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� Se întâmpl` în Australia...

Ce au în comun Paramount, Warner Bros,
Village Roadshow şi Twentieth Century
Fox, dincolo de faptul c` le vedem logo-
urile pe genericul vreunui film? Mai nou,
celebrele studiouri de produc]ie s-au reunit
într-un consor]iu litigios, al`turi de al]i
reclaman]i, într-o ac]iune civil` ce promite
s` fie una dintre cele mai spectaculoase din
istoria jurispruden]ei australiene. Ac]iunea
este îndreptat` – ne obişnuim deja – îm-
potriva unui internet service provider de la
Antipozi, iiNet, care a facilitat milioanelor
sale de utilizatori schimbul de fişiere
con]inând filme şi programe de televiziune.
Dac` ne gândim c` pârâta de]ine, în Aus-
tralia, pozi]ia a 3-a în clasamentul celor
mai puternici ISP de pe pia]`, ne putem
imagina c` Telstra şi Optus, ocupan]ii
primelor dou` locuri, se pot preg`ti pentru
o b`t`lie procesual` asem`n`toare, în care
miza o va constitui exonerarea furnizorilor
de servicii internet în contextul circula]iei
libere a crea]iilor ocrotite juridic, în mediul
online. Cel pu]in asta pare s` rezulte dintr-un
recent raport al firmei de avoca]i Holding
Redlich, cu sedii la Sydney şi Mel bourne.
Caracteristica litigiului deschis împotriva
iiNet o reprezint` prealabila investigare
meticuloas` a serviciului de file-sharing
oferit de pârât`, de c`tre Fede ra]ia Aus-
tralian` Împotriva Furturilor de Copyright
(AFACT). Aceasta din urm` este o orga-
niza]ie neguvernamental`, înfiin]at` în
2004, cu scopul ocrotirii crea]iilor intelec-
tuale ale produc`torilor din televiziune şi
cinematografie, în conlucrare cu au-
torit`]ile publice. De asemenea, AFACT îi
protejeaz` şi pe distribuitorii autoriza]i de
produc]ii cinematografice şi TV, care, la
rândul lor, înregistreaz` prejudicii ca efect
al file-sharing-ului anarhic. Investiga]ia
condus` de acest organism a avut ca
menire alc`tuirea unui probatoriu imbata-
bil, de natur` s` conving` instan]ele
judec`toreşti de injuste]ea politicii de file-
sharing a iiNet. Pe baza acestei atente

cercet`ri, AFACT a putut strânge dovezi ce
atest` producerea câtorva mii de în c`l c`ri
ale drepturilor de proprietate intelectual`,
de c`tre utilizatorii abona]i la iiNet.

� ...şi ia propor]ii...

În consecin]`, reclaman]ii au solicitat tri-
bunalului, în principal, constatarea faptu-
lui c` pârâta nu a adoptat o politic` apt` s`
descurajeze lezarea drepturilor de propri-
etate intelectual` apar]inând produc`torilor
de film şi TV. În subsidiar, tribunalul a fost
confruntat cu cererea ca iiNet s` înceteze
conturile utilizatorilor care au nesocotit
copyright-ul reclaman]ilor. Calculele deloc

simple ce se fac în prezent vor duce şi la
formularea cuantumului de desp`gubiri pe
care Paramount et al. le vor pretinde în
mod oficial. Este de aşteptat ca suma final`
s` nu fie deloc neglijabil`. 
Dincolo de ap`rarea clasic` a oric`rui ISP
în astfel de cauze – exonerarea pe motiv
c` nu dispune de posibilit`]i efective pen-
tru a juca rolul unui jandarm în internet, şi,
distinct de aceasta, nici nu ar trebui s` o
fac`, decât dac`, împotriva unui utilizator
determinat, instan]ele au pronun]at hot`râri
de condamnare definitive şi irevocabile –,
iiNet surprinde prin atitudinea agresiv`
adoptat` împotriva propriilor s`i utilizatori.
Cu toate c` putea evita o „ar`tare cu dege-
tul”, pârâta sus]ine c` cei ce trebuie s`
r`spund` sunt internau]ii ce traficheaz`
între ei filmele şi emisiunile de divertis-
ment. Acceptarea unei asemenea ap`r`ri
ofensive de c`tre judec`torii australieni ar
putea determina o abordare nou`, în care
titularii de copyright nu ar mai trebui s` se
lupte cu un singur pârât identificabil şi
solvabil, ci cu, eventual, sute de mii de
abona]i persoane fizice, de pe mai multe
continente şi nu doar din Australia, a c`ror
identitate şi solvabilitate pot fi, în cazul cel
mai fericit, incerte.
Este demn` de urm`rit aceast` nou` dis-
put` juridic` în jurul inepuizabilei teme a
pozi]iei de „intermediar inocent” asumat`
de internet service provideri. S` nu uit`m
c` în litigiul deschis în anul 2002 îm-
potriva lui Kazaa, judec`torii au admis ce -
rerea de desp`gubiri în valoare de peste
100 de milioane de dolari.

� ...în Suedia

Iar dac` la Antipozi, tribunalul a ieşit deja
la înc`lzire, în emisfera nordic`, mai exact
în Suedia, se d` startul unei ac]iuni simi-
lare împotriva serviciului Pirate Bay, pre-
cum şi a proprietarilor s`i, de c`tre
re cla man]i ce se confund` cu cei din
dosarul australian. 
S` aştept`m sentin]ele.
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