-
media Viacom, ale c`rei drepturi privind filme [i
clipuri muzicale suport`, în fiecare zi, nesocotiri
frecvente în sfera electronic`.

O problem` de principiu

Procesul pe care Viacom l-a intentat YouTube [i
societ`]ii sale mam`, Google, trece dincolo de
ceea ce raportul firmei de avoca]i Reed Smith
LLP tinde s` rezume, apropo de preten]iile la
desp`gubiri ale reclamantei, însumând peste un
miliard de dolari. Instan]ele judec`tore[ti (nu
doar cele din Statele Unite ale Americii) sunt, în
continuare, lipsite de o orientare definitiv`, apt`
s` tran[eze problema referitoare la faptul dac`,
în mediul internetului, accesul la crea]iile
intelectuale ale altora trebuie s` se bucure de
aceea[i limitare precum cea consacrat` în spa]iul
offline, ori dac`, date fiind particularit`]ile
teritoriului cibernetic, nedelimitat de frontiere
politice [i juridice, se justific` o paradigm` nou`
în privin]a beneficiului operelor de orice fel,
rezervat unui public alc`tuit, în curând, din
miliarde de utilizatori.
Evident, în continuare, atât la nivel interna]ional,
cât [i în cadrul legislativ intern al statelor de pe
glob, reglement`rile protejeaz` copyright-ul
prin reguli [i instrumente procesuale capabile s`
descurajeze abuzul, reaua-credin]` [i utilizarea
f`r` limite a operelor create de al]ii. Iar aceast`

situa]ie legal` nu reprezint` altceva decât
expresia unor principii juridice statornicite cu
mult timp în urm`, axate în special pe ideea
potrivit c`reia, cel care a produs o pagub` unei
persoane trebuie s` o desp`gubeasc` pe
aceasta.
În pofida acestei realit`]i incontestabile, obser -
v`m cum, treptat, atât dispozi]iile unor legi mo -
der ne, cât [i solu]iile formulate de instan]ele
judec`tore[ti imprim` un curent de gândire
oarecum nou, destinat s` apere buna-credin]` a
intermediarilor de servicii electronice, într-un
mediu de comunicare ce face, practic vorbind,
imposibil` exercitarea unui control total [i
eficace asupra conduitei abuzive a utilizatorilor.

Digital Millennium Copyright
Act
Astfel, Curtea Districtual` de Sud din New York,
\nvestit` cu judecarea procesului sus-evocat, a
respins preten]iile lui Viacom, cu motivarea c`
YouTube nu poate fi ]inut r`spunz`tor pentru
nesocotirea dreptului de proprietate intelectual`
al reclamantei, cât timp s-a conformat cu promp-
titudine cerin]elor legale ce impun furnizorilor
de servicii internet înl`turarea imediat` a con -
]inuturilor protejate, atunci când au fost notifica]i
în acest sens. Aceast` obliga]ie este con]inut` de
actul normativ ce guverneaz`, în prezent, în
America, circula]ia dreptului de autor în sfera
electronic`. Ne referim la Digital Millennium
Copyright Act, un document juridic ce merit`
studiat cu aten]ie [i de c`tre juri[tii din România.
Ra]iunea legii americane o reprezint` tocmai
ocrotirea intermediarilor de con]inuturi, care
dovedesc buna lor credin]` în rela]ia cu titularii
drepturilor de proprietate intelectual`. Judec` -
torii cauzei Viacom au subliniat c` a pretinde
acestei categorii de furnizori de servicii s` [tie, în
orice moment, ce drepturi ale unor ter]i au fost
înc`lcate, ori a le cere s` considere c` utilizatorii
platformelor respective posteaz`, ca principiu [i
în mod curent, con]inuturi piratate, ar însemna
s` se loveasc` în chiar scopul reglement`rii, care
nu [i-a propus s`-i transforme pe intermediari în
jandarmi ai internetului. Ei nu trebuie s` fie
obliga]i la monitorizarea uria[ului mediu de
transfer de con]inuturi care este internetul, ci s`
ac]ioneze doar atunci când au fost notifica]i, cu
certitudine, cu privire la lezarea unor drepturi.
Sentin]a cur]ii din New York va fi, cu siguran]`,
apelat` de c`tre Viacom, [i nu excludem ca
spe]a s` devin` un precedent [i la nivelul Cur]ii
Supreme din SUA, al c`rui cuvânt ar putea
cânt`ri greu în orient`rile legale ale altor ]`ri.
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