
E-LEGAL

48 ¦ 15 februarie - 15 martie 2011 ¦ e-FINANCE  nr. 126

Contraofensiva titularilor 
drepturilor de proprietate
intelectual` 
Acronimul COICA reprezint` o referire la Comba -
ting Online Infringement and Counterfeits Act, un
proiect de lege lansat, anul trecut, de Comisia
juridic` a Senatului din Congresul S.U.A., la
presiunile lobby-ului industriei cinematografice
americane, îngrijorat`, cu temei, de amploarea pe
care pirateria online a dobândit-o în anii din urm`.
Al`turi de Motion Picture Association of America,
Screen Actors Guild, Viacom (aflat`, în continuare,
într-un proces cu Google [i Youtube), proiectul
legii este sus]inut [i de U.S. Chamber of Co mmer -
ce, tocmai în scopul de a sublinia interesul me diu-
lui de afaceri american pentru introducerea unor
pârghii legislative mai eficiente împotriva celor ce
afecteaz` copyright-ul în sfera interne tului.
În momentul de fa]`, de[i proiectul a trecut cu
succes de Comisia juridic`, supunerea sa la vot în
plenul Senatului a fost obstaculat` de senatorii ce
se fac purt`tori de cuvânt ai unor asocia]ii precum
Center for Democracy and Technology, Electronic
Frontier Foundation, Human Rights Watch [i
celebra American Civil Liberties Union (ACLU). 

O abordare legislativ` nou`

Ceea ce caracterizeaz` COICA este deplasarea
centrului de greutate de la demersurile judiciare
bazate pe contradictorialitate, la cele rapide (în
care p`r]ile se confrunt`), în combaterea celor care
traficheaz` crea]iile intelectuale ale altora în
mediul electronic. Este de notat, în primul rând, c`
]inta ac]iunilor de impunere a legii o reprezint`
paginile Web care încalc` drepturile de proprietate
intelectual`, prin faptul c` î[i propun, în esen]`, s`
ofere ori s` faciliteze accesul la opere piratate. În al
doilea rând, atunci când constat` existen]a unor
asemenea pagini electronice, ministrul justi]iei va
putea solicita instan]elor districtuale emiterea de
ordonan]e prin care registratorul denumirii de

domeniu va fi obligat s` suspende [i s` blocheze
utilizarea respectivului domeniu. În al treilea rând,
men]io n`m c` registratorul care nu se confor mea -
z` ordonan]ei judec`tore[ti va suporta conse -
cin]ele unei urm`riri penale federale.
În afara acestor m`suri, proiectul legii instituie, la
nivelul Departamentului Justi]iei, dou` „liste
negre” destinate publicului, una cuprinzând de -
nu  mirile de domeniu în leg`tur` cu care ministrul
justi]iei a ob]inut ordonan]e de suspendare, iar
cea de-a doua reunind domenii considerate doar
„suspecte”, împotriva c`rora nu s-au întreprins
înc` ac]iuni judiciare, dar care, astfel, suport`
totu[i un blam public. 

Vulnerabilit`]i 
aproape previzibile

Nemul]umirile activi[tilor pentru libera expri mare
online sunt îndreptate împotriva generalit`]ii
dispozi]iilor din cuprinsul proiectului, care permit,
în mod practic, închiderea unor pagini web cu
con]inuturi diverse [i legale, doar pentru faptul
c`, pe segmente determinate ale lor, ar putea
exista opere electronice piratate. Legea nu
opereaz`, a[adar, cu nuan]e [i delimit`ri (care, cu
mijloacele tehnologice existente, probabil c` ar fi,
deocamdat`, dificil de implementat), preferând
o abordare radical`, inclusiv cu riscul de a intra
astfel în coliziune cu prevederile constitu]ionale
ce garanteaz` dreptul la liber` exprimare. 
Ca unul care m-am aplecat în ultimii 15 ani asupra
jurispruden]ei Cur]ii Supreme a Statelor Unite în
cauze legate de internet, cu prec`dere cele care
interferau cu Primul Amendament la Constitu]ie,
am fost constant surprins de lejeritatea cu care
legislatorii americani conturau reglement`ri
extrem de vulnerabile [i u[or de r`sturnat pe linia
valorilor aflate în concuren]` cu libertatea de
exprimare. COICA nu face excep]ie în aceast`
privin]`. La fel ca [i alte legi de factur` similar`,
adoptate în Congresul S.U.A. [i ulterior invalidate
de Curtea Suprem` la sesizarea unor asocia]ii de
for]a [i prestigiul A.C.L.U., [i acest proiect legislativ
face mai degrab` un deserviciu crea torilor de
opere, mizând pe prevederi insuficient elaborate,
pe alocuri confuze, pe ignorarea nuan]elor de
nesocotire a legii [i de ierarhizare a demersurilor
punitive, [i nu sus]ine solu]ii apte s` stimuleze
inova]ia tehnologic` în combaterea pira]ilor
online. Nu mai punem la socoteal` efor tul
material la care vor fi supu[i administratorii de
mari pagini web pentru a-[i monitoriza con]inu -
turile plasate de ter]i, în scopul elimin`rii crea]iilor
protejate de lege.
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