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Nevoia de linking
ªtim cu toþii cã spaþiul virtual repre-

zintã o reþea tot mai vastã de conexiuni
electronice, ce se dezvoltã de la sine, spre
deliciul utilizatorilor care pot naviga, în
funcþie de gusturi, trebuinþe ºi interese,
fãrã nici o dificultate, de la un link la altul,
de la un conþinut la altul, într-o diversitate
cvasiinfinitã de site-uri, bloguri, texte,
oferte comerciale, imagini ºi clipuri. In-
ternetul nu ar putea fi conceput fãrã lin-
kuri,  iar creativitatea specificã reþelei glo-
bale ar fi lipsitã de un stimulent original. 

Nu cred cã exagerez dacã afirm cã
existã o veritabilã nevoie de linking, atât
în rândul creatorilor de conþinuturi, cât ºi
la nivelul celor care le cautã zilnic, în mã-
sura în care, bineînþeles, mai poate fi as-
tãzi operatã o distincþie netã între cele do-
uã categorii de participanþi la traficul elec-
tronic. Aºa cum, dacã nu are un aparat
critic corespunzãtor – ºirul de note de
subsol ºi comentariile asupra altor lucrãri
la care autorul face trimitere –, o lucrare
de specialitate, din orice domeniu, are de
suferit, tot aºa, în lipsa conectãrii la conþi-
nuturi învecinate, internauþii nu îºi pot
afirma individualitatea. Totuºi, aceastã
nevoie nu e absolutã, mai ales dacã privim
lucrurile din perspectiva celui la al cãrui
conþinut se creeazã legãtura. Este posibil
ca efortul altor creatori de site-uri de a se
lega la el sã-i ofere satisfacþie datoritã re-
cunoaºterii publice a conþinutului pe care
l-a plasat pe web. Alteori, însã, nu e exclus
ca simpla conexiune sã fie privitã ca o
invadare a spaþiului tãu, ca o modalitate
forþatã de a te identifica cu altcineva, ca
un mecanism nedorit care genereazã o re-
laþie de apartenenþã la o comunitate ori la
un tip de conþinuturi cu care nu ai vrea sã

te identifici. Astfel de situaþii pot deter-
mina anumite reacþii. 

Reacþiile la linking
Acestea sunt mai ales de naturã juri-

dicã, iar dacã privim în urmã vom con-
stata pionieratul americanilor ºi în aceastã
materie, în condiþiile în care instanþele ju-
decãtoreºti din SUA s-au pronunþat în nu-
meroase ocazii, dând naºtere la o intere-
santã practicã. Europenii au, se pare, ex-
perienþe jurisprudenþiale mai puþine, dar
ºi ei tind sã fixeze principii ºi sã sancþio-
neze conduite ilicite. Avocaþii firmei
Portolano Colella Cavallo au semnalat, de
curând, anumite evoluþii în practica
justiþiei italiene, deºi legislaþia din aceastã
þarã nu a stabilit reguli speciale în privinþa
conexiunilor din internet. Ideea funda-
mentalã de la care se porneºte o con-
stituie libertatea de care se bucurã, în
principiu, operatorii de pagini web, de a-ºi
conecta locaþia electronicã la homepage-
ul unui terþ. În schimb, stabilirea legãturii
la un nivel mai profund, aºa-numitul deep
linking, poate genera rãspunderea juri-
dicã, îndeosebi atunci când e posibil sã se
facã o confuzie între cele douã pagini
web, cu efecte negative asupra drepturilor
de proprietate intelectualã deþinute de
creatorul site-ului cãtre care s-a realizat
legãtura.

Concurenþa neloialã 
ºi încãlcarea contractelor

Legislaþia clasicã în materia concu-
renþei neloiale, chiar dacã nu face referire
la internet, poate reprezenta o foarte utilã
bazã de calificare juridicã în asemenea
speþe. Judecãtorii italieni apreciazã, de
pildã, cã principiile sancþionãrii acestui tip
de concurenþã sunt aplicabile ori de câte
ori un linking de profunzime face dificilã

identificarea conþinutului spre care s-a fã-
cut legãtura, cu scopul de a deturna clien-
tela în favoarea paginii web care a iniþiat
linkul. O astfel de practicã este cu atât
mai condamnabilã cu cât poate afecta vi-
zualizarea reclamelor aºezate pe home
page (cât timp aceastã paginã introductivã
este ocolitã sistematic prin deep linking),
ceea ce genereazã pagube comercianþilor
care îºi vãd reclamele neexploatate pe un
site pe a cãrui audienþã s-au bazat iniþial.

Rãspunderea pentru deep linking
poate fi însã stabilitã ºi prin relaþiile juri-
dice contractuale. Aºa, de exemplu, ope-
ratorul unei pagini web care intenþio-
neazã sã previnã o astfel de situaþie va
putea plasa pe home page un set de reguli
de care orice utilizator trebuie sã þinã sea-
ma atunci când viziteazã site-ul respectiv.
Aceste reguli vor putea interzice expres ºi
fãrã echivoc conexiunea electronicã de
adâncime. Dacã vizitatorul paginii a mar-
cat printr-un clic consimþãmântul sãu faþã
de aceste reguli, înseamnã cã se aflã legat
contractual de operatorul site-ului, fiind
obligat sã-ºi respecte angajamentul, sub
sancþiunea rãspunderii contractuale pen-
tru daune. Acest tip de raport juridic re-
prezintã o specie a contractelor de adezi-
une, nesupuse negocierii, în care una din
pãrþi propune celuilalt contractant un set
de prevederi la care acesta are libertatea
de a adera sau nu. Dacã este datã adeziu-
nea, ea va fi fãrã rezerve, va lega pãrþile
contractual, iar rãspunderea va opera în
toate situaþiile în care prevederile menþio-
nate au fost nesocotite. Condiþia esenþialã
ca un asemenea contract de adeziune sã
devinã valid este ca vizitatorul sã aibã
posibilitatea de a cunoaºte conþinutul
regulilor – fãrã dificultate ºi fãrã confuzii
sau interpretãri divergente – înainte de a
adera la ele.
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