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LEGAL FOCUS

O posibilã ameninþare 
la adresa sferei private
Tema retenþiei datelor de trafic în

internet nu este nouã. Dupã dezbateri înde-
lungate, atât la nivelul Uniunii Europene, cât
ºi în alte state, se observã conturarea unor
coordonate legislative precise, orientate în
direcþia introducerii unor reguli care, în
opinia multora, tind sã pericliteze zona de
intimitate în spaþiul virtual.

Exemplul asupra cãruia ne vom
opri în cele ce urmeazã priveºte legislaþia din
Turcia, îmbogãþitã recent cu o reglementare,
se pare, destul de controversatã. Potrivit unui
raport publicat de firma de avocaþi Mehmet
Gün & Partners, Consiliul Telecomunica-
þiilor din Turcia a adoptat Regulamentul
privind autorizarea furnizorilor de servicii
internet pentru acces ºi hosting. Actul
normativ instituie un corp de reguli, menit sã
implementeze, printre altele, Legea nr. 5651
referitoare la regimul publicaþiilor electro-
nice ºi combaterea infracþiunilor sãvârºite de
publicaþiile electronice. Pe lângã setul de
condiþii care se prevãd, în mod obiºnuit,
pentru obþinerea autorizaþiei de furnizor de
servicii, regulamentul instituie ºi obligaþia
furnizorilor de acces de a conserva infor-
maþiile de trafic electronic ale clienþilor lor pe
durata unui an. Sfera acestor date electronice
este foarte largã, cuprinzând elementele de
identificare a utilizatorului respectiv, adresa
IP, data la care a fost încheiat contractul de
servicii, precum ºi momentul când acesta a
încetat, informaþiile privind accesul la sistem,
ca ºi timpul de acces la acesta, momentul
deconectãrii ºi timpul de acces la informaþia
electronicã. În ceea ce-i priveºte pe furnizorii
de hosting, acestora le revine obligaþia
pãstrãrii informaþiilor menþionate pentru o
perioadã de 6 luni. Valorificarea acestor in-
formaþii se face exclusiv de cãtre preºedin-
tele autoritãþii de reglementare – Consiliul
Telecomunicaþiilor –, în scopul conformãrii
unor îndatoriri legale ce-i revin acestui
organism în relaþia cu organele de impunere
a legii, în special cu procurorii ºi judecãtorii.

Riscul de facilitare a abuzurilor
Elementul care a determinat emiterea

acestei reglementãri constã în nevoia
asigurãrii instrumentelor cu ajutorul cãrora
sã poatã fi combãtute ºi þinute sub control
faptele ilicite sãvârºite în mediul electronic,
prin utilizarea infrastructurii oferite de
internet. Demersul este, fãrã nicio discuþie,
util ºi legitim, cât timp represiunea
îndreptatã împotriva acestor infracþiuni
impune identificarea rapidã a fãptaºilor ºi
adoptarea mãsurilor de blocare a acelor
mijloace electronice apte sã faciliteze
conduita ilegalã. Pe de altã parte însã,
specialiºtii îºi exprimã îngrijorarea în raport
cu excesele care s-ar putea comite în
procesul de aplicare a legii, de naturã sã
afecteze sfera privatã în internet, bazatã pe
dispoziþiile constituþionale. Practic, în acest
mod, se produce, de la bun început,
monitorizarea unui numãr uriaº de utilizatori
ai serviciilor electronice, persoane care se
bucurã, potrivit Constituþiei ºi legii de
prezumþia de nevinovãþie. Abia în urma unei
astfel de activitãþi de supraveghere pot
apãrea indicii privitoare la sãvârºirea unor
infracþiuni în mediul electronic. În opinia
avocaþilor turci, atât legea, cât ºi actul
normativ subordonat legii, conferã
preºedintelui autoritãþii de reglementare un
drept discreþionar în privinþa acestei vaste
operaþiuni de monitorizare. Regimul juridic
astfel conturat nu conþine garanþiile de ordin
constituþional prin intermediul cãrora sã
poatã fi evitate abuzurile autoritãþilor, nici
modalitãþile, în general, prin care persoanele
vizate sã beneficieze de o protecþie juridicã
eficientã. În plus, maniera de intervenþie a
autoritãþilor statale în acest domeniu ridicã ºi
problema riscului apariþiei formelor de
cenzurã, de suprimare a unor conþinuturi
electronice, în absenþa unor criterii precise ºi
obiective de evaluare ºi raportare la
exigenþele legale.

Distinct de aceste aspecte, se pare cã
legislaþia menþionatã nu-i protejeazã pe
utilizatorii monitorizaþi de posibila

exploatare a datelor lor de trafic de cãtre
terþi, alþii decât autoritãþile publice. În acest
sens, se remarcã absenþa unor sancþiuni a
faptelor prin care organele statului ar
înstrãina informaþiile de trafic cãtre persoane
neautorizate.

Nevoia de echilibru 
Subiectul semnalat mai sus se încadreazã

în aria tot mai extinsã a problematicii ce
pune în balanþã valori ºi interese
constituþionale aflate într-o concurenþã
aparentã. Pe de o parte, se tinde, în mod cu
totul justificat, cãtre reprimarea infracþiu-
nilor cibernetice a cãror tendinþã de rãspân-
dire, în momentul de faþã, este incontesta-
bilã. Valorile ºi normele constituþionale puse
astfel în pericol pretind o protecþie eficace ºi
o descurajare efectivã a celor ce sãvârºesc
acte ilicite. Pe de altã parte, existenþa acestui
fenomen nu anuleazã ºi nu limiteazã valori
cum sunt ocrotirea sferei private a
utilizatorilor ori secretul corespondenþei.
Ambele seturi de interese aflate în joc
trebuie echilibrate, iar construcþia legislaþiei
ce le vizeazã nu poate crea ierarhii, cât timp
constituþia înþelege sã le asigure un tratament
egal. Demersuri legislative cum sunt cele din
Turcia îndeamnã la diversificarea analizelor
juridice, precum ºi la adâncirea dezbaterilor
la nivelul specialiºtilor în drept, dar ºi a
utilizatorilor ºi furnizorilor de servicii, cu
scopul de a evita erorile ºi lipsurile unor
reglementãri al cãror obiectiv este benefic,
dar prea îngust ºi puþin preocupat de
afectarea unor zone de relaþii sociale
învecinate. Nu în ultimul rând, abordarea
acestei tematici impune luarea în considerare
a sistemelor de coreglementare ºi de
autoreglementare, facilitându-se cooperarea
dintre sectorul privat ºi autoritãþile publice,
ca o modalitate prin care acestea din urmã
pot fi sensibilizate sã urmeze o conduitã de
impunere a legii care sã nu lezeze, în mod
nejustificat, drepturile ºi interesele legitime
ale utilizatorilori ºi ale furnizorilor de servicii
electronice.
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