
O nouã temã juridicã destul de
controversatã pare sã fi fost
lansatã în contextul practi-
cilor de file sharing. Inutil sã

spunem cã este vorba despre un teritoriu
în continuare insuficient reglementat,
unde marja de manevrã a instanþelor ju-
decãtoreºti nu este neapãrat beneficã, în-
trucât poate crea piste false pe care, ulte-
rior, legislaþia va avea dificultãþi sã le în-
lãture, mai ales dacã vor apãrea curente
de opinie divergente. Este un nou exem-
plu ce confirmã cã problematica juridicã
a internetului continuã sã surclaseze cu
mare vitezã creaþiile legislative, menþi-
nând comunitatea juriºtilor în postura
unui grup care reacþioneazã anevoios la
provocãrile noilor tehnologii, cvasiin-
capabil sã anticipeze evoluþiile unor prac-
tici din spaþiul virtual, pentru a pregãti ºi
argumenta soluþii juridice adecvate.

De data aceasta, tematica pe care o
vom expune se gãseºte la confluenþa din-
tre file sharing ºi protecþia datelor cu ca-
racter personal ale celor care încarcã, fãrã
drept, opere protejate de copyright.
Dezechilibrul normativ care, în ultimã
instanþã, genereazã problemele în cauzã
derivã din inapetenþa legislatorilor ºi a
judecãtorilor de a aborda amplu ºi siste-
matic dimensiunea juridicã a sistemelor
P2P, inclusiv în conexiune cu domeniul
ocrotirii sferei private în internet, precum
ºi cu modul în care sunt aºezate în balanþã
interesele titularilor de copyright ºi cele
referitoare la intimitatea utilizatorilor de
servicii file sharing.

S-a întâmplat în Italia...
Controversa s-a profilat recent în

Italia. Conform unui raport al firmei de
avocaþi Portolano Colella Cavallo Studio
Legale, o casã de discuri din Germania,
Peppermint Jam Records GmbH, a des-
coperit cã o melodie pe care a produs-o

fãcuse obiectul unui trafic ilegal prin
tehnologia P2P în Italia. Cu ajutorul unei
reþele de monitorizare a serviciilor de file
sharing, Logistep, firma germanã, a iden-
tificat adresele IP ale celor peste 3.000 de
utilizatori care au încãrcat melodia res-
pectivã, dupã care a cerut Curþii de la
Roma sã oblige furnizorul de servicii in-
ternet ca, pe baza acestor date primare, sã
dezvãluie identitatea utilizatorilor. Ceea
ce judecãtorii au admis. În urma procedu-
rii judecãtoreºti, reclamanta a expediat
somaþii, cerând utilizatorilor uzurpatori
sã înceteze lezarea drepturilor de proprie-
tate intelectualã asupra producþiilor
Peppermint Jam Records ºi sã achite
fiecare suma simbolicã de 300 de euro, cu
titlu de despãgubiri, pentru a evita sã fie
acþionaþi în judecatã.

Un lanþ de controverse 
Demersul de mai sus a stârnit nume-

roase dezbateri în media italianã, mani-
festându-se îngrijorarea faþã de uºurinþa
cu care instanþa a admis cererea recla-
mantei de identificare a utilizatorilor po-
tenþial vinovaþi de nesocotirea drepturilor
de proprietate intelectualã. Pe de o parte,
se considerã cã judecãtorii au procedat
corect, deoarece legislaþia din Italia per-
mite dezvãluirea datelor cu caracter
personal în cazul unei acþiuni judiciare. Pe
de altã parte, s-au apreciat a fi cel puþin la
limita legii operaþiunile de identificare a
celor care utilizaserã programele de file
sharing, pe care reclamanta le-a efectuat
pe cont propriu – fãrã intervenþia unui
organ de stat – prin intermediul celor de
la Logistep. Aceastã colectare neautori-
zatã de date cu caracter personal între-
prinsã de douã entitãþi private face, în
prezent, obiectul unei investigaþii din
partea autoritãþii publice competente de
la Roma ºi este interesant de urmãrit care
vor fi concluziile cu caracter juridic.
Totodatã, este important sã precizãm cã

unele opinii converg cãtre ideea potrivit
cãreia conduita lui Logistep a fost
contrarã dispoziþiilor reglementãrilor ita-
liene, care interzic folosirea reþelelor de
comunicaþii electronice pentru a accesa
informaþii stocate pe terminalul unui
utilizator, inclusiv cu privre la traficul de
date ºi la conþinuturi ale acestuia. În
schimb, alþi specialiºti au fost de pãrere cã
nu ar fi incidentã o asemenea interdicþie,
în condiþiile în care datele personale sunt
procesate de platformele peer-to-peer cu
consimþãmântul prealabil al utilizatorilor.
În fine, o altã chestiune disputatã a fost
dacã adresa IP constituie un element per-
tinent pentru identificarea unei persoane
ºi, în consecinþã, dacã obþinerea acestor
adrese ar fi trebuit sau nu sã fie notificatã
autoritãþii italiene din domeniul protecþiei
datelor cu caracter personal. În aceasã
privinþã s-a afirmat cã o adresã IP, ea
singurã, nu este aptã sã identifice o
persoanã fizicã.

Lucrurile au luat, în cele din urmã, o
turnurã extrem de complicatã, deoarece,
într-o altã acþiune în justiþie, pornitã tot
de Peppermint, aceeaºi instanþã judecãto-
reascã a decis cã demersurile de colectare
a datelor private cu sprijinul lui Logistep
au încãlcat legea italianã, pe motiv cã nu a
existat acordul prealabil al utilizatorilor
vizaþi cu privire la procesarea datelor lor
personale. În sfârºit, se cuvine sã menþio-
nãm ºi un alt aspect interesant. Asociaþia
Consumatorilor Italieni a sesizat Uniunea
Barourilor din Italia pentru a denunþa
încãlcarea codului de conduitã avocaþial
de cãtre avocaþii care au acordat asistenþã
juridicã firmei germane. E un deloc
neglijabil semnal de alarmã la adresa
firmelor de avocaþi care, în condiþiile unei
legislaþii insuficient de bine conturate ºi a
unei practici încã necristalizate în zona
noilor tehnologii, au iniþiative – ce-i
drept, originale ºi îndrãzneþe – care însã
pot dãuna clienþilor lor. 

File sharing ºi protecþia datelor personale 
Reglementările, mereu rămase în urmăDr. Horaþiu Dan Dumitru, 

Avocat 
colaborator senior, 

S.C.A. „Muºat & Asociaþii“

septembrie 2007 • e-Finance nr. 85 www.efinance.ro88

LEGAL FOCUS


