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ΝΕΑ

Ελλάδα : Δίωξη κατά παντός υπευθύνου στην Cosmote εξαιτίας άρνησης
κοινοποίησης στοιχείων κατόχου κινητού
• Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη κατά παντός υπευθύνου στην
Cosmote επειδή η εταιρεία δεν δέχτηκε να κοινοποιήσει στοιχεία κατόχου κινητού σε βάρος
του οποίου είχε γίνει καταγγελία για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων. Η Εισαγγελία βάσισε
τη δίωξη στην γνωμοδότηση Σανιδά, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες υποχρεούνται να
κοινοποιούν στοιχεία κατόχων κινητών και ηλεκτρονικών μέσων ακόμα και για
πλημμεληματικές πράξεις, ενώ η Cosmote στήριξε την άρνησή της στις ανεξάρτητες αρχές για
τις Επικοινωνίες και τα Προσωπικά Δεδομένα. Η Cosmote υποστήριξε ότι το αίτημα της
Εισαγγελίας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών και το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο για συγκεκριμένα ιδιαίτερα
σοβαρά αδικήματα και με συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
Πηγή: Law Νews, 17/7/09

Ελλάδα: Δίωξη κατά τεσσάρων εταιρειών
κοινοποίησης στοιχείων κατόχων ιστολογίων

τηλεφωνίας

εξαιτίας

άρνησης

•
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη εναντίον των εταιρειών ΟΤΕ,
Forthnet, HOL και Tellas καθώς αυτές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στοιχεία κατόχων
ιστολογίων που θεωρούνται ύποπτοι για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Η Εισαγγελία ζήτησε
στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών επικαλούμενη την γνωμοδότηση Σανιδά,
σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνία υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα
στοιχεία των κατόχων ιστολογίων σε περίπτωση τέλεσης αδικήματος. Οι τέσσερις εταιρείες
θεωρούν ότι η γνωμοδότηση δεν παράγει δίκαιο και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, οπότε
αρνούνται την αποκάλυψη των στοιχείων των χρηστών.
Πηγή: Law News 22/7/09

Ελλάδα: Επιστολή του ΣΕΠΕ για το απόρρητο των επικοινωνιών
•
Μετά τις πρόσφατες ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος εταιρειών σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας λόγω του ότι αυτές αρνήθηκαν να άρουν το απόρρητο των
επικοινωνιών και να αποκαλύψουν στοιχεία χρηστών τους, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό, στον
υπουργό Δικαιοσύνης και στον υπουργό Μεταφορών. Οι εταιρείες κλήθηκαν να αποκαλύψουν
στοιχεία χρηστών τους στις διωκτικές αρχές χωρίς την έκδοση βουλεύματος Δικαστικού
Συμβουλίου ή Εισαγγελικής Διάταξης. Οι διωκτικές αρχές ζήτησαν αυτά τα στοιχεία
βασισμένες σε γνωμοδότηση του τέως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά, σύμφωνα με
την οποία εξαιρούνται από το πεδίο προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών,
καθιερωμένο στο άρθρο 19 του Συντάγματος, τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας. Οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βρίσκονται έτσι ανάμεσα σε αλληλοσυγκρουόμενα
συμφέροντα, αυτά των διωκτικών Αρχών από τη μία μεριά και αυτά της Αρχής Διασφάλισης
Απορρήτου Επικοινωνιών από την άλλη τα οποία καλούνται να σταθμίσουν όπως εκείνοι
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νομίζουν. Ο ΣΕΠΕ ζητάει λύση στο νομικό αδιέξοδο, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του νόμου
δεν μπορεί να αφήνεται στις επιλογές ιδιωτών ή φορέων ιδιωτικού δικαίου.
Πηγή: Law News, 30/7/09

Ελλάδα: Το Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο της IASA για πρώτη φορά στην Ελλάδα
•
Από τις 20 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται στην Αθήνα το 40ο συνέδριο
της IASA (Διεθνής Ένωση Ηχητικών και Οπτικοακουστικών Αρχείων). Το συνέδριο θα έχει ως
θέμα “Towards a new kind of archive? The digital philosophy in audiovisual archives” και θα
καλύπτει όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα σύγχρονα αρχεία Ήχου και Κινούμενης
Εικόνας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.iasa2009.com

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση μέτρων για την καταπολέμηση της πειρατείας
και των παραποιημένων
•
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση με σκοπό την ενίσχυση των μέτρων
επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Η Ανακοίνωση
διατυπώνει μία σειρά πρακτικών μέτρων που σκοπό έχουν να συμβάλουν στη μείωση των
εξαιρετικά επιζήμιων επιπτώσεων της πειρατείας και των παραποιημένων προϊόντων στις
οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Επίτροπο για την
Εσωτερική Αγορά Charlie Mc Creevy, αυτό που είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή δεν είναι
περισσότερη νομοθεσία αλλά ισχυρότερη συνεργασία υπό το ισχύον δίκαιο. Η Επιτροπή με
την Ανακοίνωση σκοπό έχει να προωθήσει τη δημιουργία ενός αποδοτικού, συμμετρικού και
προβλέψιμου συστήματος επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά και να αυξήσει
τη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα, τις εθνικές αρχές και τους καταναλωτές.
Πηγή:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1313&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Εκδότες και πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο

•
Οι Ευρωπαίοι Εκδότες δημοσίευσαν τη Διακήρυξη του Αμβούργου ζητώντας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυστηρότερα μέτρα κατά της πειρατείας, καθώς και την υιοθέτηση από
τις μηχανές αναζήτησης του ACAP, μιας τεχνολογικής λύσης που θα μπλοκάρει την αυθαίρετη
πρόσβαση σε περιεχόμενο. Απαντώντας η Google στους εκδότες δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη
δομές στο διαδίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκδότες για να προστατέψουν το
περιεχόμενό τους. Επιπλέον, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και τις Τηλεπικοινωνίες, Viviane Reding, απάντησε στους εκδότες
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υποστηρίζοντας ότι το ισχύον επιχειρηματικό μοντέλο ευθύνεται για την άνοδο της πειρατείας
στο διαδίκτυο. Η Επίτροπος δήλωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για την
Ψηφιακή Ευρώπη ενώ τα σχέδια της Επιτροπής για τα επόμενα 5 χρόνια είναι η ενίσχυση της
πρόσβασης σε ποιοτικό περιεχόμενο του διαδικτύου μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου φιλικού
προς τον χρήστη, αλλά και η πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου από τους νέους, οι οποίοι
διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλη αγοραστική ικανότητα.
Πηγή: Ενδιαμέσα, Τεύχος 68, σελ. 2

Europeana: Δημόσια Διαβούλευση
•
Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του
2008 προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Παρόλο που από την έναρξη λειτουργίας της η Europeana έχει διπλασιάσει τη συλλογή της, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση που θα φορά στο μέλλον της βιβλιοθήκης
αλλά και στην ψηφιοποίηση βιβλίων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιβλιοθήκη έχουν
να κάνουν με τη διαδικασία ψηφιοποίησης αλλά και τη νομοθεσία για την πνευματική
ιδιοκτησία. Το νομικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία παραμένει κατακερματισμένο
στην Ευρώπη κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης για
προστατευόμενο υλικό. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2009 και
θέτει ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα πνευματικά
δικαιώματα, τη συνεργασία με εκδότες για το υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δημιουργία μητρώων για ορφανά και εξαντλημένα έργα αλλά και
τη χρηματοδότηση της Europeana.
Πηγή: http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=77893

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Infopaq International A/S κατά Danske Dagblades
Forening,
Στις 16/7/2009 εκδόθηκε η απόφαση του ΔΕΚ επί της υπ’ αριθμ C-5/08 υπόθεσης
κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που απηύθυνε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας. Το
προδικαστικό ερώτημα αφορούσε, αφενός, στην ερμηνεία του άρθρου 2, στοιχείο α΄ της
Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και, αφετέρου, στις προϋποθέσεις εξαίρεσης των προσωρινών πράξεων
αναπαραγωγής υπό την έννοια του άρθρου 5 της ίδιας Οδηγίας. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε
στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ των εταιρειών Infopaq International A/S και Danske
Dagblades Forening ως προς την απόρριψη της αιτήσεως της πρώτης με σκοπό να
αναγνωρισθεί ότι δεν υποχρεούτο να λαμβάνει την άδεια των δικαιούχων δικαιωμάτων
δημιουργού για τις πράξεις αναπαραγωγής άρθρων του τύπου μέσω αυτοματοποιημένης
μεθόδου, που συνίστατο στη σάρωση και τη μετατροπή τους σε ψηφιακό αρχείο,
ακολουθούμενη από ψηφιακή επεξεργασία του αρχείου αυτού.
Σύμφωνα με την απόφαση πράξη πραγματοποιούμενη κατά τη μέθοδο συλλογής
δεδομένων, η οποία συνίσταται σε αποθήκευση σε μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή
αποσπάσματος προστατευόμενου έργου, που αποτελείται από ένδεκα λέξεις καθώς και από
εκτύπωση του αποσπάσματος αυτού, δύναται να εμπίπτει στην έννοια της «εν μέρει
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αναπαραγωγής» του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, εάν – γεγονός το οποίο απόκειται
στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει – τα αναπαραγόμενα στοιχεία αποτελούν την έκφραση
της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια
απόφαση, η πράξη εκτύπωσης αποσπάσματος αποτελούμενου από 11 λέξεις, που
πραγματοποιείται κατά τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, δεν πληροί την προϋπόθεση περί του
μεταβατικού χαρακτήρα του άρθρου 5, παρ. 1, της Οδηγίας 2001/29 και, επομένως, η
μέθοδος αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση των οικείων δικαιούχων των
δικαιωμάτων του δημιουργού.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Louis Vuitton (LVMH) vs Google
•
Θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Google σε μακροχρόνια δικαστική
διαμάχη σχετική με σήματα, κατά την οποία ο όμιλος LVMH προσπαθεί να αποτρέψει τις
μηχανές αναζήτησης από το να χρησιμοποιήσουν κατοχυρωμένα σήματα προϊόντων με
παραπλανητικό τρόπο. Στην εισαγγελική πρόταση που διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, ο Γενικός Εισαγγελέας P. Maduro, εξέφρασε την άποψη ότι η Google δεν
παραβιάζει δικαιώματα σημάτων όταν επιτρέπει στους διαφημιστές να αγοράζουν λέξεις
κλειδιά που αντιστοιχούν σε κατοχυρωμένα σήματα. Ο όμιλος LVMH άσκησε αρχικά αγωγή
γιατί κατά τη διάρκεια της αναζήτησης μέσω Google, κάποιοι από τους συνδέσμους που
εμφανίζονταν χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά κατοχυρωμένα σήματα, οδηγούσαν το
χρήστη σε ιστοσελίδες με παραποιημένα προϊόντα. Η εισαγγελική πρόταση θα ληφθεί υπόψη
από την πλήρη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα συζητήσει την υπόθεση σε
λίγους μήνες.
Πηγή: guardian.co.uk, 22 September 2009

Γαλλία : LVMH εναντίον EBay
•
Γαλλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η γνωστή διαδικτυακή υπηρεσία δημοπρασιών
eBay είναι υπεύθυνη για διακίνηση πλαστών επώνυμων προϊόντων και της επέβαλλε να
αποζημιώσει τον όμιλο εταιρειών LVMH με 80.000 ευρώ για τη ζημία, που προκάλεσε στη
φήμη
των
προϊόντων
Christian
Dior,
Kenzo,
Givenchy
και
Guerlain.
Ο όμιλος LVMH είχε ασκήσει αγωγή στην eBay επειδή χρησιμοποιούσε τα επώνυμα προϊόντα
της ως λέξεις κλειδιά (tags) για την εμφάνιση των ιστοσελίδων της όταν οι χρήστες έψαχναν
τα προϊόντα αυτά στις μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Το δικαστήριο επέβαλλε, επίσης,
στην eBay πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε μελλοντική παράβαση και απαγόρευσε την πώληση
των αρωμάτων αυτών μέσω της υπηρεσίας της.
Πηγή: ΔΙΜΕΕ

Γαλλία : Ψηφίστηκε ο νόμος για τη διαδικτυακή πειρατεία
•
Ο νόμος για τη διαδικτυακή πειρατεία εγκρίθηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ο
νόμος αυτός που θα επιτρέπει τη διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όσους χρήστες
κατεβάζουν πειρατική μουσική και ταινίες, ψηφίστηκε με 285 ψήφους υπέρ και 225 κατά.
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Προηγούμενη μορφή του νόμου είχε κριθεί αντισυνταγματική από το Γαλλικό Συνταγματικό
Δικαστήριο. Η τρέχουσα μορφή του νόμου θα τεθεί οριστικά σε ισχύ αφού εγκριθεί από
επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, ενώ η αντιπολίτευση δήλωσε ότι θα
καταφύγει ξανά στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Πηγές: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8257720.stm
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1053495&lngDtrID=252

Μ. Βρετανία: Αυστηρά μέτρα κατά των πειρατών του διαδικτύου

•
Νέα πρόταση στη Μ. Βρετανία σκοπεύει να κάνει αυστηρότερο το σχέδιο κατά της
ηλεκτρονικής πειρατείας. Σύμφωνα με αυτή όσοι κατεβάζουν παράνομα αντίγραφα
τραγουδιών και ταινιών θα αποκλείονται από το Διαδίκτυο. Τα μέτρα αυτά θυμίζουν αρκετά
τον νόμο κατά της διαδικτυακής πειρατείας που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Γαλλία. Στην
περίπτωση της Μ. Βρετανίας ο εντοπισμός και αποκλεισμός των παρανομούντων θα ανατεθεί
στους παρόχους υπηρεσιών Internet (ISPs). Οι πάροχοι από τη μεριά τους δεν συμφωνούν με
το μέτρο γιατί θεωρούν ότι η εφαρμογή του παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες και δεν θα φέρει
αποτέλεσμα.
Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1045639

Μ. Βρετανία: Pirate Party UK
•
Ένα νέο πολιτικό κόμμα, το Pirate Party UK, το οποίο υποστηρίζει την ελεύθερη
ανταλλαγή αρχείων για μη κερδοσκοπικούς λόγους, δημιουργήθηκε στη Μ. Βρετανία και έχει
σκοπό να τραβήξει τις ψήφους των νέων στις επόμενες εκλογές. Το νέο κόμμα που έχει
επηρεαστεί από το αντίστοιχο σουηδικό, θα προσπαθήσει να προωθήσει μια λεπτομερή
εξέταση του δικαίου που αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ευρεσιτεχνίες. Παρ’ όλο
που είναι απίθανο το Pirate Party να εκλέξει κάποιον υποψήφιο στο Κοινοβούλιο, θα
προσπαθήσει ωστόσο να επηρεάσει τα ηγετικά πολιτικά κόμματα.
Πηγή: http://www.guardian.co.uk/technology

ΗΠΑ : Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον Google
•
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέστησε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που
θα συνεδριάσει στις αρχές Οκτώβρη, να απορρίψει τη συμφωνία που θα επιτρέψει στη
Google να ψηφιοποιήσει εκατομμύρια βιβλία με σκοπό την εμπορική τους χρήση στο
διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η συμφωνία θέτει θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
αλλά και δημιουργίας μονοπωλίου και θα πρέπει να απορριφθεί στην παρούσα μορφή της,
καθώς θα δώσει στη Google εξουσία πάνω σε βιβλία των οποίων ο κάτοχος των πνευματικών
δικαιωμάτων δεν μπορεί να βρεθεί και ακόμα δεν θα καταφέρει να προσφέρει επαρκή
προστασία σε ξένους δικαιούχους. Επιπλέον θα δώσει στη Google τη δύναμη να περιορίσει
τον ανταγωνισμό των τιμών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει άλλους εκδότες ψηφιακών βιβλίων
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εκτός αγοράς. Το Υπουργείο υποστήριξε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει τη
συμφωνία και να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για
να την τροποποιήσουν. Η εν λόγω συμφωνία είναι αποτέλεσμα αγωγής που κατέθεσαν το
2005 η Ένωση Αμερικανών Συγγραφέων και ο Σύνδεσμος Αμερικανών Εκδοτών κατά της
Google. Τον Οκτώβριο του 2008, τα μέρη συμφώνησαν στο ποσό των 125 εκατομμυρίων
δολαρίων ως αποζημίωση για τους συγγραφείς των οποίων τα έργα θα διατίθενται
διαδικτυακά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Microsoft, το Amazon και το Yahoo αντιδρούν επίσης
καθώς θεωρούν ότι η επικύρωση της συμφωνίας θα δημιουργήσει μονοπώλιο στον εκδοτικό
τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8264544.stm
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1054934&lngDtrID=252

ΗΠΑ: Ουδετερότητα στο διαδίκτυο.
•
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ εισήγαγε
σε λόγο του στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 τον όρο “ουδετερότητα στο διαδίκτυο” (net
neutrality). Αυτό σημαίνει ότι θα θεσπισθούν κανόνες, οι οποίοι θα απαγορεύουν στους
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να δυσχεραίνουν ή να εμποδίζουν την πρόσβαση σε
διαδικτυακό περιεχόμενο ή εφαρμογές. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει να "εκλογικεύσουν" τη
διαχείριση των δικτύων τους, η οποία θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια. Η πρόταση αυτή
βρίσκει μεγάλη υποστήριξη από τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των
χρηστών του διαδικτύου αλλά και προβληματίζει τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, οι οποίες
προβλέπουν ότι η κυβερνητική παρέμβαση μέσω της «διαδικτυακής ουδετερότητας» θα
επιφέρει μεγάλος κόστος και δυσχέρειες στα δίκτυα τους. Θεωρούν ακόμα ότι η επιβολή
κανόνων θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, την επέκταση και την έρευνα και ανάπτυξη από
εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό δικτύου, εφαρμογές και περιεχόμενο, εταιρείες
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων αλλά και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Πηγή: ΔΙΜΕΕ
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/09/24/us-acts-to-preserve-internet-neutralityeuropean-debate-heats-up/

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση υπέρ του συγγραφέα J.D. Salinger
•
Ομοσπονδιακό δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή του συγγραφέα “The Catcher in
the Rye” («Ο Φύλακας στη Σίκαλη») J.D. Salinger και απαγόρευσε επ’ αόριστον τη
δημοσίευση στις ΗΠΑ ενός βιβλίου του Σουηδού συγγραφέα F. Colting το οποίο περιλαμβάνει
μία εκδοχή του Holden Caulfield, πρωταγωνιστή του «Φύλακα στη Σίκαλη». Οι δικηγόροι του
J.D. Salinger κατέθεσαν αγωγή για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
υποστηρίζοντας ότι το νέο βιβλίο είναι παράγωγο του αρχικού. Από την άλλη μεριά η πλευρά
του F. Colting υποστηρίζει ότι το νέο έργο με τον τίτλο “60 years later: Coming through the
Rye” δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα γιατί πρόκειται για κριτική παρωδία η οποία
αλλάζει ριζικά τη μορφή του αρχικού έργου. O F. Colting, ο οποίος έγραψε το νέο έργο
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χρησιμοποιώντας το όνομα John David California, χρησιμοποιεί ως ήρωα το 76χρονο Mr. C,
αναφέροντας ότι είναι δημιουργία κάποιου συγγραφέα Mr. Salinger και παρόλο που το όνομα
Holden Caulfield δεν παρουσιάζεται πουθενά στο βιβλίο, η ιστορία δεν αφήνει καμία
αμφιβολία ότι πρόκειται για τον Holden Caulfield. O J. D. Salinger έχει καταφύγει στη
δικαιοσύνη αρκετές φορές για να προστατεύσει το έργο του, ενώ έχει αρνηθεί αιτήματα για τη
μεταφορά του στο θέατρο και τον κινηματογράφο.
Πηγή: http://www.nytimes.com/2009/07/02/books/02salinger.html?_r=1&ref=weekinreview

Αυστραλία : Πνευματικά δικαιώματα σε συλλογές και βάσεις δεδομένων
•
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση IceTV Pty
Limited v Nine Network Australia Pty Limited που αφορά σε πνευματική ιδιοκτησία σε
συλλογές και βάσεις δεδομένων. Η υπόθεση αφορούσε στην χρήση πληροφοριών από
εβδομαδιαίους τηλεοπτικούς οδηγούς (Nine Network) για την παραγωγή ανταγωνιστικών
ηλεκτρονικών οδηγών (IceTV). Προηγουμένως, τα αυστραλιανά δικαστήρια υποστήριζαν τη
θέση ότι οι αντικειμενικές πληροφορίες των οποίων η συλλογή απαιτεί έξοδα και κόπο,
μπορούν να προστατευθούν με την πνευματική ιδιοκτησία. Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως
άλλαξε τα δεδομένα υποστηρίζοντας ότι πέρα από τα έξοδα και τον κόπο απαιτείται και ένας
βαθμός πρωτοτυπίας και δημιουργικής προσπάθειας για να υπάρξει προστασία. Οπότε για τις
συλλογές που είναι απλά κατάλογοι δεδομένων, οι δημιουργοί τους δεν μπορούν πια να
καταφύγουν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία για να τις προστατέψουν από την
αναπαραγωγή από τρίτους. Σαν αποτέλεσμα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι αφού οι
τηλεοπτικοί οδηγοί του Nine Network που αναπαράγονταν από το Ice TV, στερούνταν την
απαραίτητη πρωτοτυπία και δημιουργική προσπάθεια, δεν υπήρχε θέμα παραβίασης
πνευματικών δικαιωμάτων. Το Ice TV μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του Nine
Network χωρίς άδεια ή πληρωμή αμοιβής.
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=0c0dd70f-b309-47da-806bΠηγή:
b914218b7605&utm_source=IAM+Weekly+Email&utm_medium=email&utm_campaign=IAM
+Weekly+Email&utm_content=IAM+Weekly+Email+2009-08-12
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