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הקלות,העולםרהביבכלבאמצעותההנגישהמידע,(ומודםמחשבבבעלותושיש
המשתמששלהיחסיתהאנונימיותבצירוף,הדיגיטליהמידעאתלהעתיקניתןבה

.לרעהלניצולאדירפוטנציאלמהווים
בשלשגרםהנזקיםאתעצמוהמשתמשמןולתבועלאתרוהקושיאלהנתונים

ספקישלאחריותםהיקףשאלתאתהופכיםבאינטרנטלוהמתאפשרתהאנונימיות
אתלהשוותישהאםהשאלהאתוכןמשחמשיהםאומנוייהםלמעשיהשירות

שלהדווראךהםהשירותספקישמאאואלקטרונילאורלמוציאהשירותספקי
.האינטרנטבתחוםהעיקרייםהמשפטייםהאתגריםמןלאחד,המידעאוטוסטרדת

הערירותספקימיהם
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.השירותספקי

ומתחזקמפעילהשירותספק,שירותספקבאמצעותלאינטרנטמתחבריםנאשר

לקוח,טיפוסיבאופן.TCPftPלרשתישירחיבורקוכוללאשרהאינטרנטשרתאת
ולהתחברהשירותספקשללשרתלגשתכדיבמודםישתמשהשירותספקשל
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אספקהאוניתוב,העברההמציעגוףהנושירותספק,לעילהנזכרתההגדרהפיעל
פיעל,למידעמשתמשידיעלשצוינונקודותביןדיגיטליתלתקשורתקישורשל
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.ואחרים"AOL"כגוןמסחרייםשירותספקי
גישההמספקים)גישהספקי,רשתשירותיספקיביןהיאנוספתחשובהאבחנה

מועברתבאמצעותםאשרהמחשבשירותיאתהמספקיםשירותוספקי(לרשת
.האחרוןמהסוגשירותבספקידןזהמאמר.האינפורמציה

אשרהשירותספקיכימראההשירותספקישלהטכניתפעילותםבדיקת

.512us.c(1)(1)(ג)2 secUon17בתקשורתהדןלסעיףכהקשרניתנהזוהגדרהכייצוין
.חולפתדיגיטלית
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דרכםהעובריםהתכניםעללפקחמסוגליםאינםלרובהמחשבשרתיעלאחראים
לספקישבהםבמקרים,זאתעם.המועברהמידעשלהעצומותהכמויותבגלל

תכניםולחסוםלפקחאפשרותקיימתאזיחוקייםבלתיתכניםעלמידעישהשירות
.אלה

כישלון:כגון,שונותמסיבותמשפטיתלאחריותלהיחשףעשויהשירותספק
וירוסלהפיץלמערכתשאפשרבכךרשלנות,שהתחייבכפילמערכתגישהלספק
זהמאמר.פליליתבפעילותפעולהשיתוףאוהמשתמשלפרטיותפלישה,מחשב
אשריוצריםבזכויותהמוגןחומרלהפצתאפשרותלמתןנזיקיתבאחריותיעסוק
לשוןהמכילחומרשללהפצהאפשרותומתןמשתמשידיעלהרשאהללאנשלח
.משתמשידיעלנשלהאשר(אחרמזיקחומראו)הרע

.הישראליבדיןזהבנושאהקיימתהלקונהאתנציגהמאמרשלהראשוןבחלק
התקשורתבאמצעימזיקמידעהמעביראחריותשאלתאתנבחןהשניבחלק

ההחלטהעלהמשפיעיםהשוניםהשיקוליםמהםנבחןהשלישיבחלק.המסורתיים
האחריותשאלתאתננתחהרביעיבחלק.השירותספקיעלאחריותלהטילהאם
מידעבגיןהאחריותשאלתאתננתחהחמישיובחלקהרעלשוןהמכילמידעבגין

בסוגיההשוואתיתחקיקתיתבהתפתחותנדוןהשישיבחלק.יוצריםזכויותהמפר
ומסקנותסיכוםיובאוהשביעיונחלק,האחרונותבשניםובאירופההברית-בארצות

.בישראלהרצויהדיןלגבי
הדיןבבחינתזהמאמריתמקדהישראליבדיןהקיימתהלקונהלאורכייצוין

או/וידיעהנדרשתהאםהיאהמאמרפרקילאורךהמרכזיתהשאלה.בסוגיההזר
העברתבגיןאחריותעליולהטילמנתעלהאינטרנטשירותיספקשלמעורבות

.מזיקמידע

הישראליבדיןהלקונה.1

ספקשלהאזרחיתאחריותוסוגייתאתמפורשותהסדירטרםהישראליהדין
.האינטרנטשירותי

חוקואתהרעילשוןאיסורחוקאתלבחוןישלענייננוהרלוונטייםלנושאים
,האינטרנטלעידןמותאמיםאינםדהיוםכנוסחםאלהחוקים,ואולם.יוצרים4זכות

"תקשורתאמצעי"בהגדרתנכללאיננושירותספק,הרעלשוןאיסורלעניין,למשל

,רדיועלורקאךחלהזווהגדרהמאחרהרעלשוןאיסורלחוק11בסעיףכהגדרתו
.ועיתוניםטלוויזיה
למכירהמציגהשירותספקכילטעוןלדעתיניתןלא-יוצריםזכויותלעניין

היצירותורובמאחר,יוצריםזכותלחוק(ג)(2)2בסעיףכאמור,מוגנתיצירה
(3)2סעיףלפי,כןעליתר.למכירהמוצעותואינןחינםלהורדהניתנותהמועתקות

.("הרעלשקאיסורחוק":להלן)1965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורחוק3
.("יוצריםזכותחוק":להלן)1911,יוצריםזכותחוק4
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אולתאטרון,הפרטיתלתועלתו,הרשהאםכמפראדםרואיםיוצריםזכותלחוק

,זכויותבעלהסכמתבלאבציבורהצגתהלשםביצירהלהשתמש"שעשוע-מקום"
ספקעלהסעיףהחלתלצורך.בהפרהלחשודסביריסודלוהיהלאאםלמעט

שקולהנואינטרנטאתרכביכוללפיהאשרלכתמרחיקתטענהלטעוןישהשירות
החוקים.המקריםבמרביתחשוםברתאינהזושהגדרהכמובן."שעשוע-מקום"ל

בגדרנכללשירותספקהאם:למשל.פתוחותרבותשאלותגםמותיריםהקיימים

מוגנותיצירותמפיץהשירותספקכילטעוןניתןהאם?"הרעלשקמפרסם"
?יוצריםזכותלחוק(ב)(2)2סעיףלעניין

ומידעלתקשובהכנסתשלהמשנהועדתשלח"דוהתפרסם1997בשנתכייצוין
הנדרשיםהשינוייםשלהכללייםהמשפטייםבהיבטיםדןח"הדו.("הוועדה":להלן)

לעיצובהקוויםמפרטהמסמך.5התקשובטכנולוגיותבעקבותהישראליבמשפט
הוועדה.ומידעתקשובבנושאיהאינטרנטספקישלהמשפטיתהמדיניותשל

התייחסותמחייבתמזיקיםלתכניםהאינטרנטספקישלאחריותםסוגייתכיקובעת

האינטרנטתעשייתאתלחשוףעלולחקיקתיהסדרהיעדר.בחקיקהמפורשת
הפחתתשלבכיווןבעיקר)השוקמבנהעללהשפיעעלוליםאשרמיותריםלסיכונים
וצנזורההלטותקבלתמערכתמרכוזשלבכיווןבעיקרהמידעזרימתעל,(תחרות
הקיימיםשהחוקיםקובעח"הדו.קצהלמשתמשיהשירותיםזמינותועלהמידע

ואילועריכהשלמרכזיתמערכתבאמצעותמתבצעתהמידעשהפצתמניחיםכיום
ספקשלהמסננתדרךלעבורבלא,האתראלהאתרמבעלזורםהמידעבאינטרנט
שמקורולנזקהאינטרנטספקישלהמשפטיתהאחריותגבולותבעניין.השירותים

המגמהמהןשניכרת,ראויותמידהאמותהוועדהקובעתברשתהמועברבתוכן
הגורםלהיותעשוייםאינטרנטספקי:הספקיםאחריותאתהניתןככללצמצם
.בחקיקההמוסדריםחיונייםאינטרסיםשלולהבטחתםהחוקלאכיפתביותרהיעיל
הספקתעלויותאתניכרתבמידהלהגדילעלולההאינטרנטספקיעלאחריותהטלת

ספקיעלאחריותהטלת.בתחוםהתחרותאתולצמצםולמשתמשלספקהשירותים
המבנהשינויותכתיבברשתהמועבריםהתכניםעלעריכתיפיקוחתחייבהאינטרנט
העלאת.הביטויבחופשלפגועהעלולבאופןכיוםהאינטרנטאתהמאפייןהמבוזר

עלאחריותהטלת.זהלשוקמלהיכנסרביםגורמיםלהרתיעעלולההסיכוןרמת

לצמצוםלהובילעלולהדבר,השירותעלויותלייקורלהביאעלולההשירותספקי
וארגוניםפרטייםמשתמשיםשלפעולתםאתולהגביל,בכללהספקיםבמספרניכר

המשתמשיםמעגלצמצוםעלישפיעהעלויותייקור.בפרטרווחלמטרותשאינם
.למידעהציבורשלהגישהלהגבלתויביא

,המידעעידןלקראתישראלמדינתהערכותבנחבאומשפטחוקצוותעבודתשלמסכםח"דו5
.1997ומידעלתקשובמשנהועדת,הכנסתשלהנלכלהועדת
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תקשורתאמצעימולהמקווניםהמחשבשירותי:מזיקמידעהמעכיראהרירת.2
אחרים

כללי1.2
אשרמזיקלמידעהשירותספקישלאחריותםבשאלתהקייםהדיןלהבנתכרקע
מידעאותוהעברתעלהחלהדיןאתלהשוותמענייןמשתמשיםידיעלהועבר
.המסורתייםהתקשורתבאמצעימזיק

בההמרכזיותהשאלותאחתשוניםמסוגיםתקשורתבאמצעישנדוןלמרות
מעורבותתאוידיעהנדרשתהאם:לכולםמשותפת,לעילכמוזכר,היאנתמקד

לצורך.מזיקמידעהעברתבגיןאחריותעליולהטילמנתעלהתקשורתאמצעישל
:סוגיםמשנימזיקבמידענתמקד,השאלהניתוח

מידעהפצתגםכאמורמאפשרתהאינטרנטרשת-הרעלשוןהמכילמידע

אוהטובבשמוופגיעההרעלשוןהוצאתאפשרותלפיכך.אנונימיכמעטבאופן
היאהמזיקהמידעמפיץאתלתבוציוכלהנפגעשהצדמבליאחרשלבמוניטין
באמצעותשהועברמידעבגיןהשירותספקישלאחריותםושאלתביותרממשית

.ביותרחשוכההנהשירותיהם
בההמידהגוברתהטכנולוגיתההתפתחותעם-יוצריםזכויותהמפרמידע

ואחסוןייצורמאפשרתהטכנולוגיה:למשל.דיגיטלילפורמטרוחניקנייןמועבר
,עיתונים,מהשבתוכנות,דיגיטלייםוסרטיםתמונות,דיגיטליבפורמטמוסיקהשל

.וידאוומשחקיספרים
האנונימיותבצירוףדיגיטליבאופןהשמורהמידעאתלהעתיקניתןבההקלות
מהוויםהעולםמדינותמרביתפניעלהרשתופריסתהמשתמששלהיחסית

.המונימידהבקנהיוצריםזכויותלהפרתאדירפוטנציאל

דיבהבהוצאתבאחריותלשאתעלולמי2.2
התקשורתאמצעידיבהבהוצאתבאחריותלשאתעלוליםהאמריקאיהמשפטפיעל

:הבאים

Primary(ראשונילאורמוציא.א Publisher(-בעשייתחלקשלוקחמיכל
שידרהאשרטלוויזיהתחנתאועיתון,למשל:ראשונילאורכמוציאנחשבהפרסום
.הדובראוהמחברכמומידהבאותהלהודעהכאחראיתתיחשבדיבההודעת

התוכןכיידיעה-ואימוחלטתאחריותהנההראשונילאורהמוציאשלאחריותו
.הגנהלותקנהלאמשמיץ
Repub(חוזרלאורמוציא.ב

~

igher(-דיבההודעתעלשובשחוזרמי
מקוראתצייןאםגם,ראשונילאורמוציאכמובסיסאותוסמךעלאחראיייחשב

.האמוריםלדבריםמאמיןאינוכיהבהיראוההודעה
Se~ond(משנילאורמוציא.ג Publisher(-שלבלבדלהפצהשאחראימי
ידעאםרקאחראיכזהאדם.עיתוניםמוכר:למשל,דיבהדברימכילאשרחומר
.המשמיץהתוכןעללדעתהיהצריךאו
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המכילההודעההעברתבגיןמאחריותפטורהמקנהנפרדמעמדכייצוין
Commonמוגדריםאשרלגופיםמוקנהדיבה Carrier(וחברתהטלפוןחברתכגון

קפדניותסטטוטוריותודרישותלתקנותאותםמכפיףזהמעמדכיאם(הטלגרף
.המקובל6המשפטשלודרישות
Common~-להפטור Carrierהעביראשרשההודעהידעהמעביראםגםמוקנה

אינוההודעהשולחאם:מצטבריםסייגיםלשניבכפוף,ומשמיצהכוזבתהנה
סיבהלוישאויודעההודעהאתהעביראשרהשליחאם,וכןלשלחהמוסמך
.7ההודעהאתלפרסםזכותאיןההודעהלשולחכילדעת

הדיןסיווגכיצדהשאלהפירוטביתרנשאלתלעילהנזכריםהכלליםלאור

לסווגהואעשויוכיצדהמסורתייםהתקשורתאמצעישלאחריותםאתהאמריקאי
.השירותספקיאת

:תבחןאחריותםאשרהגופים

Primary(מודפסחומרשללאורמוציאים- Publishers

(

;;

Secondary(מודפסחומרשלמפיצים- Publishers(;

;טלפוןחברת-

.וטלוויזיהרדיושידורתחנות-

מודפסחומרשללאורלמוציאהתוכןעלהידיעהחזקת3.2

החומראתמוסרמהדברלפרסםהמעוניין'גצד,המודפסהתקשורתבאמצעי
מוציאשלהחלטתו,לפיכך.פרסומולפניהחומראתבוחןאשרלאורלמוציא
בהכרחנעשיתהרעלשוןהמכילדפוסדברשלהעתקיםולהפיץלשכפללאור

.תוכנהעלבידיעה
רואים,המקובלהמשפטעקרונותעלבהסתמכם,הברית-בארצותהמשפטבתי
אמרתואתשאימץכמיהמודפסהחומראתלפרסםהחליטאשרלאורבמוציא

.8דיבההוצאתבגיןמלאהאחריותעליוהחילוכןועל'גצדשלהמשמיצה

מודפסחומרשלמפיציםעלאחריותלהטלתכתנאיידיעה4.2
המפורטתמודפסחומרשללאורלמוציאביחסהמקובלהמשפטלגישתבניגוד
אשראדםעלהמקובלהמשפטשלהמהותיהכללפיעלחלהשונהגישה,לעיל
סיבהלוהייתהולאידעלאאשר,כזהאדם.משמיץחומרהעביראושלחרק

.דיבהבהוצאתאחראייהיהלא,שהפיצובזמןהמשמיץהחומראופיעללדעת
FCC-הידיעלהמוסדריםתעריפיםקביעת,אפליהללא,הכולאתלשרתהדרישהנגת6

Commonשלמעמדיקבלתקשורתשאמצעימנתעלכייצוין.וכדומה Canierלמלאעליו
צריך,ושניתהברית-בארצותהמדינותביןתקשורתליצור,ראובת;מצטבריםתנאיםשני

.לציבורהשכרהכרלהיותהשרות
7.(1977)5612Restatement (Secoad) of 'Tons

8(1977)5578Restatement (Second) Of TOIISעיתוןעלשהוטלההאחריותכעניןראווכן
u.254(1964):פרסומתפרסוםבשל .s376,SwIIivanן.New-. York nnses co(עניין:להלן

New- York finses(.
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,עיתוניםדוכני,עיתונים,ספריםמפיציעלמהכלליוצאיםללאמיושםזהכלל
אותוומעביריםלעילהנזכרהחומראתשקוניםאנשיםועלספריות,ספריםחנויות
.9לאחרים

הטלפוןלחברתאחריותמקימהאינהמעורבותללאבלבדידיעה5.2
הרעלשוןהמכיליםמסריםבגיןאחראיותאינןהטלפוןחברותהאמריקאיבמשפט

להוציא"יכולמשפטיגוףכיהואלכךהנימוק.משתמשיהןידיעלהמועברים
עליוהאחראיהואואשרמטעמועובדאשראדםאו,הואאםרקמסר"לאור

ולאבטלפוןשהמשתמשמכיוון,לפיכך.אחרלאדםהמסראתמעביר,משפטית
באחריותנושאתהחברהאין,התשדורתלומיוחסתאשרהואהטלפוניםחברת
חברותלגבישיושמהזוניתוחצורת.שלה10לקוחשלמשמיצהתשדורתבגין

~-Newבענייןהטלפונים York blephone1"וה!14"4""0ז-'Restatementמשקפים
דיבהשללאורהוצאהלצורךהנתבעשלברכושוגרידאששימושיסודעיקרון
.לאורלמוציאהנתבעאתהופכתאינה

גישות-וטלוויזיהרדיומשדריעלאחריותלהטלתהנדרשתהידיעהרמת6.2
שונות

.המשודרים2ןלמדיומיםעצמואתלהתאיםהתקשהדיבהלגביהמקובלהמשפט
עלהמשדראחריותמידתקביעתהייתהביותרהבעייתיתהקונספטואליתהנקודה
במספרמלאבאופןעודחלאינוהמקובלשהמשפטלמרות.שלישיצדשלמסרים
קשייםוכוללת,כנהעלנותרההבעיה,חוקהוראותנקבעובהםהברית-בארצותמדינות

.מקווניםשירותיםלספקיבנוגעעמםיתמודדוהמשפטשבתישיתכןתפיסתיים

שלירויצדשלמראשמוקלטאומתומללתוכןשידור1.6.2
במקרים.אחידה13אינהמתומללאומראשמוקלטתוכןלשידורבנוגעהפסיקה

הואאםבין.שידורולפניהמסרתוכןאתלסקורההזדמנותלמשררקיימתאלה
לעתיםאשר,המפיץלתפקידבמהותודומהתפקידו,לאואםביןזואפשרותמנצל

Lernwn,א2(,521:למשלראועיתוניםמפלןעלהכלללתחולת9 % Chuckleberty Publishing

Janklow:ראוספריםחנויותעלהכלללתחולת;אsupp.236-235,228(0.5.%ז1981)

.rv,378א.וי.882-881,87526(19850.5)
~

king Pressראוספריותעלהכלללתחולת:

61note!803נ(1984,.ed*5,Paul.51)Torts"0Keeton Pesser and Keeton%.,י.
10.(1977)comment

g

6125Restatrnent (Second) ofTorts

00Anderson.,35א.ן:74626(1974)11 % New-. York Teleplaone(עניין:להלןAnderson(.וכן
Cal.42426(1952):ראו . App111,ayelkr % Biancoאתמזמיניםאשרשאנשיםנפסקשם

יהיהקירותיהםעלכיביודעיןלהרשותשלאלאחריםכחובהחייביםלחצרותיהטהציבור
.משמיץחומר

Miss.'גצדשלאמירהבגיןאחריותשאיןהקובע-מיסיסיפיבמדינתהחוקלדוגמאראו12

(1933)(1)3/1/91Section.4תחCode.
Kelly,137א.ו.695(1948):דיןפסקישלושההשוו13 % Ho&aan(עניין:להלןMiles ;

(

Kelly

(1933)466.Wash172,)"1;~Inuis Wasnae%(גיין?:להלןMiles(;123,Sorenson % Wood

.)Sorensonענמן:לנהלןNeb.348(מ193
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איןלמשדרכילטעוןניתן,לכן.סקירתוללאהמועברהחומראתמפיץקרובות
מכילשהואלדעתעליוהיהאוידעאםאלאתוכןשל"לאורהוצאה"עלאחריות

שלבחבותםהמשפטביתדן!1שא44א(minutes6085בעניין.דיבהשלמסר
לגידולבשימוששהיהכימיחומרעלמראשמוקלטתתוכניתשידרואשר,הנתבעים
ושלושהCBSהתוכניתמפיקתאתדיבהבהוצאתתבעוהתפוחיםמגדלי.תפוחים

לתוכןמודעיםהיוהזכיינים.התוכניתאתשידרואשרשלהמקומייםזכיינים
הזכותהייתהבידם.15דיבהמכילשתוכנהלעובדהלאאך,שידורהלפני,התוכנית
,"מקומיתצריכה"שלמשיקולים,פעםלאשעשוכפי,התוכניותאתולצנזרלערוך
הזכייניםשלשיכולתםהטענהאתדחההמשפטבית.!6זהבמקרהכךנהגולאאולם
עליהםשחלוקבע,כןלעשותהחובהאתעליהםמטילההשידורתוכןאתלצנזר
האופיעללדעתסיבההייתהלאאםאחריותשאיןדהיינו-מפיציםעלהחלהדין

.התוכן17שלהדיבהמוציא

שלישיצדמאתתוכןשלמתומללולא"חי"שידור2.6.2
:הדעותחלוקותחישידורהמשדרשלהמשפטיתהאחריותבנושאגם

הזדמנותקיימתכימניחהשידורולפניההומראתלבדוקהמחייבתהתפיסה
במקרה.שכזוהזדמנותאיןמתומלללאחומרשלחיבשידורואולםכןלעשות
כיקבעהמשפטבית.במיסורירדיותחנתאליורק-מניוחישידורשודראחד

שנאמרהקצרהדיבההערתלגבימוחלטתבאחריותאחראיתבמיסוריהתחנה
במקרה.'להפסיקה8דרךלההייתהולאתוכנהעלידעהשלאהערה,בתוכנית

המשדרהגוףכיבנימוק,אחראיאינוהמשדרכיונקבע,הפוכההייתההפסיקהאחר
סיבהשוםהייתהולא,הראשוניהתמלילאתסקר,התוכןמוסרמיהולבדוקטרח

.בתוכניתיאמרדיבההמכילשמסרלחשוב

השירותספקיעלאחריותבהטלתשיקולים.3

הועלואשרחקיקהולדבריהדיןבפסקיהועלואשרלבעיותפרטניתנתייחסבטרם
השירותספקיאחריותבשאלתכללחםמשותפיםמדיניותשיקולינפרט,בעקבותיהן

מהאמרותלהעתקיםגישהלווהייתהמתקניםהשכיראשרמשדרכינקבעKellyכעניין
יכוללאאםבגינןבאחריותיישאולא"מפיץ"נחשבשידורןזמןלפניהחוכרשלהמשמיצות

.סבירהזהירותהפעלתידיעלשידורןלמנועהיה
משמיצותלהערותמוחלטתבאחריותאחראיתרדיותחנתכי,זאתלעומת,נקבעMilesבעניין
שידורתחנתעלמוחלטתאחריותהוטלהSorensonבעניין.'גצדידיעלמהכתבנקראואשר
שלאכתבמתוךהוקראהנאום.הרעלשקדבריהכילאשרפוליטיקאישלנאוםשידורבגין
.נבדק

14(1992.Wash.0.8)928.supp800א,

Minutes

'60CBSאAwvil(11עא4ענהן:להלן).
%קקא15.932-931.4
1%(931קא.16

lea,אעק.931-ב1793
18.(1934.e

~
D . Mo889.supp84,ע)Midland

Blwdcasting

1Coffey
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השיקוליםאת.19יוצריםזכויותהמפרמזיקלמידעוהןהרעלשוןמסוגמזיקלמידע

.קטגוריותלמספרכלליבאופןלחלקניתןהשירותספקיעלאחריותהטלתבעד

אחריותהטלתבעד1.3

חברתיים-משפטייםנימוקים1.1.3
ולהענישלמנועלהםהמאפשרתבעמדההמצוייםהיחידיםהםהשירותספקי

פעולותלמנועאחריותעליהםלהטילישכןועלמשתמשיםשלמזיקותפעולות
שלהתפתחותםאתתבלוםפטורמתןאוהשירותספקישלאחריותםהקטנת.אלה

ביןכולליםכאלהכלים.אחריותלהקטיןכדיבהםלהשתמשניתןאשרשוקכלי
המפרלמנויהאחריותהעברת,המשתמשיםידיעלהנגרםהנזקנגדביטוחהיתר

חינוך,(קולקטיבייםרישויהסכמיכולל)רישוי,ואחריותשיפויהסכטיבאמצעות
נובעתאחריותהטלת.איתורמנגנוניכגוןטכנולוגיותבהגנותשימושוכןהמנויים

.שליטהמכלליצאוברשתשהענייניםלכךגוברתמדאגהגם

וכלכלייםמעויהםשיקולים2.1.3

לעתיםאשרהמשתמשבאיתורהיחסימהקושילהבדילבאיתורקליםהשירותספקי
.אנונימיתזהותורבות

תביעהלהגישמאשרשירותספקנגדתביעהלהגישיותרזולכלכליתמבחינה
קייםשירותספקנגדתביעהבהגשתכןכמו.הדיןאתהפראשרמשתמשנגד

ביכולתהאשרכלכליתמבחינהמבוססתחברהכנגדתביעההגשתשלהיתרון
המנוייםמפעולותהנובעיםברווחיםנושאיםהשירותספקי,בנוסף.הנזקאתלכסות
רווחיםאובדן,כןעליתר.פעולותיהםבגיןבאחריותגםלשאתצריכיםהםכןועל

לפקחהשירותלספקיאפקטיבילתמריץלהיהפךעשוימתביעותכתוצאהפיננסיים
יכוליםמההפרההמרוויחיםהשירותספקיכיהנונוסףשיקול.ההודעותתכניעל

יכולמאשריותרטובהבצורה,אחריםאלאותםולהעבירההפרהעלויותאתלפזר
.המפראוהנפגעהתובעזאתלעשות
שללגיטימימחירהנובאחריותנשיאהשלהסיכוןכילטעוןניתן,כןכמו

.לאחריםנזקלגרוםעלולאשרבעסקהתעסקות

אחריותהטלתנגד2.3
-משפטייםשיקוליםשלכלליותלקטגוריותלחלוקהניתניםאלהשיקוליםגם

.וכלכלייםמעשרים,חברתיים
:ראוהשירותספקיעלאחריותבהטלתהשוניםהשיקוליםעללסקירה19

;993(1994)"Re.2."55[,2ק"L.T. Handy "The Rroper Legal Regime for Oberspace

:file Infonaation Superhighway08Copright Law and social Dialogue"א.תמ10-811[8ט
4Jandozo Arts(13"The Case Against Copright I]ability of Bulletin Board Operators

InEnasOakhae Task Face, Working10101818608;399,345(1995)2.2Entertainmant
Intellecbal Fhroperly

~

ghts, Intellectual

~

roperty and the National hfomaation08UpG19

.(1995.InfiastucUn (Sept
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חברתיים-משפטייםשיקולים1.2.3
הכרוכהוהסכנההפיקוחמחיר-אחריותלהטלתבחריפותיגיבוהשירותספקי

שירותיאתלספקהשירותספקישלהתמרקןאתשיקטינוייתכןאחריותבהטלת
העלויותייקור.בתחוםהתחרותולצמצוםעלויותלהגדלתשיביאדבר,ליין-האון

.למידעהציבורשלהגישהלהגבלתויביאהמשתמשיםמספרצמצוםעלישפיע
.האינטרנטרשתשלהבולטיםויעדיהמיתרונותיהבאחדכמובןתפגוםזוהגבלה
בגיןבאחריותלבדםלשאתצריכיםעצמםהמשתמשיםכיהטועניםישכןכמו

אחריותלהטילאין,כןעליתר.תמיםשירותספקעלאחריותלהטילואיןמעשיהם
.במערכתמזיקחומרקייםכיכךעלהודעהקיבלואםאלאהשירותספקיעל

,טלפוןחברתכגוןלגופיםבתפקידםדומיםשירותספקיכיהיאנוספתטענה

אינוולכןהתקשורתציודאתשמספקלגוףאו,בלבדהחומראתמעביריםאשר

השירותלספקאחריותתקוםהאםהיאמעניינתשאלה.באחריותלשאתצריך
.אותםלאתרביכולתוישאם,דרכוהמסריםשולחיזיהויעלהקפידבומקום
עודישהאםהמקוריהמפרסםאיתוראתמאפשרהשירותספקאם:אחרלשון

לדעתי.משמעיתחדאינהכללוולשאלההתשובה?בנזיקיןאותולחייבטעם
אחריותתוטלהמקוריהמפרסםאתלאתרניתןבהםבמקריםגםכיהראוימן
מאותםוזאתלהסירוכדיפעללאאךהמפרהחומרעלידעאשרשלישיצדעל

במקרהגםלדעתיהתקפיםלעילהמתואריםוכלכליםחברתיים-משפטיםשיקולים
שלנזיקיןעקרונותעלהמבוססיםשיקוליםאותםדהיינו.מזוהההשלישישהצד
שלישיצדשבובמקרהגםלדעתיתקפיםהנזקופיזורהעמוקהכיסעקרון,הרתעה
.20מזוהה

וכלכלייםמעשייםשיקולים2.2.3
פיסיתמבחינה,אפשרילבלתיהופכיםבאינטרנטהעובריםהקבציםמיליוני
יתר.מפרחומרמכילהואהאםלקבועמנתעלוקובץקובץכללבחון,וכלכלית

,במערכתהמועברהחומרעללפקחויכולמעונייןהשירותספקאםגם,כןעל
מפרכלשהוחומרהאםההחלטה,לדוגמא.מפרחומרלזהותיוכלתמידלאהוא

.מסוימתשיפוטורמתהטקסטעםמסוימתהכרותדורשתיוצריםזכויות
עםבהתמודדותההפסיקהאימצהלעילהנזכריםמהשיקוליםאלהלהלןנבחן
.נימוקיההיוומההסוגיה

הרעלשוןהמכיללחומרהשירותספקאחריות.4

199601l~elecommunications-החקיקתלמועדעד Act2,הברית-בארצותהוגשו
אשרתכניםשלהעברותעלהמבוססותשירותספקינגדתביעותשלקטןמספר

יורחבאשרBluntenrhalאDrsdge,992ןSIIpp.44כ0.[.1998)דיןפסקראושונהלעמדה20
.בהמשךעליו

21.".u .s .c17199601Telecommunications Act
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ליישםשישהאחריותלסטנדרדהתייחסוהחלטותשתיורק'גצדידיעלנוצרו
:אלהבמקרים

1)111,CompuServe2)1(.אCubby22

2.Prodigy Services co1.)אן,Oahnont"0!0,,235

Cubbyעניין-השרותספקעלאחריותלהטלהכתנאיהידיעהדרשות1.4

נתוניםמסדישללמגווןגישהלמנוייוסיפקאשרשירותספקהנוהנתבע
לההשייךלעסקהמתייחסהרעלשוןהמכילשחומרטענההתובעת.ופורומים

CompuServe,,הנתבעהשירותספק.הנתבעידיעלשנוהלפורוםבאמצעותועברה

היהתפקידואשרעצמאיקבלןעםבחוזהשהתקשרטעןאךזוטענההכחישלא
באמצעותהמועברהמידעבתוכןולשלוטלערוך,למחוק,ליצור,לבחון,לנהל

בהיעדרוכילאורכמוציאולאכמפקןפעלכיהנתבעטעןעוד.הנתבעשלהשירות
.לתביעהחוקיבסיסאין,הרעלשוןהכילואשרההצהרותעלשידעלכךראיות
גישהלמנוייםמספקאשרשירותשספקופסקהטיעוןאתקיבלהמשפטבית
ידיעלבמחשבויחדיוהושמואשרחדשותפרסומישלאלקטרוניתלספריה

הצהרותבגיןכאחריותשא%ולאאינפורמציה"מפסן"מאשריותראינו'גצד
נימוקי.הדיבההוצאתעללדעתעליוהיהאוידעכיהוכחהבהיעדרמשמיצות

וזרימתהביטויחופשעלההגנהבהיבטהןלמעשהמתמקדיםהמשפטבית
הנמקהעלהסתמךהמשפטבית,כןכמו:מעשייםבשיקוליםוהןהאינפורמציה

בענייןתועבהחומרהמחזיקספריםמוכרשלהפליליתאחריותובענייןשנערכה
California2!4ץ"

אחריותמפיץעללהטילכדיכיהעליוןהמשפטביתפסקבו,245

אחריותשלסטנדרדוכי,הפרסוםתוכןעלידיעהלולהיותחייבתדיבהבהוצאת
.ספריםמוכרילגבילמדימגבילהנומוחלטת

עללהטילשהדרישהבכךמכירהמשפטשביתהיאזאתאמירהשלמשמעותה
הדרישהכמוכמעט,מעשיתלאהנהספרכללתוכןמודעלהיותספריםמפצן
נתוניםמסדכינקבע,בנוסף.הביטויבחופשהדבריפגעכןכמו.כול-יודעלהיות

עקבילאויישום,מסורתייםחדשותלמוכריאקוויוולנטיתפונקציההנוממוחשב
CompuServe,כגון,רוניאלקטחדשותלמפיץיותרנמוךאחריותסטנדרטשל

נטליטיל,עיתוניםדוכןאוספריםחנות,ציבוריתספריהעלהמוחלזהמאשר

.אינפורמציהשלהחופשיתזרימתהעלראויבלתי
לדעתסיבהלההייתהולאידעהלאCompuServe~-ומאחר,המקרהבנסיבות

.לטובתההמשפטביתפסק,המשמיצותההצהרותעל

Conא2(,776ועקט135.5(0.8.א.19917)22

~

aServe18(א.Cubby(ן%ענ:להלןCabby(.
23229Misc.

LEJaS

Pmdi~(,,1995א.1

~

y Serviceא.S7Ctratan Oazkwont b(עניין:להלן
Pnadigy(.

Smith,361ט.147.5(24.218%195 " California
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)Rrodigyענחן)25888-למשתמשששלחתוכןלבדוקהחובה2.4

Stratonההשקעותחבות OakmontאתתבעהProdigyמשמיצההודעהבגין
שהיההעובדהלמרותשלההאלקטרונייםהמודעותמלוחותאחדעלשהועלתה

אתהחלהP~dieכייצוין.במערכתההודעהאתאנונימיבאופןשהעלהמנויזה
Family"~-כעצמהאתוהגדירה,"משפחתית"מדיניותפיעל1990בשנתפעילותה

"Oriented Computer Networkלשנשלחוההודעותכלזומדיניותפיעל-'BBS

גוףעםהתקשרהאףProdigy.פוגעותמיליםמסירהאשרתוכנהידיעלנבדקו
העליוןהמשפטבית.פוגעותאומעליבותהודעותלמחוקהיהשתפקידומבצע
Prodigyחברתכי,Cubbyמענייןזהמקרהאבחוןתוךפסקיורק-ניומדינתשל

בפורוםהמידעעריכתעלמשליטהליהנותבמודעשבחרהמאחרבאחריותנושאת
לתוכןמנחיםקוויםהנהיגהואף,דעתהשיקולפיעלהודעותלמחוקומהאפשרות

תוךאלהמנחיםקוויםלאכיפתשידאגואנשיםהעסיקהוכן,שיעברוההודעות
השופטלדעתחשפואלהפעולות.העוברהחומרלסינוןמיוחדתבתוכנהשימוש

.עצמוההודעהיוצרנושאבהאחריותרמתלאותהhodieאת
מקרה,לעילכמוזכר,נדוןשם,עעא264לענייןהשוואהלשםמפנההמשפטבית
לסקורטכניתויכולתזכותלההייתהאשרטלוויזיהרשתשלבהקשראךדומה
תוכניותכוללשידוריםלצנזריכולתוכן,משודרותלהיותשעמדוהתוכניותאת

הטלוויזיהרשתעלאחריותלהטילהמשפטביתסירבשם.הרעלשוןהמכילות
.מעשיתבגישהונקט

FrodigyביוקובעAwiIענייןאתהמשפטביתמאבחז,PrDdigyבעניין,ואולם

.ולצנזרןנכנסותהודעותעלרציףבאופןלפקחיכולתבעלהיהאשרצוותיצרה
אכןכיAuvitענייןועםCubbyענייןעםמלאההסכמהמסכיםהמשפטבית,דהיינו

ולספריותספריםחנויותאלשמתייחסיםכפיהקשרבאותו885אללהתייחסיש
שלמדיניותהכיקובעאך

"
PrDdig,משניםהעובדיםצוותוהחלטותהטכנולוגיה

.לאורכמוציאהפעלהPNdieכילקביעההתמונהפניאת

יוצריםזכויותהמפרמידעהעברתבגיןהשירותספקאחריות.5

בגיןהשירותספקיעלאחריותלהטילניתןהאםהשאלהמתעוררתבונוסףהיבט
נפתח.יוצריםזכויותהפרתבתחוםהנו'גצדידיעלהמועבריםמזיקיםתכנים

אתלאורלהוציאידועישראליסופרעומד1997בשנת.הבעיהלהמחשתבדוגמא
גביעלכהעדשמורהיהאשרמהספרהעתקהשיגאשר,אלמוני.החדשספרו

למנויים885שירותבאמצעותלמחשבהדיסקטתוכןאתלהעלותממהרדיסקט
מכירותיוהספריםלדוכניהספריוצאכאשרמכןלאחרשבוע.מסחריתחברהשל

25Board Systems86166ופורוםמידעכמקורבהמשתמשיםאשרמחשבמערכת.885-פ
פחותבהםשישבמקומותהעולםבכל885-במשתמשיםכיום.מיוחדותענייןלקברנות

.ולאינטרנטאלקטרונילדוארנוחכמוצאמשמשיםמהםורביםלאינטרנטישירהגיורה
Swraמ2380,אק.26.6
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שירותבאמצעותהעתקיואתהשיגוכברמנוייםואלפימאחרלהצלחהזוכותאינן
אףנושאלאורוהמוציאהתמלוגיםדמימהסופרנמנעיםמכךכתוצאה.BBS'-ה

מי:ובהןשאלותמספרמעוררתלעילהנזכרתהדוגמא.כספייםבהפסדיםהוא
,ערךיקרמשאב,רוחניקנייןכאשריוצריםזכויותהפרתבגיןבאחריותיישא

עלאחריותלהטילניתןבכללהאם?הדיגיטליתהרשתבאמצעותחינםמועתק

ואםומנוייםמשתמשיםידיעלהנעשיתיוצריםזכויותהפרתבגיןהשירותספקי
.זומאחריותלהימנעמנתעללנקוטהשירותספקייכוליםצעדיםבאילו,כן

האמריקאיבדיןיוצריםזכויותעלההגנההיקף1.5
הגנהבהעניקו1790בשנתהיוצריםזכויותחקיקתאתחוקקהאמריקאיהקונגרס
or"עבורמוגבלת books already printed6001,map . chart(8תיקןמאז27"ח
ואולם,חדשותטכנולוגיותעלגםהגנהשיכילכדירבותפעמיםהחוקאתהקונגרס
.28הטכנולוגיתההתפתחותאחרמפגרהאמריקאיהחוקתיקוןזאתלמרות

זכויותחמשהיוצריםזכויותלבעלמעניקיוצריםזכויותחוקשל106סעיף
מןהנגזרותעבודותלייצר;יוצריםבזכויותהמוגןהחומראתלשכפל:בלעדיות29

אתלהציג;בפומביהיצירהאתלבצע;החומרשלהעתקיםלהפיץ;המוגןההומר
והיא"ישירההפרה"הנהדלעילהזכויותאחתהפרת.ציבורייםבמקומותהחומר
.להפרכוונהאוידיעהשנדרשתבלאבנזיקיןמוחלטתאחריותשללסטנדרדנתונה
הרביםלרשותנכנסהמוגןהחומרכאשר:זומוחלטתלאחריותסייגיםישנם,ואולם

)Domainהוגןשימוש=הואהמוגןבחומרהשימושוכאשר30(6110טא")"Fair

"Use(האמריקאיהיוצריםוכויותלחוק107בסעיףכאמור.

השירותספקיעלויישומןמשפטיותתאוריות:יוצריםזכויותהפרת2.5

כללי1.2.5
:יוצריםזכויותהפרתבגיןאתריותלהטלתתאוריותבשלושמכירהאמריקאיהדין

.שילוחיתואחריותתורמתהפרה,ישירההפרה

ישירההפרה2.2.5

חוק.יוצריםזכויותשלישירההפרהעלמוטלמוחלטתאחריותשלסטנדרד

5,1section15.06,1790.31Act(א.27.124 of

May

1998ובשנת.מחשבתוכנותעלהגנהגםבווכללהחוקאתהקונגרסתיקן1980-ב,למשל28

Digital~17ט.5.(.1201.3-החוקנחקק Millennium Copyright Act

17Copyrightט.5.[.106(1976)29 Act(האמריקאיהיוצריםזכויותחוק":להלן").
יתרה.הרביםכרשותהואומתייוצריםזכויותידיעלמוגןחומרמתילזהותקלתמידלא30

זהמחומרמסוימיםשחלקיםייתכןעדייןהרביםברשותמצוימסויםחומראםגם,מזאת
יהיההברית-בארצותהרכיםברשותהמצוישחומרייתכןכןכמו.יוצריםכזכויותמוגנים
לאפשרעשויההברית-בארצותחדשהחקיקהבנוסף.אחרותבמדינותיוצריםבזכויותמוגן

K..יוצריםזנויותחוקפיעלמוגןולהיותלחזויהרביםברשותשכברמסויםלחומר .M

Publishers and Content Providers" Ihe81110[()0פKaufinan "Legal and Business Issues
(1986)the Enaet

~

ing Legal Issues0)Guideל:Law

~

er4:Internet and Bwiness.
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אוסראלאהפרהבגיןישירהאחריותמהימגדיראינוהאמריקאייוצריםזכויות
המפורטותמהפעילויותאחתבכללעסוקיוצריםזכויותבעלאיננואשראדםעל
.מוחלטתבאחריותהנושאישירכמפראזרחיתאחריותשלהסנקציהתחתבו

חוק,זאתעם.המפרשללכוונתולהתייחסבלאכללבדרךנקבעתישירההפרה

שלתמימהכוונהלשקולהדעתשיקולאתהמשפטלביתמעניקיוצריםזכויות
.31פוסקהואאשרהפיצוייםשיעורבקביעתמפר

שלישירההפרההשירותלספקילייחסניתןהאם,השאלהלפיכךנשאלת
פסקימספר.בשירותהמשתמשיםידיעלמועברמפרחומרכאשריוצריםזכויות

Retigious:אחידותהיולאומסקנותיהםזובשאלהדנודין Technology Center

~

erviticeא"2(0צח0אCommz8"1-0חNetcome%32;1)2א,~risesקו?Playboy Ente

""
sega;%%שגץ Ente

~

prises Ltd. % Mtapha34.
Frank(קול.1)?ompuSewe,:הנהבנושאוחשובהנוספתליטיגציה Music

,להלןבהרחבהשיפורטכפי.בפשרההסתחמהדברשלשבסופולמרותונ35(.
להודעותמוחלטתבאחריותאחראיאינוהשירותספקכינקבעNetcomeבעניין
שלהנושאאתניתחוSegaוענייןPIayboyעניין.דיוןבקבוצותמשתמשיםשל

פסקיכשני.BBSפרטיאלקטרונימודעותלוחשירותישלכהקשרישירהאחריות
אחריותלוונקבעהמפרתוכןבאספקתמעורבעצמו885-המפעילהיההדין

.ישירהבהפרה
Segaדיןפסקיגישת-בהפרההשירותספקעלמוחלטתאחריות.א

Playboy~-ו

ספקשללחיובוהביאהאשרגישההמשפטביתנקט1993משנתPlayboyבענחן
Frena,,זהבמקרההנתבע.יוצריםזכויותשלישירההפרהבגיןבאחריותהשירות

ולעייןלהתחברהמנוייםיכלובאמצצותואשרלמנוייםBBSשלמפעילהנו
התובעת.הביתיבמחשבםולשמרןלהעתיקןמכןולאחרממוחשבותבתמונות
PlayboyאתתבעהFrenaמהתמונותרבותכיבטענהיוצריםזכויותהפרתבגין

אלהתמונותוכיהתובעתשלמעיתונההועתקוהנתבעתשל885-בהועברואשר
התמונותאתהעתיקלאעצמוהואכיFrenaטעןמנגד.יוצריםבזכויותמוגנותהיו

עצמאיבאומןעסקלאשהאדםמוצאהמשפטביתכאשר,זאתלעומת17ט.5.(.א5(ם)31
עלבהתבססאחריותעליולהטילעדייןניחן,לחוק106בסעיףהמפורטותמהפעולותבאחת
,השילוחיתהאחריותאוהתורמתההפרהתאוריותפיעלאחדאדםשללהפרהלושישהקשר

.להלןכמפורט
ןקקי.32

901

,Commanications Service04-נ1"שNetcome1Religioas Technology Center

.)Netcomeעניין:להלן)1361(1995)
"ea.D1552.Supp.8ת.1993)33

839,Frena"11,Playboy Enterprises(עניין:להלן

Phsyboy(.
Maphia"221Sega,857תקעט679.5(1994)34 Ente~prises(עניין:להלןSega(.
tJom,אן(,93(815311(0.5.א.19997)35

~

uServeקהל.אFrank Mwic CLידיעלנטען
דמיוגבתהמאתריוצריםזכויותהפרתכגיןאחראיתהנתבעתכימוסיקלייםלאורמוציאים

טענההנתבעתבעודיוצריםבזכויותהמוגנתהמוסיקהקבציאתהורידואשרממנוייהמנוי
.מנףיהמעשיעלשליטהלהשאין
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ביתאפייןהדיןבפסק.מנוייוידיעלנשלחואשרלהעתקיםמודעהיהלאוכי
שלמורשיםבלתיהעתקיםהכילאשר"מוצראספקת"כהנתבעפעולתאתהמשפט
Playboyשלהתמונותבהצגתכינקבעכןכמו.יוצריםבזכויותהמוגנותהיצירות

היה885-שהכךעלבהתבסס"ציבוריבמקוםהצגה"לראותישהנתבעידיעל
למשפחהמעברהרבהרחבהאנשיםקבוצתהיושהמנוייםומאחרלציבורפתוח

התובעשלהבלעדיתזכותובהפרתאחראיהנתבעכינקבעכךבעקבות.ולמכרים
ביתקבעשבפניוהראיותסמךעל.ציבורייםבמקומותהחומראתולהציגלהפיגן
מודעהיהלאהנתבעאםגםהיוצריםזכויותשלישירההפרהנעשתהכיהמשפט

אלאהיוצריםזכויותהפרתשלאלמנטיםאינםידיעהאווכוונהמאחרלהפרה
.הסטטוטורייםהפיצוייםשיעורקביעתלצורךבחשבוןלהילקחיכולים
אחריותהשירותספקעלהמטילההחלטהניתנה1994משנתSegaבענייןגם
מחשבמשחקימערכותשלומפיץיצרן,התובע.יוצריםזכויותהפרתבגיןישירה
של)Uploading(המחשבאלהעתקהבשל,BBSמפעילי,הנתבעיםאתתבע

בידיעת,בנוסף.הנתבעיםבעידוד885-המנוייידיעלשנעשתההתובעמשחקי
תוכנהשלהעתקיםהמחשבמתוך885-השלמנוייםהעתיקו,ובעידודםהנתבעים
אפשרוהנתבעיםידיעלנמכרואשרחומרהמכשירי,ועודזאת.התובעשלפירטית
בעניין.התובעשלוידאומשחקיבציודבשימושלהיותשכזומועתקתלתוכנה
העתקהידיעלהשכפולזכותשלישירההפרהנעשתהכינפסקהישירהההפרה

כייצוין.הנתבעיםבידיעת,מנוייםידיעלמורשיםבלתיהעתקיםשלהמחשבאל
השירותספקעלישירהאחריותמטיליםשהםבמידה,Sega~-וPlayboyהדיןפסקי
.השירותספקשלוביודעיןהאקטיביתמעורבותועלמסתמכים-

Netcomeענייןגישת-מוחלטתמאחריותפטור:בפסיקההמפנה.ב

ספקיצריכיםומתיהאםבנושאחשובההחלטהניתנה1995משנתזהבעניין
המשפטביתהכרעת.מנוייםידיעלהמועברמפרחומרבגיןאחראיםלהיותהשירות
הפרהבגיןהשירותספקיעלמוחלטתאחריותלהטילאיןכיהייתהלהלןכמפורט
היוצריםזכויותבעלתהייתהזהבמקרההתובעת.יוצריםזכויותשלישירה

.הסיינטולוגיתהכנסייהומייסדבדיונימדעסופר,הברדרוןשליצירותיועל
להעבירהחלהסיינטולוגיתבכנסייהלשעברחברהיהאשרארליךבשםאדם

הכנסייהשלסודייםטקסטיםבאינטרנטלאתריםולשלוחהכנסייהעלביקורת
שירותספקישני,הנתבעיםכיטענההתובעת.יוצריםבזכויותמוגניםהיואשר

זכויותהפרתבגיןאחראים(885ומפעילNetcomeבשםלאינטרנטגישהספק)
ביקשההתובעת.ארליךהעביראשרמהמסריםכתוצאההתובעתביצירותיוצרים

הפרתלמנועכדיארליךאתלנתקלאינטרנטארליךהתקשרבאמצעותוBBS'-מה
זכויותבעלתשהיאלהוכיחמהתובעת885-הדרשבהגובה.ידועליוצריםזכויות

.סבירהבלתיבדרישהמדוברכיבטענהסירבהההובעתאך,בטקסטיםהיוצרים
Netcome'-להתובעתפנתה,לפיכך Onlineהגדוליםהאינטרנטמשרתיאחדשהיא

שיהיהבטענההפניהאתדחתהזוגםאךלאינטרנט885-האתשמקשרוהארגון
אתלסלקמנתעלוכיארליךשלהודעותיואתמראשלהקריןאפשריבלתיזה
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Netcomeאתגםהתובעתצרפהכןעל,כולוBBS'-האתלנתקצורךיהיהארליך

.כנתבעת
ולאחריותתורמתהפרה,הישירהההפרהלנושאוויטהשופטהתייחסדינובפסק
בכדיכינקבעישירההפרהבעניין.Netcomeושל885-השלמצדםשילוחית
הזכויותאחתלפחותשלהפרהלהיותחייבתישירהלהפרהתחשבשהפרה

אתלשכפלהזכותהייתההנדונההבלעדיות.היוצריםזכויותבעלשלהבלעדיות
כאלהשהעתקיםהצדדיםביןמחלוקתהייתהלא.יוצריםבזכויותהמוגןהחומר
,לעילכאמור.NetcomeשלובמחשביםBBS'-המפעילשלבמחשבקיימים
מוחלטתאחריותהנהיוצריםזכויותהפרתבגיןאחריותכינפסקקודמיםבמקרים

באחריותהכירשהשופטלמרות.ההפרהעלכוונהאוידיעהבקיוםצורךאיןוכי
ידועלהנעשהומהשימושובכךהיוצריםזכויותהפרתבגיןהנתבעתשלמוחלטת
אחריותלהטילאיןכיהשופטקבע,"הוגןשימוש"אינוהתובעתשלבטקסטים
סבירהבלתיתהיהדנןבמקרהישירהאחריותהטלתכיסברהשופט.מוחלטת
.ארליךשללהודעותהקשוריםהפרהמעשישלמדירבמספרותיצורמאחר
המחשביםביןהמקשרהשרתהאםמהשאלהבהתעלםאחריותהטלתכינפסק
הראשונילתפעולמעבראנושיתהתערבותללא,אוטומטיבאופןפעלברשת
Newsכלעלאחריותלהטלתתוביל,המערכתשל Serverהמחשביםבתקשורת

איננהזותוצאהכיפסקהמשפטבית.ארליךשלההודעהאתשהעבירהעולמית
לאעצמהNetcomeכיוקבעהמשפטביתהוסיףהשכפוללזכותבנוגע.סבירה

שכפולהיתרביןהמאפשראוטומטימנגניךיצרהאלאהמסריםאתשיכפלה
העתקיםהמשכפלתמכונהלביןNetcomeביןאנלוגיהערךהמשפטבית.כזה

מכיווןהנתבעיםעלישירהאחריותלהטילאיןכיופסקעצמיבשירותוהמופעלת
חסריםהנםאשראלמנטים,סיבתיקשראורצוניאקטדורשתישירהשאחריות

עליתר.'גצדבידיהעתקיםליצירתכלירקהנההנתבעשלהמערכתכאשר
ארליךשלהמודעותאתלהסירNetcomeשלכישלונהכיקבעהמשפטבית,כן

כדימספיקרצוניאקטמהווהלאמתאימההודעהשקיבלהלאחרשלהמהמחשב
כיהמשפטביתקבע,וההצגהההפצהזכויותלהפרתבנוגע.ישירהאחריותליצור

Netcomeשלהודעותשלארכיבהחזיקהולאמאחרמפריםהעתקיםהפיצהלא
.אלההודעותלהעברתזמניככליורקאךשימשהאלאהרלוונטיתהדיוןקבוצת
באופןרחבהפרשנותתהווההשירותספקעלכזואחריותשהטלתהנונוסףנימוק
.היצירהשלוההצגהההפצהזכותשלסבירבלתי

תורמתהפרה3.2.5

למפרבהכרהולאחוקיהכלתילמעשהובתרומהכידיעהמתמקדתתורמתהפרה

ויעזורהמפרהמעשהעלידיעהבעליהיהשהצדדורשתזותאוריה,הישיר
שירותיםאספקתעלבהתבססככזהלהיחשביכולתורםמפר.המפרהבפעילות

.36הישירהלהפרההקשוריםציודאו
שכפולכציודמושגחהבלחיהשימחאבגיןמאחריותפטורהספריההאמריקאיהדיןפיעל36
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וגםהמפרותלפעולותמודעלהיותחייבהתורםהמפר-הידיעהאלמנט

ידיעהאובפועלידיעהלהיותצריכההידיעה.חוקייםבלתישהמעשיםלכך
קונסטרוקטיביתידיעה.הישירהמפרפעולותשלהמפרהאופיעלקונסטרוקטיבית

לנתבעלרמוזצריכותהיוהפעולותאתהסובבותהנסיבותכאשרלותיוחסזו
.חוקיתבלתיהיאשהפעילות
לפעולותמשמעותיבאופןתרםשהנתבעלהוכיחהתובעעל-התרומהאלמנט
דוגמאותמספרקבעההפסיקה?משמעותיתתרומהמהי.הראשיהמפרשלהמפרות
המוגנתמוסיקהמוסיקאיםביצעובוקונצרטארגןאשריזם:לדוגמא,מנחות
עזרהשסיפקכמינחשבהיוצריםזכויותבעלשלרשותוללאיוצריםבזכויות

.37תורםכמפראחריותווהוכרהמשמעותית
Sony.בענייןנקבעההתורמתההפרהבדוקטרינתמשמעותיתהתפתחות Corp

)

"1,t/niversal ci
~
y Studios381.שלהיוצריםזכויותבעליניסוזהבמקרה

בטענהיוצריםזכויותהפרתבגיןאחריותSonyחברתעללהטילמסוימיםסרטים
סרטיהםאתלהעתיקלצרכניםשאפשרווידאומכשיריומכרהיצרהשהחברה
שימשאשרציודאםפיושעלמבחןקבעהמשפטבית.חוקיתבלתיבצורה
infringing"היהיוצריםזכויותלהפרת uses80תCapable of

substantial

איןאדי"

ספקיםאויצרניםנגדנוספותתביעות.תורמתהפרהבגיןהיצרןעלאחריותלהטיל
.הצליחו39לאכללבדרךSonyענייןמאזלהפרהשימשואשרמכשיריםשל

יצרניעלהעליוןהמשפטביתהטילאשר,יחסיתהנמוךהזהירותמסטנדרדלהבדיל
לוישאשרציודעלהשליטהבעליעלהוטלהיותרגבוההזהירותחובת,ציוד

סטנדרדהמשפטבתימיישמיםזהבמקרה,למעשה.מפריםובלחימפריםשימושים
חובהחייבמפריםשימושיםבעללמכשירגישהמציעאשראדם:רשלנותשל

היהבמקומוזהיראדםכאשרלציודגישהלמניעתלפעולהיוצריםזכויותלבעל
השירותספקיחיובבנושא.חוקיותבלתילמטרותזהבמכשירשישתמשויודע

Netcomeבעניין:דיןפסקימספרהיוםעדרנויוצריםזכויותשלתורמתבהפרה

:עובדתיותשאלותשתיוהעלההתורמתההפרהסטנדרדאתהמשפטביתאימץ

תקופת.ההפרהעלהנתבעותידעוהאםהעובדתיתהשאלההתעוררה,ראשית

קייםלאזאתמלכד.יוצריםזכויותחוקעלאזהרההמכשירעלשישבתנאיבחצריההנמצא
u.108(ח(1)(1988):ראו,שירותיםספקלאףכזהסטטוטוריפטור .s .c17.

378

~

Columbia,443ת1162,115924( Artists Managementא.Gershwin Publishing co

.(1971,.cir

יוצריםכזכויותהמוגןשירלבצעעומדשהאומןידעהנתבעכיעובדתיתנקבעמקרהבאותו
שלהפעילותעללפקחלוהמאפשרתבעמדההיההנהבעכיצייןאףהמשפטבית.בקונצרט
.ההפדהאתלמנועכדילפעולעליוהיהכןועלהסטיריםהמפרים

niversal,1"(,464ע.435,417.8(1984)38 Chy Studios/(קיל.א]Sony(עניין:להלן. (sony

tVault."ש8א0שע50"שז8ט.,%ד255E1d4(5*י1988,01):ראו39 co~p
Rcaא08-411ץ!Systenv.ח1(..594תקקטפ.335(1984):זאתלעומתראואך Recondsשם

בהםהקלטהמכרכרישלאספקהעלהמבוססתתורמתהפרהבגיןאחראישמפעילנפסק
.מורשיתבלתילוטשיהשימושלעשותהציבוריכול
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שבוהרגעעדהתלונהאתNetcomeקיבלהשבומהרגעהייתההרלוונטיתהזמן
כיהמשפטביתקבע"משמעותיסיוע"לאלמנטביחס,שנית.ההודעותאתמחקה
וביןמפרותאםבין,Usenetהודעותשלאוטומטיתהפצההמאפשרשירותמתן
בית.מפרחומרשלחוזרשידורהמשדרתרדיולתחנתבתכונותיודומה,לאואם

עובדתיתשאלהלעוררכדידיומשמעותיNetcomeשלתפקידהכיקבעהמשפט
.ארליך40שלבהפרהמשמעותיבאופןהשתתפההאם

כאן-Segaענייןהנוהתורמתההפרהסוגייתהתעוררהבונוסףדיןפסק
עלידיעהתוךאשראדם:תורםכמפראחראיהנתבעכיהמשפטביתקבע

שלהמפרהלפעולתומשמעותיבאופןתורםאוגורם,משדלהמפריםהמעשים
לאהנתבעיםאםגםכינקבע.תורםכמפראחריותעליולהטיליהיהניתן,אחר

הספקתלרבותבהעתקהתפקידם,המפריםהמשחקיםיועתקומתיבדיוקיודעים
המשפטבית.4!תורמתהפרהכדיעולים-ועידודידיעה,הכוונה,מכשירים

.לעיללאמורגרמה885-המפעילשלמפעולותיואיזהבשאלהמפורשותדןלא
.המשפטביתקבעאשרהעובדתייםהממצאיםסמךעלזאתלשעראוליניתן
המשתמשיםשלהמפריםהמעשיםעלהקל885-השמפעילכךעלהצביעואלה
ומכירתמחשבידיעלהנשלטתאלקטרונילאחסוןמדיהלהםשסיפקכךידיעל

.פירטיבאופןשהועתקובמשחקיםשימוששאפשרההמיוחדתהחומרה

שילוחיתאחריות4.2.5
בהכרחולא)הנתבע'גוצדהראשוניהמפרשביןביחסמתמקדתזותאוריה
ביתעל,זותאוריהפיעלאחראישלישיצדלמצואמנתעל.(המפרהבפעילות
הזכותלהיותחייבת'גלצד,ראשית:אלמנטיםשניהתקיימוכילוודאהמשפט
להיותחיב'גלצד,שנית,המפרהצדשלהפעולותעלולפקחלשלוטוהיכולת
אלהתנאיםבהתקיים.הישירהמפרשלבפעולותיווברורישירפיננסיאינטרס
כיידעלאאוידעאםבשאלהתלותללאהנתבעעלאחריותהמשפטבתייטילו

.הפרהמתבצעת
בהם"הריקודיםאולם"מקריהםבסוגיההעוסקיםביותרהידועיםהמקרים

בלתישימושהתירואשרריקודיםאולםשלבעליועלשילוחיתאחריותהוטלה
למרותוזאת,ידםעלשנשכרולהקותידיעלמוסיקליותיצירותשלמורשה

לאהלהקותאתהזהירואףוהםההפרהעלידיעההייתהלאהאולםשלבעלי
.42היוצריםזכויותבעלימאתרשיוןללאיוצריםבזכויותמוגנותיצירותלבצע

ספקעלשילוחיתאחריותלהטילניתןהאםבשאלהדןNetcomeדיןפסק
אחראיםאינםשהנהבעיםפסקהמשפטבית.מקוונותלפעולותבהקשרהשירות

פיועלביניהםפשרההסדרעלהודעהוהתובעיםNetcomeפרסמו1996אוגוסטבחודש40
Netcomeשלרוחניקנייןחוקיבלתיבאופןלהפיץשלאלמנוייהליין-אקאזהרהפרסמה
.אחרים

34Supra,אקק.41.687-686 note

42.(1963,~0128)307,304E1d316~.H.L Green coא.Shapjo BernJtein % Co
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היהשמפעילו)885-לשהייתהעובדתיתהוכחולאמאחרשילוחיהבאחריות
חברתעלגם,ארליךהמשתמששלמעשיועללשלוטהיכולת(הנתבעיםאחד

Netcomeשהופקהכלכליתתועלתנמצאהשלאכיווןשילוחיתאחריותהוטלהלא
שלהכנסותיהכיעובדתיכממצאקבעהמשפטבית.Netcomeידיעלמההפרה

Netcomeהנטענתמההפרההושפעוולאקבועחודשימחירעלמבוססות.

המשפטביתמפסיקתהעולותבינייםמסקנות3.5
אשרמזיקמידעבגיןהשירותספקשלאחריותולשאלתפניםשניכהעדסקרנו

השירותספקשלאחריותובענייןהברית-בארצותהמשפטבתיבפסיקתהתבטאה
.יוצריםזכויותהמפרחומרהעברתבגיןואחריותוהרעלשוןבגין

בענייןהןביטויהאתמוצאתזוגישה."בפועלהידיעה"גישת-'אגישה
Cubby(הרעלשוןהוצאת)בענייןוהןNetcome(יוצריםזכויותהפרת).בשני
ההפרהעללדעתהיהצריךולאידעלאאשרשירותספק:זהההתוצאההמקרים

רצוניאקטכלללאאוטומטיבאופןבמערכתמפרחומרהעביראו)Cubbyעניין)
אף.מזיקחומראותוהעברתבגיןבאחריותיישאלא)Netcomeעניין)מצדו

זהיםהיודלעילההחלטותבנתינתהמשפטכתיעינילנגדעמדואשרהשיקולים
אינפורמציהשלהחופשיתורימתהועלהביטויחופשעקרתעלהגנה:בעיקרם

שלאינסופיתהעברההמאפשרהחדשהמדיוםשלובייחודיותבשונותהכרהוכן
.מעשיתבלתיהנהלאחתאחתבחינתןאשרמידעכמויות
בענייןביטויהאתמוצאתזוגישה."המוחלטתאחריות"הגישת-'בגישה
Prndigy(הרעלשוןהוצאת)ידיעהבהיעדרדיבהבהוצאתהאחריותהוטלהשם
כמו.המידעעריכתעלמשליטהליהנותבמודעבחרוהנתבעמאחרוזאתבפועל

יוצריםזכויותהפרתנקבעהשםPtayboyבענייןביטויהאתמוצאתזוגישהכן
.ההפרהעלבפועלידיעהבהיעדרגם

מאוחרתופסיקהחקיקתיתהתפתחות.6

הרעלשון1.6
מאחריותגורפתהגנה:הברית-בארצותהחוק

בתקשורתהמהוגנותחוק1.1.6
1996Telecommunications-ההברית-בארצותנחתם1996בשנת Act of.הפרק

1996communications-ההואהחוקשלהחמישי Decency Act of43("חרק
United'-השל47סעיףאתתיקןהחוק.("בתקשורתהמהוגנות States Codeעל

Protection"':שכותרתו,2300סעיףאתשהוסיףכךידי for ~GOOd Samaritan

"blocking and screening of offensive material.הסעיףשלהראשונהפסקתו

43.(0)5230.u.s .c471996Communications Decency Act of
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פסקתו.'גבצדשמקורוחומרשללאורכמוציאייחשבלאשירותספקכיקובעת
כלבגיןאזרחיתבאחריותיישאלאהשירותספקכיקובעתהסעיףשלהשניה
מקווןמידעשלזמינותאוגישהלהגביללבובתוםבוולונטריותשנעשתהפעולה

האמריקאיהקונגרס.במחלוקתכשנויהמחשיבהספקאוהמשתמשאשר(ליין-און)
אשרProdigyענייןהלכתאתפיהעללהפוךמפורשתמטרהמתוךזהסעיףחוקק

עלשפורסמהמשמיצההערהשללאורהמוציאההייתהProigyכיכאמורקבעה
כיוםנהניםמכךכתוצאה.אנונימימשתמשידיעלשלהאלקטרונימודעותלוה

תוכץהעברתבגיןדיבהבהוצאתאחריותמפניהפדרליהחוקמהגנתהשירותספקי
.'גצדשל

America.ענקן2.1.6 Omine, hc.ץzeran44

במדינתהמזרחיהמחוזשלהפדרליהמשפטבביתניתנההחוקפרסוםלאחר

ספקעלהחוקהגנתאתמחילהזוהחלטהZeranבענייןחשובההחלטהיניה'וירג
למנויי"בשמו"הפיץשאלמונילאחרZeranמרידיעלהוגשההתביעה.השירות

באוקלהומההפדרליהממשלבנייןפיצרןבשבחהודעות"ליין-אוןאמריקה"
עלואיומיםזועמיםטלפוניםZeranמרקיבלהכוזבהפרסוםבעקבות.סיטי
ודרשאלהלהודעותכללקשוראינוכי"ליין-אוןאמריקה"להודיעZeran.חייו

הצלחהללאאךההודעותאתולמחוקלחסוםניסתה"ליין-אוןאמריקה".להסירן

בתחילת.(כמובןבדוייםבשמותבהשתמשוההודעותאתלהפיץהוסיףהאלמוני)
עלבהתבססורשלנותבעילת"ליין-אוןאמריקה"נגדתביעהZeranהגיש1996

ידעואםלהפצתובאחריותנושאיםמידעמפיציכיקבעהאשרמדינתיתפסיקה
בקובעוהתביעהאתדחההמשפטבית.המשמיץאופיועללדעתעליהםהיהאו
ComEunications1996Decency'-הלחוק230סעיףכי Act of(סעיף":להלן

והכוללותאצלםשפורסמוהודעותמפניהשירותלספקיחסינותמעניק("230
הדיןבפסק.המשמיץאופייןעללדעתיסודלהםהיהאוידעואםאף,הרעלשון
בעתהאמריקאיהמחוקקבפנישעמדוהנימוקיםאתבהרחבההמשפטביתסקר

.השירותספקעלההגנהאתשחוקק
המועברמידעבגיןהשירותספקעלאחריותבהטלתרואההאמריקאיהקונגרס

חוקקולכןהביטוילחופשהמפריעהממשלתיתהסדרהשלאחרתצורהאחרידיעל
הקונגרס.הממשלתיתההתערבותאתלמינימוםלצמצםבמטרה230סעיףאת

במחשבשעוברותההודעותממיליוניאחתכללבדוקאפשרישבלתיבכךמתחשב
מצדםשהםמנתעלהשירותלספקימוחלטתהגנהמעניקולכןהשירותספקשל
אתלעודדהקונגרסמעונייןכןכמו.המועברההודעותוסוגמספראתיגבילולא

.במחשביהםהפוגעמידעהפצתבענייןהכלליםאתבעצמםלהסדירהשירותספקי
אינולעילהנזכר230סעיףכילטעוןניתןהקונגרסשלזועמדהעלכביקורת
שירותספקלבין'גצדשהעבירתוכןעלידיעהלוישאשרשירותספקביןמבחין

44(1999

"
327Eא*א

~

d129,)ג,America OniineאZirran(אי2"עניין:להלן).
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גורפתחסינות.שהואשירותספקכלעלמגןולמעשהכךעלידיעהלואיןאשר
.לכתמרחיקתהנהמאחריותזו

הנזכרהחוקעלוהתבססוחזרו1999-2000משנתיותרמאוחריםדיןפסקיגם
.השירותלספקימאחריותחסינותהענקתלצורךלעיל

sBlumenthal4ד.Drudgeעניין3.1.6

הצהרותבגיןתוכןכספקמאחריותמוגנתAOLחברתכינפסקזהדיןבפסק
AOLעםחוזהלוהיהאשרעיתונאיידיעלנכתבואשרלתובעבאשרמשמיצות

היהשהמשמיץמאחרכיהייתההתובעשלטענתו.AOLידיעלפורסמוואשר

כמפיץולאעריכהשליטתהמפעילהתוכןכספקיתהחברהפעלה,AOLשלעובד

בניתוחהמשפטביתדבק,זאתעם.ההפצהאמצעיאתמספקרקאשרפסיבי
Communication-החוקשלההוראותכיוקבעZirranענייןשל Decency Ace

.האינטרנטשירותיספקיננדהמקובלהמדינתיהמשפטפיעלתביעותחוסמות
במקוםחלהאינהזהחוקשל230סעיףהוראתכיהטענהאתדחההמשפטבית

.השירותספקעםבחוזהמועסקאףוהואידועההמשמצןשלשזהותו
:כימצייןהמשפטביתואףמוצדקותאינןזהדיןפסקשלתוצאותיו,לדעתי

common8,passive conduit like the telephone company800118"AOL

15responsibili

~

y for what0תcontrol and therefore0%canner with

exercise0!has the rightאtelephone wires . Because010said over

contracts and whose words!1editorial control over those with whom

the liability0ןhold AOL0!would seem only fair11,disseninates11

storeש onwer]6008least, likeאpusblisehr ort810standards applied

disbibutor. But Congress80!the liability standards appliedשlibrary

different policy choice by providing immuniiy even where8made88%

%1active, even aggressive roleתםthe interactive service provider has

.46

'

"others?6prepared!%0016תmaking available

עומדהואאךהמחוקקהנחיותפיעלדיןפסקלתתנאלץהמשפטבית,דהיינו
שליטהלהאיןאשרהסלפתלחברתבפעילותהדומהאינהAOLחברתכיכךעל

.בטלפוןשנאמרלמהואחריות

Americaעסין4.1.6 Omine.420%.,%1ס1.יEzra Welnstein88פ"
שנגרמולנזקיםמאחריותהנהבעעלמגןCDA-החוקשל230סעיףכינפסקכאןגם

באמצעותהתובעשלהמניהעדךעלמוטעהבאופודיווחשלישיצדכאשרלתובצ
.שלישתםצדדיםשיצרולתוכןכלוםהוסיפהלאוהנתבעתAOLשלהשרות

45.20Sapra note

1"12,קא.46.51

4Benש0.,אAnterica%1ח4%0ן%,%"98036(ש1ם,ה47.20 Ezra Weinstein
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5.1.6.Prodigy Services co%?880טפא

לשמועשלאהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתהחליט2000מאיבחודש
שירותיספקיכיקבעהאשריורק-בניוהמשפטביתשלחשובההחלטהעלערעור

.שירותיהםבאמצעותהמועבראלקטרונידוארשללתוכןאחראיםאינםאינטרנט
שלמנוימחשבוןנשלחאשרומאייםמעליבאלקטרוניבדוארעסקהמקרה
נגדתביעההגישלוני.לוניאלקס-15בןילדשםעלנפתחאשרהנתבעת
האלקטרונימהדוארהנובעתוהטרדהרשלנות,דיבהבגיןהנתבעתהשירותספקית

:פסקיורק-ניומדינתשללערעוריםהמשפטבית.המשמיץ

common law

I

' qualified616:

deny

~

'

Prodigy

,0)"Moreover, we are;

unwilling

telephone and telegraph companies . The public0)privilege accorded

exanune and0)ISP8תbe well served by compelling)0תwould

paln Of liability for0ת,commaications1

~

18-6of8411105תscreen

.49"defasaation

הרעלשוןתביעתמפניהשירותלספקמוחניתהגנה-בריטניה
1996so[)efa~aationחוקבבריטניההתפרסם1996ביולי Actהגנהמקנהאשר

.הרעלשוןתביעתמפני
:כדלקמןלאורומוציאעורךהמונחיםמוגדריםההגדרותבסעיף

לתוכנהאקוויוולנטיתבאחריותאועורךשלבאחריותהנושאאדםהואעורך
,מסחרילאורמוציאהואלאורמוציא.לאורלהוציאלהחלטהאוההצהרהשל

לאורהוצאתוכאשרממנולחלקאולציבורלאורבהוצאהעוסקאשראדםדהיינו
,כמחברייחשבלאאדםכינקבעבחוק.זהעיסוקובמהלךנעשתההחומרשל

,העתקיםהכנת,בעיבוד.1:רקמעורבהואאםההצהרהשללאורמוציאאועורך
אובהפעלהאוההצהרהמוקלטתשבואלקטרונימדיוםשלמכירהאוהפצה

,מופצת,מועתקת,ההצהרהנשלפתשבאמצעותושירותאומערכת,ציודבאספקת
ספקאומפעילהנובאם.2;אלקטרוניפורוםבאמצעותאליהלגשתשניתןאו

לואיןאשראדםידיעל,ההודעההועברהשבאמצעותהתקשורתלמערכתגישה
.אפקטיביתשליטהעליו

אינוהואכיהראהאשרלנתבעהגנהתינתןהרעלשוןהוצאתבגיןבהליכים
זהירותנקטכיוכןהתביעהנשואההצהרהשללאורהמוציאאוהעורך,המחבר
להאמיןסיבהלוהייתהולאידעלאוכיההצהרהשללאורלהוצאהביחססבירה

קובעהחוק.הרעלשוןבהשישהצהרהשללאורלהוצאהתרםאוגרםמעשהוכי
סיבהלושהייתהאוסבירהבזהירותנקטאדםהאםבבדיקהקריטריוניםמספר

הקריטריונים,הרעלשוןהמכילההצהרהלפרסוםתרםאוגרםמעשהוכילהאמין
נסיבותאופימהו,לפרסמהלהחלטהאוההצהרהלתוכןהאחריותמידתמההם

fnodi.,94א.242261(1999).48

~

y ,Services CoאLanney

164אק.49.249

50.1996Defamation Act
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.לאורהמוציאאוהעורך,המחברשלאופיואוקודמיםמעשיםבדיקת,הפרסום
High-בבאנגליהניתנה,1999מרץבחודש,החוקפרסוםלאחרשניםמספר court

of Justiceבענייןהכרעה.Demon Internet Ltd1(ע,ש"
שהעלתהפרשה,5100

תוךהרעבלשוןהנתבעלאינטרנטגישהספקשלאחריותואתלדיוןלראשונהשם
1996Defamation-החוקהוראותאתלראשונהליישםנדרשהמשפטשבית Act.

הנתבעתשלבמחשבהמתנהלותדיתמקבוצותלאחתנשלחהמקרהבאותו
ידיעלנשלחהכאילווהנחזיתגודפרייהתובעאתהמשמיצהאלמוניתהודעה

להסירהוביקשמזויפתההודעהכיהנתבעתלמנהליהודיעהתובע.עצמוגודפריי
לשוןלפרסוםבטענהתביעתואתהתובעהגיש,נענתהלאשבקשתולאחראך
הוא.בפניוהוצגואשראמריקאיותהלכותאימץלאהאנגליהמשפטבית.הרע
משמיץמסרשלתמיםלמעבירהנתונהמהגנהנהניתאינההנתבעתכיקבע

לאהחליטהאךהמשמיץהמאמרעלידעהמהתובעההודעהקבלתשלאחרמאחר
ביצעההמשמיץהמסראתהעבירוהנתבעתשמחשביפעםבכלכינפסק.להסירו
.52ההודעהאתשקיבלוללקוחותפרסוםהנתבעת

וכבריטניההכרית-כארצותהחוקכיןהשוואה
נוקטיםהחוקיםכימראההברית-ובארצותבאנגליההרלוונטייםהחוקיםהשוואת
מציג,השירותספקיעםמאודמקלהברית-בארצותהחוקבעוד.הפוכהבעמדה
לדעתיאשרקריטריוניםהשירותספקבפניבהציבו,הפוכהקיצוניותהאנגליהחוק
.השירותספקעלמדיכבדנטלומטיליםמעשייםבלתיהנם

יתר.מועברתהודעהכללקרואהדברפירוששאיןבוודאי?סבירהזהירותמהי
דרישהלדעתיומהווהמעשיתבלתיהנההמחברשלההיסטוריהבדיקת,כןעל

בבריטניהגםכייצוין.בהלעמודיהיהאפשריבלתיאומאודשקשהסבירהבלתי
הזהירותסטנדרדאתלתקןדרשהאשרביקורתהלורדיםבביתהובעהעצמה

שלויקרותמפורטותראיותלהמציאדורשזהסטנדרדכיונטעןמאחרהסבירה
שלהרגילההפרקטיקהעלמומחהעדותלרבותהספציפיהנתבעשלהפעולות

.השירותספק
החומרעלביודעואשרשירותספקעלאחריותלהטילמקוםישכי,סבורהאני
לאנשיםלאפשרכדיבמחשבהחומראתלהותירבכוונההחליטהרעלשוןהמכיל
בספקלראותנבחראםלהגיעיהיהניתןזולתוצאה.להפיצולהמשיךנוספים
החומראתאימץאשרשירותכספקהמשמדןהחומראתהסירלאאשרשירות
.מחדשלאוראותווהוציאשלוכחומר

114,121ן8.א342(1999).51

.

Denton InternetאGbd

~

iey

הגהרהדיןפסקמתןלאחרכייצוין52
~

pDשהושגהפשרהלנוכחבוחזראךערעורהשירות

.זהבענייןהצדדיםבין
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הברית-בארצותהחקיקההתפתחות-ברים(יךזכויותהפרת2.6

לספקמוחלטתאחריות-באינטרנטהשימושהשלכותלבחינתהועדהח"דו1.2.6
השירות
השימושהשלכותאתלבחוןמנתעלועדההקיםהאמריקאיהמסחרמשרד

והפצהלפרסוםמתייחסהקייםיוצריםזכויותחוקהאםהיתרובין,באינטרנט
1111המכונהסופיח"דו1995בשנתפרסמהזוועדה.רצויבאופןאלקטרוניים

ssWhite Paper(להלן:"White Paper"(.ספקשלחובתוכינאמרזהח"בדו

שלקיומועללומודיעיםכאשרהמתאימיםבצעדיםולנקוטלחקורהיאהשירות
ידיעלהנגרמיםלנזקיםרקאחריותואתלהגבילוכךשלובמערכתמפרחומר
המאפשרתבעמדהנמצאיםהשירותספקיכינקבעח"בדו.תמימהשאינההפרה
חוקיותהבלחיהפעולותאתולהפסיקמנוייהםשלופעולתםזהותםאתלדעתלהם
שלוסוכניםעיתוניםדוכני,תקליטיםחנויות,ספריםמוכרי,לכךבדומה.הללו

עללעבור,התקליטיםאתלשמוע,הספריםאתלבדוקיכוליםאינםמחשבתוכנות
מוחלטתאחריותעליהםלהטילניתןאךהמחשבתוכנתאתלנתחאוהעיתונים
.יוצריםזכויותמפריםסוחריםהםבהםהעותקיםאםכמפיצים
באופןישופולאהשירותוספקישייתכןלמרותכיוקובעח"הדומוסיףעוד
האחריותאתלהטילישעדיין,נגדםשיוגשוהתביעותבגיןמנוייהםידיעלמלא

זכויותבעלימאשריותרטובהבעמדהנמצאיםשהםכיותעליהםגםלהפרה
האיזקהוצדהלדעתזהו.היוצריםזכויותשלההפרהאתולעצורלמנועהיוצרים
בגיןאחריותנטילתשלהסיכוןכיקבעההועדה.האינטרסיםביןביותרהטוב
זכויות.לאחריםנזקגורםאשרבעסקהתעסקותשללגיטימימחירהנוהפרה
מאחריותינוטרלוהיצרןאולאורהמוציאכגון'גצדאםמערכןתאבדנהיוצרים
.המפרהחומראתסיפקואשרהאנשיםשללאשמההקשורבכללבםתוםבגלל
אתנקטיןאםאוהשירותספקיאתמאחריותנפטוראםכיח"בדונטעןכןכמו

כדיבהםלהשתמשניתןאשרשוקכלישלהתפתחותםאתהדבריסכלאחריותם

ידיעלשנגרםנזקנגדביטוח:כגוןהיוצריםזכויותבעלישלהסיכוןאתלהקטין
רישויהסכמילרבות)רשיון,שיפויהסכמידרךמנויעלאחריותהטלת,מנויים

מנגנוניכגוןטכנולוגיותבהגנותושימושהמנוייםבחינוךהשקעה,(קולקטיביים

.ואיתורמעקב
w-הכייצוין

~
e Paperכינטעןמהביקורתכחלק.רבהביקורתעליועורר

ספקיאתבכךומחייביוצריםזכויותהפרתבגיןמוחלטתאחריותמטילח"הדו
עלשליליותלוואיתוצאותלושישדבר,משחמשיהםמעשיעללפקחהשירות
יביאח"הדוכינטעןכל.ליץ-אקלשירותיהניתנתהגישהועלהפרטיותהגנת

עללמשל,מגבילהמדיניותלאמץיבחרוהשירותשספקימשוםהביטוילהגבלת
White-בהועדהלעמדתבניגוד."הוגןשימוש"הגנתשלצרהפרשנותידי Paper

53.Infonnation InEastrvctule Task Forces
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עלבפועלידיעהלהםהייתהאםרקאחריותעליהםלהחילהשירותספקיהציעו
חומרלהסיראוההעברהאתלעצורוסמכותיכולתלהםוהייתהובמידה,ההפרה
.זאתעשולאביודעיןהםאךמהמערכתמפר

Digital-החוק2.2.6 Millenium Copyright ACO

Digital~~-החוקהברית-בארצותנחקק1998בשנת Millenium Copyright Act

Online":הנותרתאתנושאזהבחוקהשניהפרק Copyright Infringement

"Liability Limitation Actהיוצריםשלהרוחניהקנייןזכויותביןלאזןומטרתו
זנויותולבעליהשירותלספקיתמריץמעניקהחוק.האינטרנטספקישללחבות
יוצריםזכויותהפרתעםולהתמודדלאתרכדיביניהםפעולהלשתףהיוצרים

המשפטיתלאחריותםביחסהשירותלספקיודאותהחוקמעניקבכדבד.באינטרנט
החוק.פעילותםבמהלךבמערכתלהתרחשהעלולותיוצריםזכויותהפרותבגין
ממספרלפעולותביחסמניעהצוומפניכספיתמאחריותהשירותספקיעלמגן

-זמניבזיכרוןאחסון;512(8)סעיףתת-חולפתדיגיטליתתקשורת:סוגים
System-512(6)סעיףתת Caching.בהכוונתברשתאובמערכתהנמצאמידע

נפרט.512(8)סעיףתת-מידעלאיתורכלים.512(0)סעיףתת-המשתמשים
:לעילהנזכריםמהסעיפיםאחדכלשלתוכנועלבקצרהלהלן

לאהשירותספקכיקובע512(8)סעיףתת-חולפתדיגיטליתתקשורת
חיבוראספקתאוניתוב,משידורהנובעותיוצריםזכויותלהפרתבאחריותיישא

יוצריםזכויותלהפרתאחראייהיהלאהספק,כןכמו.יוצריםזכויותהמפרלחומר
הגבלה.שלובמערכתהמפרהחומרשלזמניאוחולףמאחסוןכתוצאההנעשית

נעשתהלאלתקשורתהיוזמה,ראשית:תנאיםמספרבהתקייםתחולמאחריותזו
ידיעלנעשתההתקשורת,שנית.אחראדםידיעלאלאהשירותספקידיעל

,שלישית.השירותספקידיעלהחומרשלסלקציהללאטכניאוטומטיתהליך
,רביעית.אוטומטיתהיאהתגובהאלאהמסרמקבלאתבוחראינוהשירותספק

לגורמיםרגילבאופןנגיששאינוכךבמערכתנשמרלאהזמניאוהחולףהעותק
החומרשלתוכנו,חמישית.מלכתחילהאליהםכווןשהעותקאלהמלבדנוספים

.העברתובמהלךהשתנהלא
Systemזמניבזיכרוןאחסון Caching-לסוגמתייחסה5120סעיףתת

בתהליךהנוצריםהיצירהמןהעתקיםשלזמניאחסתזהו.זמניאחסוןשלאחר
והםהספקשלאוהמשתמששלבמחשבנוצריםההעתקים.הטידעבמאגריהעיון

ההגנהמותניתכאןגם.חדשיםבקבציםמתמלאהמחשבשזיכרוןלאחרנמחקים
.אוטומטיטכניהליךבאמצעותנעשהשהאחסוןבכךהיתרבין

512(0)סעיףתת-המשתמרתםבהכוונתברשתאובמערכתהנמצאמידע

קבעדרךמאוחסןהמפרשהחומרבמקרהגםהגישהספקיאתמאחריותפוטר
מקוםהקצאתלמשלכוללותמירעשלקבעדרךלאחסנןדוגמאות.במחשביהם

בהתקייםניתןהפטור.דיקלפורוםאומשתמששלWEBלאתרהשרתמחשבעל
מידעלקבלשתפקידושלוחמינההגישהספקובאםלהלןשיפורטותנאיםמספר
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איןאם:הםלפטורהתנאים.יוצריםזכויותשלנטענותהפרותבדברוהודעות
זכויותמפריםזהבחומרשימושהעושהשפעילותאועצמושהחומרידיעהלספק
עלבבירורלהסיקניתןשמהןנסיבותאולעובדותמודעאינוהספקאם;יוצרים
החומראלגישהולמנועלהסירמיידיתפועלהספקאם;כזאתהפרהשלקיומה
זכויותהמפריםפעילותאוחומרקיוםעלהעובדותלומתבררותכאשרהמפר
המפרההפעילותמןבמישריןכספיתהנאהטובתמפיקאינוהספקאם.יוצרים
במהירותפועלמפרחומראודותידיעהקבלתועםבשליטתומצויהשהיאבמידה

.אליוגישהולמנועלסלקו
היוצריםזכותבעליצריכיםשבההפרוצדורהמהיקובעאףהסעיףכייצוין
.יוצריםזכותשלנטענתהפרהעלהשירותלספקאפקטיביתהודעהלהודיע
ומופנית(אלקטרוניתאורגילהחתימה)וחתומהבכתבלהיותצריכהההודעה
לזכויותלמשרדהועברהוכתובתושמוואשרהשרותספקשמינההמיוחדלשלוה
המפריםתכניםעללידיעההמתייחסותספציפיותדרישותמפרטהסעיף.יוצרים
נגדיוצריםזכויותהפרתשלתקפהטענהלטעוןהמבקשאדם:יוצריםזכויות

היצירהאתלזהות(2;נטענתהפרהשלהודעהעללחתום(1צריךשירותספק
שתאפשרמספקתבמידההמפרהחומראתלזהות(3;יוצריםבזכויותהמוגנת
פרטיםלספק(4;שלוהמחשבבמערכתהמפרהחומראתלאתרהשירותלספק

קשרליצורהשירותלספקתאפשראשר"המתלונןצד"העלמספקיםאישיים
לפיזכותלושישלבבתוםאמונהישהמתלונןלצדלפיההצהרהולכלול(5;עמו
.כזאתבפעולהלנקוטהחוק
פיעלההנחהאזיאלהמשפטיותדרישותאחרמלמלאנמנעהמתלונןהצדאם
זכויותהמפרהלפעילותמודעותאובפועלידעאיןהשירותלספקכיהיאהסעיף
התנאיםכלעלעונהלאהשירותלספקשניתנהההודעהשבובמקרה.יוצרים

=המתלונןצד"העםקשרליצוראפשרותוישידועהמפרהחומראבלהפורמליים

אםרקהמפרהחומרעלבפועלידיעהלושאיןכמיהשירותספקאתרואיםאזי
אחריםסביריםצעדיםנוקטאוהמתלונןהאדםעםקשרליצורמנסההשירותספק
.דלעילהדרישותאתתמלאאשרהודעהלקבללויסייעואשר

חומרהכולליםלאתריםקישורכיקובע512(6)סעיףתת:מידעלאיתורכלים
וקישוריםחיפושמנועיבאמצעותלרבותמפרהפעילותאויוצריםזכויותהמפר

)links(שלאחסונובענייןהמנוייםלאלהדומיםבתנאיםלספקחבותמקימהאינה
.מפרחומר

השירותלספקחסינות512(מסעיףבתתהחוקמקנה,בנוסף:מפרחומרהסרת
החוקקובעזאתעםיחד.אליוגישהחסםאומפרחומרלבבתוםוהסירבמידה
אשרמפרחומרהסרתעללמנוילהודיעהשירותספקעללפיו"החזרה"מנגנון

הודעתלשלוחיכולההודעהאתשקיבלהמנוי.זהלחומרגישההגבלתאוברשותו
להודיעהשירותספקעלזהבמצב.טעותחלהכיהשירותלספקולהודיעהתנגדות

שהוסרהחומראתימיםעשר-ארבעהעדעשרהתוךולהחזירהמתלונןלצדכךעל
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נגדהמשפטלביתתביעהידועלהוגשהכיהמתלונןמהצדתשובהקיבלאםאלא
.המפרהמשתמש
ספקשעלתנאיםשניקובע512(ע)סעיףתת:מאחריותלהגנהנוספיםתנאים
לאמץהשירותספקעל,ראשית.מאחריותלהגנהזכאילהיותכדילמלאהשירות
ונשנהחוזרבאופןמפריםאשרמנוייםחשבוןלניתוקמדיניותסבירהבמידהוליישם
סטנדרטיים-טכנייםבאמצעיםלהשתמשצריךהשירותספק,שנית.יוצריםזכויות
המחוקקכאןמביעלמעשה.יוצריםבזכויותהמוגנותיצירותעללהגןאולזהותכדי

למרביתהיעילהפתרוןלהיותעשויהטכנולוגיהפתרוןכידעתואתהאמריקאי
.הדיגיטליבעידןהשירותוספקיהיוצריםזכויותבעליבפניהניצביםהנושאים
Digital~-החוקלהגנתהמתייחסתטענה Millenium Copyright Actהועלתה

(בפרשת2000מאיבחודש

"2NapsteG1)"2,Records5411זהבמקרה.ע
שלילוחית"וותורמתהפרהבגיןNapsterנגדתביעהתקליטיםחברות17הגישו
לגולשימאפשרתאשרתוכנה,תשלוםללא,מספקתNapster.יוצריםזכויות

מחובריםאשראחריםמשתמשיםעםשיריםשלM3Pגרסאותלהחליףהאינטרנט
עליאוחסןקובץשאףמבליקורהזהכל.זמןבאותוNapsterשללמערכת
התוכנהידיעלהנוצרבאינדקסשירמחפשיםהמשתמשים.Napsterשלהשרתים

ביןהקשראתמאתחלתהתוכנה,שירבוחרמשתמשכאשר.Napsterשל
מועברוהקובץהשיראתהמציעהמשתמשוביןהשיראתביקשאשרהמשתמש
זכאיתהיאכיNapsterטענה,התביעהלהגשתבתגובה.האינטרנטבאמצעות
התובע.ש1סMillennium81)55הט240לחוק512בסעיףהמוקניתמההגנהליהנות

המשפטוביתNapsterשלהמערכתדרךמועברהמפרהחומרכיטעןזאתלעומת
בערכאתשהתקייםבדיון.51256סעיףלהגנתזכאיתאינהNapster~-שופסקהסכים
מפרהNapsterכילערעוריםהמשפטביתפסק,2001פברוארבחודשהערעור

המוגנותיצירותלהעתיקהמשתמשיםאתביודעיןמעודדתהיאוכייוצריםזכויות
להודיעהתביעהאלהנטלאתהעבירההמשפטביתשלהחלטתו.יוצריםבזכויות

NapsterשלהמערכתעלהנמצאותיוצריםבזכויותהמוגנותיצירותעלNapster~-ל

.המפר57לחומרהגישהאתלחסוםתצטרך5קמא(0!-שלפני
לענייננוהנוגעתבשאלהדווקאאךומפורטתארוכההמשפטביתהחלטת
לאNapsterכיבקביעההסתפקהמחוזיהמשפטבית.מאודמעורפלתההחלטה
מפריםעלחלDMCA-השל512(6)סעיףכיהמשפטביתאתלשכנעהצליחה
השאלהאתפתוחההותירלערעוריםהמשפטביתאף.58יוצריםזכויותשלתורמים

מקבלאינוכיהעיראך,בחוקכהגדרתהאינטרנטשירותיספקיתהנהNapsterהאם

ASM,/א(אNapsteG/א(,1114,קקי.89626(2000).54 .Records

u.s.ש!55.512 .c17,Digial Millennium Act

צ1,קא.56.913

"
/

57.(5446u.s . LEIGS2001),)2אNapsteGא)

"2~AaM recon Sapraשסח54,אק.58.919
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DMeA-הלחוק512סעיףלפיה,המחוזיהמשפטביתשלהכלליתקביעתואת

.משנייםמפריםעלמגןלא

באירופהחקיקתיותהתפתחויות3.6
,ובאנגליההברית-בארצותהחקיקתיתמההתפתחותלהבדיל,בגרמניה-גרמניה
כלשלרוחביבחתךהאינטרנטשירותיספקשללאחריותוהמתייחסאחדחוקנחקק
Teleservices(1997-ל5סעיף.המשפטתחומי Act (TDGשירותספקיכיקובע
האחסוןבאמצעיבמיוחד)לשימחתזמיניםלהיות'גצדשללתכניםמאפשריםאשר
אומחיקהוכאשרהתכניםעלידיעהלהםישכאשררקבאחריותיישאו(שלהם
.סבירבאופןלצפיותוניתנתטכניתמבחינהביצועברתהיאהתכניםשלחסימה
מאחריותפטורים'גצדשללתכניםגיורהמספקיםרקאשרשירותספקי,זאתלעומת
גישהממפקשרקמיכיהיאכזהבמקרההגרמניהחוקשלההנחה.אזרחיתאופלילית

ומידעמאחרהתקשורתבקוויהמידעזרימתעללשלוטאמצעיםכללבדרךלואין

לפי.התקשורתסודיותלשמירתאמצעיםידיעלמוגןלרובוהואאמתבזמןעוברזה
במהבמיוחד)המחשבבויכרטמידעשלוארעיתאוטומטיתשמירהגם,זותפיסה
פונקציונליתומבחינהמאחרזהאחריותמכללנהנים)proxy-cacheשרתישמכונה

לומודיעיםאשרהשירותספקאתמחייבהחוק.גישהשמספקיםכמימסווגיםהם
.זהלחומרהגישהאתלחסוםמפרחומרשלקיומועל

Act(112:1998)תresponsibility0ז10בחוקנקבעובשווריה-שווריה

boards6ת1106טelectronic59נקבעואשרמאלהאחריותשליותרנוקשיםבללים
ספקיעלגםבשוודיההרווקתהמשפטיתהפרשנותלפיחלזהחוק.בנושאבגרמניה

חוקייםבלתיתכניםלריחוקBBSלספקיחובהקובעלחוק5סעיף.האינטרנטשירותי
עללפקחמהספקיםדוהשלחוק4סעיף,כןעליתר.כךעלידיעהלהםישכאשר
המקרהנסיבותועםוהיקפוהשירותמטרתעםאחדבקנההעולהבהיקףאלהתכנים

,זאתעםיחד.מועברתמידעפיסתכלעללפקחבחוקדרישהאיןאךהספציפי
נחשבתממושכתתקופהבמשךפיקוח-איאוכללפיקוח-אילכדיהעולהרשלנות

לפקחנדרשיםמסחרייםספקים.למקרהממקרהמשתנההפיקוחחובת.חוקיתכבלתי
.פרטייםשירותספקימאשריותרתכופותלעתיםהתכניםעל

בנושאהאירופיתהקהילהשלהמוצעותההנחיות-האירופיתהקהילה
להרמוניזציהלהביאמנסותאלקטרוניסחרשלמסוימיםמשפטייםאספקטים

.מדינתיתמחקיקהכתוצאהבאירופהכברפותחואשרהשוניםהאחריותבכללי
המצבאתגדוליםבחלקיםמשקפת98.11.18-מהאירופיתהוועידהשלההצעה

ומורכבתיותרמפורטתההצעה,זאתעם.60ובגרמניהבארצותנהבריתהחקיקתי
:כדלקמןקובעיםלהצעה12-15סעיפים.הגרמניהחוקמהוראותיותר

:האינטרנטבאתרראובאנגליתהחוקשללתרגום59
]hte://wwwdsv.su . se/jpalme/society/swedish-bbs-act.html.com[.

60commerce electronique6טProposed Directive: aspects juridiques.אתאישרההקהילה
.2000פברוארבחודשהמוצעותההנחיות
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אחריותתהיהלאהשירותלספקכיקובע-אינפורמציההעברת:12סעיף
פסיביתפקידממלאהואכאשרתקשורתברשתותאינפורמציהשלגרידאלהעברה

.'גלצראינפורמציהלהעברתכאמצעי
שלתקשורתברשתותהעברהשלשירותיםעלחל12בסעיףמאחריותהפטור

התנאי.תקשורתלרשתותגישהאספקתעלאו'גצדידיעלהמסופקתאינפורמציה
מקבלאתבוחרלא,ההעברהאתיזםלאהשירותשספקהנומאחריותלפטור
אליהםקשרואספקתהעברהפעולות.המידעאתמשנהאובוחרואינוהשידור
שללמטרהמתייחסשזהככלמידעשלואוטומטיארעיבינייםאחסוןכוללת
ממושכתלתקופהמאוחסןאינושהמידעובתנאיהתקשורתברשתהשידורהעברת
לפעולעליומפרחומרעלהשירותלספקמודיעיםכאשר.לשידורמהנדרשיותר

.אליוגישהלמנועאולהסירובמהירות
בינייםלאחסוןמתייחסזהסעיף-)caching(בזיכרוןזמניאחסון:13סעיף

העברהלבצעבמטרהורקאךנעשהזהאחסוןכאשרספקידיעלמידעשלזמני
.פנייתםפיעללמשתמשיםהמידעשליותריעילה

,המידעאתמשנהלאהשירותשספקהואזהבמקרהמאחריותלפטורהתנאי
תעשייתייםבסטנדרטיםכמתוארמידעלעדכוןהמתייחסיםכלליםאחרממלא
המידעכיבפועלידעשקיבלברגעלמידעגישהלחסוםאולהסירבמהירותופועל
.נחסמהאליוהגישהכיאומהרשתהוסר

אחסוןלפעולותבנוגעאחריותעלהגבלהמכילהסעיףמידעאחסון:14סעיף
השירותמבקשלבקשתהמאוחסןלמידעאחראיאינוהשירותספקכיוקובע

נסיבותאולעובדותמודעאינווכיחוקיתאינהשהפעילותידיעהלושאיןבתנאי
כילונודעכאשרכיהנונוסףתנאי.חוקיותבלתישהפעולותבבירורעולהמהם

.כזהלמידעגישהלחסוםאולהסירבמהירותלפעולעליוחוקיתבלתיהפעילות
אתמרחיבהאךהאירופיתהקהילההנחיותרוחאתההולמתפסיקה-הולנד
Churchבעניין1999ביוניבהולנדניתנההשירותספקשלחובתו of

Spiritual

8Dataweb1.ץ

le

~

echnology

.
-שלוהשרתממחשבילהסירהשירותספקשללחובתומעברכינקבעכאן

גםחייבהשירותספק,יוצריםזכויותמפרלחומרהגישהאתלחסוםלפחותאו
מיוםימיםשלושהתוך,כןעליתר.יוצריםזכויותהמפרלחומרקישוריםלהסיר
אשר'גצדשלוהכתובתהשםאתלספקהשירותספקיחייבים,הדרישהקבלת
עליויוטלו,אלהבדרישותהשירותספקיעמודולאבמידה.מפריםמסמכיםפרסם
.כספייםקנסות

במקרהבמיוחדבעייתיתהנהההולנדיתהפסיקהשהציבההראשונההדרישה
ספקאתלחייביהיהמעשיהאם.לגיטימייםקישוריםמכילכלשהוWEBשדף

שלמחדשעריכהידיעלמפרלחומרקישוריםלהסירהשירות

HTML

'?

61the Hague, civil)ס.!].Dist(1048/96,Dataweb B. YאChwrch of

Spiritual

Echnology

.(1999,9June0500!חLaw
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צדדיםשלשמותיהםלחשיפתנוגעשזהככלפרטיותשאלתמתעוררת,כןכמו
.היוצריםזכויותלבעלישלישיים

ומסקנותסיכום.7

בגיןבתביעהאודיבהבתביעתבאחריותלשאתצריךהשירותספקהאםהשאלה
שלהארוכהידוכאשרהמתעורריםלנושאיםדוגמההנהיוצריםזכויותהפרת

מתגלההאינטרנטבמערכתמזיקיםבתכניםהמאבק.Cyberspace~-למגיעההמשפט
ברחביוגםהישראליבדיןפתרוןעדייןאיןזומורכבתלשאלה.מורכבתכמשימה
נדונההאחידות-לאיברורהדוגמא)אחידואינוממצהאינוהחקיקתיהפתרוןהעולם

אחריותו-אימולבאנגליההרעללשוןהשירותספקשלאחריותובענייןבהרחבה
חשיבותבעלתהיאהאינטרנטשירותיספקישלאחריותםקביעת.(הברית-בארצות

כללי.רבהכלכליתחשיבותבעלתגםוהנההאינטרנטברשתהפעיליםלגופיםרבה
למדינרתאחתממדינהתקשורתפעילותלהעתקתלהובילעשוייםמדינוקשיםאחריות
משפטיניתוח.הגלובליבמישורהפתרוןבהסדרתהצורךאתהמחזקדבר,אחרות
בינלאומיתחקיקתיתהרמוניהשלהנדרשתהמטרהלהשגתלהביאיכולמשווה
הדיןאתעיוורתבצורהלהחילאיןכיסבורהאני.באינטרנטהאחריותכלליבנושא
נבדלתזווסביבהמאחרCyberspace~-באלהבנושאיםהקיים

באופן.
משמעותי

כעתלהימנעכנראהניתןלא,כןעליתר.דפוסכגוןמסורתיותקומוניקציהמדרכי
.חיינועלתשפיעוכיצדשונההיאכמה,הטכנולוגיהעובדתכיצדמהבנה

האזרחיתאחריותםלסוגייתהשוניםהבינלאומייםהפתרונותאתמעריכיםכאשר

כפיהאחריותלשאלתספציפיפתרוןנדרשהאםלבדוקחשובהשירותספקישל
Communication'-הבחוקהברית-בארצותלמשלשנעשה Decency Actובחוק

Digital~-ה Millennium Copyright Actחקיקתיפתרוןלאמץהראוימןשמאאו

.האירופיותבהנחיותשנעשהכפיכללי
מספקתוהיאמאחרעדיפההאירופילמודלבדומה,כלליתרגולציה,לדעתי
.השירותלספקימשפטיתוודאותאחידות
נושאיםלאותםוהאמריקאיהאירופיההסדריםמתייחסיםבמהותם,שראינוכפי
האמריקאיתהגישהכיאם,יוצריםזכויותלהפרתלאחריותקשורשהדברככל

.יותרומפורטיםמסודריםמנגנוניםקובעת
הגישהכימראההאמריקאיתלגישההאירופיתהגישהביןהשוואה,זאתלעומת

,לעילכמפורט.השירותספקיעםלהקלמסוימיםבמקריםהעדיפההאמריקאית
Communication-החוקשל230סעיף Decency Acrספקיאתגורףבאופןפוטר

:המוגדרחומרכללהעברתמאחריותהשירות

"obscene, lewd, lascivious, filthy. excessively violent, harassing, or

"othenvise objectionable

.דיבההפצתשלמקריםעלגםהסעיףאתהכילההפסיקה
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מעודדוהחוקמאחררצויהבלתיהיאזהבמקרההאמריקאיתהגישה,לדעתי
המתוארמהסוגבפעילותמעורביםלהיותשליליותכוונותבעליאנשיםעקיףבאופן
להיפרעיכולתלהםאיןאשרתמימיםבאנשיםלפגיעההגורםבאופןZeranבעניין

ועליותרמאוזנתזאתלעומתזהבנושאהאירופיתהגישה.אחרממקורנזקםאת
איזוןעללשמורישהשירותספקישלאחריותםבקביעת.לדעתייותררצויהכן

לשמורהרצוןלביןפוטנציאליםנפגעיםשלזכויותיהםעללהגןהרצוןביןמסוים
אפואלקבועמוצע.האינטרנטרשת-התקשורתאמצעישלייחודיותועל

המועבריםפוגעיםלתכניםאחראייהיהלאהשירותספקלפיואחריותסטנדרד

שלקיומובדברמפורטתידיעהלונמסרהאםאלא,שברשותוציודבאמצעות
מסיבות,כןלעשותהיהשיכוללמרותהחומראתהסירלאוהספק,פוגעחומר

מתקיימותהאםביוזמתולבררמהחובהפטוריהיההשירותספק.סבירותשאינן
כמו.להלןכמפורטמסוימיםנהליםלמלאפוזיטיביתחובהעליותחולאך,הפרות

שנוישתוכנולמידעגישההגבלתבגיןמאחריותפטוריהיההשירותספק,כן
הןלקבועמקוםלדעתייש,בנוסף.לבבתוםידועלנעשתהאשר,בהתנגדות

מנחיםוקוויםברוריםקריטריוניםיוצריםזכותבחוקוהןהרעלשוןאיסורבחוק
כשלוחהשירותספקידיעלהמועסקעצמאיבקבלןיראונסיבותבאילולשאלה

.במערכתהעוברמזיקמידעעלהידיעהלעניין
המחוקקאלהאמריקאיהמשפטביתשלקריאתובאימוץזהמאמראסיים
:הישראליהמחוקקאלהקריאהוהפניית

growing coupled with15which technology developmentא" The rate

1.beyond many laypersons ' ken15the complexity Of technology

uniform system of managing information technology and computer

)1.cope with the impact of the information ageשneeded15networks

manage this technology andשthe responsibility of the legislature15

.62

'

"change or arnend the staUIes as needed10

62.(1995.wis. )) App(14,1124.535א.יו,Fusvhetto1.)2א,The tJands744ל




