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hot`rârii pronun]ate de o curte de apel
suedez`, în procesul intentat lui Pirate Bay
[i unui num`r de patru persoane fizice
acuzate de facilitarea fraud`rii copyrightului în sistemul de file-sharing. Fenomenul
pare s` fi luat o amploare atât de însemnat`,
încât judec`torii încep s` manifeste, în deciziile pe care le pronun]`, tendin]a de a comenta aspecte ce ]in mai degrab` de politica
penal`, aflat` în zona de competen]` a Legislativului, decât de particularit`]ile spe]ei
cu a c`rei solu]ionare au fost \nvesti]i.
Cauza la care am f`cut referire mai sus a
fost semnalat` într-un raport preg`tit de
firma de avoca]i din Suedia, Mannheimer
Swartling, [i indic` orientarea relativ original` pe care instan]a de apel a în]eles s` o
promoveze în procesul lui Pirate Bay.
Reamintim c`, dup` ce fusese lansat în anul
2003, site-ul Pirate Bay a operat masiv cu
protocolul de file-sharing BitTorrent, facilitând traficarea, între utilizatori, a unor
fi[iere constând în produc]ii cinematografice [i TV, muzic`, jocuri [i alte
crea]ii intelectuale protejate juridic – uneori
cu permisiunea, dar de cele mai multe ori
f`r` acordul proprietarilor de copyright –,
cauzându-se prejudicii imense în planul
drepturilor de proprietate intelectual`.

Considera]ii judiciare

Un fenomen f\r\ sfâr[it
Înc`lcarea drepturilor de proprietate intelectual` a devenit o problem` social` de
asemenea propor]ii, încât se impun m`suri
preventive [i punitive cu totul deosebite, inclusiv pedeapsa închisorii, ca sanc]iune
obi[nuit` pentru asemenea acte ilicite.
Aceste reflec]ii pe care le-am subliniat
nu-mi apar]in. Ele se reg`sesc în cuprinsul
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Prima instan]` îi condamnase pe cei patru
inculpa]i la câte un an de închisoare, plus
desp`gubiri achitabile în solidar, în valoare
de peste 30 de milioane de coroane suedeze.
Curtea de Apel a modificat sentin]a primei
instan]e, în sensul c` a recurs la o individualizare mai atent` a pedepselor cu închisoare aplicate inculpa]ilor, reducându-le
durata în propor]ii diferite, dar a m`rit cuantumul daunelor-interese cuvenite reclaman]ilor, la circa 46 de milioane de coroane
suedeze.
Decizia adoptat` în apel prezint` interes datorit` unor elemente [i considera]ii mai deosebite, asupra c`rora judec`torii au dorit s`
insiste. Notabil` este, în primul rând, argumentarea în favoarea inciden]ei legii
suedeze în judecarea cauzei. Astfel, întrucât

fi[ierele torrent au fost plasate pe serverele
lui Pirate Bay situate în Suedia, s-a apreciat
c` infrac]iunile au fost s`vâr[ite pe teritoriul
acestei ]`ri, motiv pentru care legea penal`
suedez` este aplicabil`. Referitor la conduita infrac]ional` relevant`, judec`torii au
constatat c`, într-adev`r, (1) site-ul Pirate
Bay a contribuit la opera]iuni ilegale de filesharing, (2) c`, în mod preponderent, siteul era destinat de utilizatori exact acestui
scop lipsit de ocrotire legal`, (3) c` administratorii nu au adoptat m`suri de natur` s`
previn` traficarea unor crea]ii ocrotite de
lege, [i, în sfâr[it, (4) c` materialele ilegale
nu au fost îndep`rtate de administratori, în
pofida solicit`rilor exprese formulate, în
acest sens, de persoanele interesate.

Site-urile sociale
pot fi periculoase
Extrem de important` mi s-a p`rut
aprecierea instan]ei suedeze la adresa
func]iei sociale a site-ului Pirate Bay.
Judec`torii au afirmat, în acest sens, c`
riscul utiliz`rii platformei în scopuri ilicite
prevaleaz` fa]` de interesul public de a
putea dispune de un serviciu internet prin
care materiale conforme cu legea [i drepturile legitime ale de]in`torilor lor s` poat`
fi circulate.
Aceast` constatare (ale c`rei temeiuri [i criterii de estimare, fie ele de ordin cantitativ
sau calitativ, nu au fost adâncite în motivarea hot`rârii) s-ar putea aplica mâine
oric`rui site înzestrat de creatorii s`i cu o
func]ie social` determinat`, dar, în leg`tur`
cu care, unii utilizatori ar încerca s`
abuzeze. Faptul c` asemenea considerente,
de determinare a debalansului existent între
poten]ialul benefic [i legitim al unei platforme online, [i realitatea exploat`rii sale
ilicite, ajung s` fundamenteze solu]ii jurispruden]iale cu efect sanc]ionatoriu trebuie s` determine, în cele din urm`, o
evaluare atent` a standardelor legislative în
func]ie de care, în viitor, s-ar putea ajunge la
reglement`ri restrictive a con]inuturilor [i
conduitei utilizatorilor din teritoriul electronic, în raport cu diverse alte riscuri.

