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O decizie
surprinz\toare
în materie de linking
Motoarele de c\utare,
aflate în vizor
În Italia, Tribunalul din Roma a pronun]at, în cursul lunii aprilie a acestui an,
o extrem de controversat` hot`râre cu
privire la un caz de r`spundere juridic`
pentru linking. În spe]`, firma PFA Films
SRL, care a preluat drepturile asupra filmului About Elly, a ac]ionat în judecat`
trei operatori de motoare de c`utare –
Google Italy SRL, Yahoo! Italia SRL [i
Microsoft SRL, pe motiv c` ace[tia ar fi
înc`lcat drepturile de proprietate intelectual` aferente respectivei produc]ii cinematografice. Faptic, motoarele de c`utare
în cauz` au pus la dispozi]ia utilizatorilor
conexiuni c`tre pagini Web ce facilitau
desc`rcarea neautorizat` a filmului.
În cursul procesului, instan]a a scos din
dosar pe Google [i Microsoft, neputându-le
re]ine o culp` în contextul juridic creat,
dar a pronun]at o decizie care a re]inut
r`spunderea juridic` a lui Yahoo. Considerentele hot`rârii tribunalului de la Roma
au atras, în mod special, aten]ia, deoarece
tind s` plaseze o suprapondere de obliga]ii
pe umerii intermediarilor de servicii internet, cu func]ii de ma[ini de c`utare.

Un exces de r\spundere
Am atras aten]ia, în numeroase rânduri, în
aceast` rubric`, asupra tendin]ei, adesea
exagerate, de a impune furnizorilor de servicii internet o sfer` de obliga]ii care nu
doar c` determin` considerabile cheltuieli
financiare în sarcina lor, necesare pentru a
satisface acele exigen]e, dar care, totodat`,
creeaz` imaginea unui intermediar blama48
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Dr. Hora]iu Dan Dumitru,
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bil în primul rând, ce este ]inut s` r`spund`
mai sever decât autorul propriu-zis al actului sau faptului ilicit cauzator de prejudicii. În condi]iile în care internetul
„respir`” ca urmare a existen]ei [i eforturilor furnizorilor de servicii electronice,
iar nu datorit` utilizatorilor, o asemenea
debalansare a aspectelor de r`spundere juridic` ac]ioneaz` ca un element de descurajare în cadrul industriei internetului. Pe
un plan mai larg, o asemenea orientare
este de natur` s` afecteze îns`[i libertatea
de exprimare în spa]iul virtual, deoarece
motoarele de c`utare – ca s` ne referim
doar la aceast` dimensiune de servicii
electronice – nu fac altceva decât s` faciliteze accesul la informa]ii, resurse de
cunoa[tere [i mecanisme de interac]iune
pentru schimbul de idei dintre utilizatori.

Consecin]e nedorite
Potrivit unui raport al avoca]ilor de la
DLA Piper Italia, pe marginea acestei re-

cente hot`râri judec`tore[ti, tribunalul a
re]inut, în esen]`, c`: 1) motoarele de
c`utare dispun de posibilitatea identific`rii linkurilor c`tre pagini Web ce faciliteaz` desc`rc`ri neautorizate de
con]inuturi protejate juridic, putând, prin
urmare, s` evite indexarea acelor pagini
[i asigurarea conexiunilor c`tre ele; 2)
chiar dac` directiva european` în materie
de comer] electronic con]ine prevederi ce
vizeaz` exonerarea intermediarilor,
totu[i, ace[tia nu se pot sustrage
obliga]iilor legale de a elimina con]inuturi [i a z`d`rnici conduite ilicite pe internet, de îndat` ce acestea le-au fost
aduse la cuno[tin]`; 3) reclamanta a notificat-o pe pârâta Yahoo despre existen]a problemei, iar Yahoo ar fi trebuit
s` ac]ioneze imediat, dând jos linkurile
ilegale.
În opinia avoca]ilor sus-men]iona]i,
hot`rârea judec`toreasc` duce la concluzia c` un furnizor de servicii va fi
obligat, în viitor, s` se supun` unei simple cereri din partea unui titular de copyright, f`r` ca acesta din urm` s` fie obligat
s` probeze c` a suportat vreun prejudiciu.
În plus, activitatea de eliminare va viza nu
doar leg`turile c`tre paginile ce încalc`
efectiv drepturile de proprietate intelectual`, dar [i c`tre resurse de internet legitime, ce pot avea, la rândul lor, linkuri
neautorizate c`tre con]inuturile protejate.
Este important de precizat c`, în aceast`
din urm` situa]ie, ar urma ca efortul de
identificare a site-urilor legitime s` fie realizat de chiar motoarele de c`utare în
cauz`.
Cele petrecute în Italia extind dezbaterea,
[i a[a destul de aprins`, asupra r`spunderii
furnizorilor de servicii internet, introducând elemente noi asupra c`rora, în
ultim` instan]`, ar trebui s` se pronun]e
legiuitorii din statele membre ale Uniunii
Europene. În orice caz, tema central` a
dezbaterii r`mâne, pe mai departe, aceea
dac` cei ce asigur` „coloana vertebral`” a
internetului trebuie s` suporte o expunere
mai mare la riscuri juridice decât autorii
faptelor prejudiciabile.

