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MONITORIZAREA
CON}INUTURILOR ÎN INTERNET
vom avea, mult timp de acum înainte,
aprinse dispute legate de interdic]ia lor.
Cât prive[te obliga]ia de monitorizare
constant` pe internet, din cuprinsul
raportului în]elegem c`, în Italia, acest
aspect pare s` nu fie reglementat cu
precizie. Decizia instan]ei milaneze de a
nu re]ine în sarcina celor trei acuza]ia de
def`imare, se afirm` în raport, ar fi un
puternic indiciu în sensul inexisten]ei
obliga]iei internet service providerilor de a
asigura controlul permanent al con]inuturilor din parcela virtual` pe care o pun
la dispozi]ia publicului.

GOOGLE, PRINS LA MIJLOC
Juri[tii italieni au mult de lucru, în aceast`
perioad`, la ei în ]ar`, pe linia evolu]iilor
jurispruden]iale din sfera internetului.
Colegii avoca]i de la Portolano Colella
Cavallo Studio Legale au publicat un nou
raport, de aceast` dat` în leg`tur` cu un
subiect despre care s-a scris [i la noi, chiar
dac` doar la nivelul de [tire.
O instan]` din Milano a condamnat penal
trei directori de la Google, pentru înc`lcarea legisla]iei italiene din materia protec]iei datelor cu caracter personal. Distinct de aceasta, cei trei fuseser` acuza]i [i
de def`imare (în contextul pe care-l voi
relata îndat`), dar judec`torii i-au achitat.
Cauza a izvorât din faptul c` pe Google
Video, mai exact pe http://video.google.com/,
o persoan` din rândul numero[ilor utilizatori postase un clip ce înf`]i[a un copil
bolnav de sindromul Down [i pe colegii
lui de clas`, care-l batjocoreau. Nepublicarea, pân` la data redact`rii acestui
articol, a motiv`rii hot`rârii judec`tore[ti
creeaz` dificult`]i în evaluarea principiilor
[i argumentelor ce au fundamentat decizia. În orice caz, se pare c` respectivul clip
a sta]ionat suficient de mult timp pe
internet, pentru a genera prejudicii morale
semnificative copilului [i pentru a permite
s` se constate, totodat`, nesocotirea dispozi]iilor legale referitoare la protec]ia datelor personale. Totu[i, nici raportul
avoca]ilor nu este prea clar în ceea ce
prive[te conturarea situa]iei de fapt, modul
în care s-a ajuns la eliminarea con]inutului
prejudiciabil, dac` au existat notific`ri de
de-postare [i dac` acestea au provenit de
la persoane particulare, ori de la o
autoritate public`.

LIBERTATE DE EXPRIMARE {I
OBLIGA}IE DE MONITORIZARE
Dar, cu toate acestea, ne putem da seama
c` dosarul cauzei de la Milano repune în
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discu]ie ve[nic actuala tem` a libert`]ii de
exprimare în internet, precum [i m`sura în
care exist` (ori ar trebui s` existe) o
obliga]ie a furnizorilor de servicii constând în g`zduirea con]inuturilor electronice, de a monitoriza activ portofoliul
clipurilor sau imaginilor postate de utilizatorii serviciilor. Altfel spus, Google
suport` disconfortul oric`rui ISP-ist, de
când internetul a devenit accesibil
publicului [i pân` azi: a fost prins la
mijloc.
Suntem, în continuare, prea departe de
fixarea uniform` (la nivel mondial) a
limitelor libert`]ii de exprimare în teritoriul virtual. Distinct de acele con]inuturi
care prezint` minori abuza]i în varii feluri,
pentru aproape toate celelalte categorii
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Am re]inut inten]ia Google de a continua
demersul procesual, utilizând c`ile de atac
pe care i le pune la dispozi]ie legea italian`. Vor tinde, cu certitudine, s` fie absolvi]i inclusiv de culpa legat` de abuzul
datelor cu caracter personal, [i va fi
interesant de urm`rit modul în care vor
lucra la atingerea acestui obiectiv, în
condi]iile în care clipul incriminat reprezint` un incontestabil element de identificare a minorului.
Dincolo de ceea ce î[i doresc utilizatorii –
o deplin` libertate de manifestare în sfera
virtual`, nesupus` vreunei constrângeri
normative, fie ea legal` sau de tipul
autoreglement`rii –, facilitatorii internetului, adic` furnizorii de servicii
electronice par s` se apropie de punctul în
care î[i doresc enorm s` nu mai fie plasa]i
ve[nic la mijlocul coliziunilor cu agen]ii
de impunere a legii, pe de o parte, [i cu
ter]ii priva]i, ale c`ror drepturi [i interese
legitime sunt v`t`mate de utilizatori, pe de
alta. Furnizorii de servicii tr`iesc, poate
mai mult decât utilizatorii, sub spectrul
unor riscuri de r`spundere juridic` tot mai
greu de suportat [i contracarat. Atât tehnologia, cât [i legea î[i v`desc limitele în
aceast` direc]ie, iar orient`rile din domeniul reglement`rii nu reu[esc s`
impun` o linie uniform`. Cel pu]in pân`
în prezent.

