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מבוא
ככל שטכנולוגיית המחשבים מתפתחת ונעשית פחות ופחות יקרה  ,תפקידה בחברה
המודרנית נעשה יותר ויותר מרכזי  .אחת מתוצאותיה של התפתחות וו  ,הנה הגידול
בהשפעתה של רשת האינטרנט בכלל ושל שירותי המידע המספקים שירותי מידע

מקוון בפרט (להלן

:

" ספקי

השירות " )

ן

.

האינטרנט ושירותי המידע למנויים משנים את אופן פעולתה של החברה על
ידי אספקת אמצעי לא יקר המשמש לתקשורת בין אנשים להשגת אינפורמציה
ולקידום המדע והחינוך ברחבי העולם

.

קהילת האינטרנט אשר החלה כקבוצה קטנה של חוקרים מסורים התפתחה
לענק גלובלי  .כיום  ,רשת האינטרנט משמשת לצרכים שונים  .המדיום החדש  ,עדיין
מבצע את תפקידו המקורי ומשמש אמצעי לחוקרים המסורים לתחום מסוים של
לימודים לחלוק מידע ומחקר  .עם זאת  ,רשת האינטרנט נהפכה גם לשוק וירטואלי

שבו ניתן להחליף סחורות ושירותים  .רשת האינטרנט נהפכה לעולם וירטואלי שבו
אנשים

פיתחו חיים וירטואלים מלאים באינטרקציה אנושית .

רשת האינטרנט נבדלת מצורות מסורתיות יותר של תקשורת המונים בשלושה
נושאים עיקריים

:

ראשית  ,היא מסוגלת להכיל מספר בלתי מוגבל של מקורות

אינפורמציה  .שנית  ,אין בה מוציאים לאור או עורכים השולטים על הפצת המידע

ושלישית  ,המשתמשים הם גם המפיקים  .במילים אחרות  ,רשת האינטרנט העבירה

את מרכז הכובד של תקשורת ההמונים לאינדיבידואל .
.

*

יורק ותלמידה לתואר שלישי במשפטים באוניברסיטת תל  -אביב
האינטרנט
פרטי בניו -
בעידן
במשרד
המשפט
בתחום דין
עורכת

1

רשת האינטרנט נבדלת משירותי מידע מקוון המספקות חברת קומפיוסרב  , AOL ,פרודיג ' י
וכדומה
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ואולם  ,הנגישות הבלחי מוגבלת לרשת האינטרנט ( כל אדם במדינה מתוקנת

שיש בבעלותו מחשב ומודם )  ,המידע הנגיש באמצעותה בכל רהבי העולם  ,הקלות
בה ניתן להעתיק את המידע הדיגיטלי  ,בצירוף האנונימיות היחסית של המשתמש
מהווים

פוטנציאל אדיר לניצול לרעה .

נתונים אלה והקושי לאתר ולתבוע מן המשתמש עצמו את הנזקים שגרם בשל
האנונימיות המתאפשרת לו באינטרנט הופכים את שאלת היקף אחריותם של ספקי
השירות למעשי מנוייהם או משחמשיהם וכן את השאלה האם יש להשוות את
ספקי השירות למוציא לאור אלקטרוני או שמא ספקי השירות הם אך הדוור של
אוטוסטרדת המידע  ,לאחד מן האתגרים המשפטיים העיקריים בתחום האינטרנט .

מיהם ספקי הערירות
מאחר והעלות של חיבור קו ישיר לרשת האינטרנט היא מעבר למה שרוב האנשים
מוכנים לשלם  ,נפוצה יותר  ,בקרב הציבור הרחב  ,ההתקשרות לאינטרנט באמצעות
ספקי השירות .
נאשר מתחברים לאינטרנט באמצעות ספק שירות  ,ספק השירות מפעיל ומתחזק

את שרת האינטרנט אשר כולל קו חיבור ישיר לרשת  .TCPftPבאופן טיפוסי  ,לקוח
של ספק השירות ישתמש במודם כדי לגשת לשרת של ספק השירות ולהתחבר
דרכו

לאינטרנט .

בחוק
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על פי ההגדרה הנזכרת לעיל  ,ספק שירות הנו גוף המציע העברה  ,ניתוב או אספקה
של קישור לתקשורת דיגיטלית בין נקודות שצוינו על ידי משתמש למידע  ,על פי
בחירת המשתמש  ,ללא שינוי לתוכן של החומר שנשלח או

מתקבל .

קיימים סוגים שונים של ספקי שירות  ,חלקם גופים ללא כוונות רווח וחלקם
ספקי שירות מסחריים כגון

" " AOL

ואחרים .

אבחנה חשובה נוספת היא בין ספקי שירותי רשת  ,ספקי גישה ( המספקים גישה
לרשת ) וספקי שירות המספקים את שירותי המחשב אשר באמצעותם מועברת

האינפורמציה  .מאמר זה דן בספקי שירות מהסוג האחרון .
בדיקת פעילותם הטכנית של ספקי השירות מראה כי ספקי השירות אשר

2

( ג ) ( secUon 512 ) 1 ( ) 1

דיגיטלית חולפת.

us.c.

17
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אחראים על שרתי המחשב לרוב אינם מסוגלים לפקח על התכנים העוברים דרכם
בגלל הכמויות העצומות של המידע המועבר  .עם זאת  ,במקרים שבהם לספקי

השירות יש מידע על תכנים בלתי חוקיים אזי קיימת אפשרות לפקח ולחסום תכנים
אלה .
ספק השירות עשוי להיחשף לאחריות משפטית מסיבות שונות  ,כגון  :כישלון
לספק גישה למערכת כפי שהתחייב  ,רשלנות בכך שאפשר למערכת להפיץ וירוס
מחשב  ,פלישה לפרטיות המשתמש או שיתוף פעולה בפעילות פלילית  .מאמר זה
יעסוק באחריות נזיקית למתן אפשרות להפצת חומר המוגן בזכויות יוצרים אשר
נשלח ללא הרשאה על ידי משתמש ומתן אפשרות להפצה של חומר המכיל לשון
הרע ( או חומר מזיק אחר) אשר נשלה על ידי

משתמש .

בחלק הראשון של המאמר נציג את הלקונה הקיימת בנושא זה בדין

הישראלי .

בחלק השני נבחן את שאלת אחריות המעביר מידע מזיק באמצעי התקשורת

.

המסורתיים בחלק השלישי נבחן מהם השיקולים השונים המשפיעים על ההחלטה

האם להטיל אחריות על ספקי השירות  .בחלק הרביעי ננתח את שאלת האחריות
בגין מידע המכיל לשון הרע ובחלק החמישי ננתח את שאלת האחריות בגין מידע
המפר זכויות יוצרים  .בחלק השישי נדון בהתפתחות חקיקתית השוואתית בסוגיה

בארצות  -הברית ובאירופה בשנים האחרונות  ,ונחלק השביעי יובאו סיכום ומסקנות

לגבי הדין הרצוי בישראל .
יצוין כי לאור הלקונה הקיימת בדין הישראלי יתמקד מאמר זה בבחינת הדין
הזר בסוגיה  .השאלה המרכזית לאורך פרקי המאמר היא האם נדרשת ידיעה ו /או
מעורבות של ספק שירותי האינטרנט על מנת להטיל עליו אחריות בגין העברת
מידע

מזיק .

.1

הלקונה בדין הישראלי

הדין הישראלי טרם הסדיר מפורשות את סוגיית אחריותו האזרחית של ספק

.

שירותי האינטרנט
לנושאים הרלוונטיים לענייננו יש לבחון את חוק איסור לשון הרעי ואת חוק
זכות יוצרים . 4ואולם  ,חוקים אלה כנוסחם דהיום אינם מותאמים לעידן האינטרנט ,
למשל  ,לעניין איסור לשון הרע  ,ספק שירות איננו נכלל בהגדרת " אמצעי

תקשורת "

כהגדרתו בסעיף

11

לחוק איסור לשון הרע מאחר והגדרה זו חלה אך ורק על רדיו ,

טלוויזיה ועיתונים .
לעניין זכויות יוצרים  -לא ניתן לדעתי לטעון כי ספק השירות מציג למכירה

יצירה מוגנת  ,כאמור בסעיף () 2 ( 2ג ) לחוק זכות יוצרים  ,מאחר ורוב היצירות

המועתקות ניתנות להורדה חינם ואינן מוצעות למכירה  .יתר על כן  ,לפי סעיף

3
4

חוק איסור לשון הרע  ,תשכ "ה ( 1965 -להלן  " :חוק איסור לשק הרע ") .
חוק זכות יוצרים ( 1911 ,להלן  " :חוק זכות יוצרים ") .
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לחוק זכות יוצרים רואים אדם כמפר אם הרשה  ,לתועלתו הפרטית  ,לתאטרון או
" מקום  -שעשוע " להשתמש ביצירה לשם הצגתה בציבור בלא הסכמת בעל זכויות ,
למעט אם לא היה לו יסוד סביר לחשוד בהפרה  .לצורך החלת הסעיף על ספק

השירות יש לטעון טענה מרחיקת לכת אשר לפיה כביכול אתר אינטרנט הנו שקול
ל " מקום  -שעשוע "  .כמובן שהגדרה זו אינה ברת חשום במרבית המקרים  .החוקים
הקיימים מותירים גם שאלות רבות פתוחות  .למשל  :האם ספק שירות נכלל בגדר

" מפרסם לשק הרע " ? האם ניתן לטעון כי ספק השירות מפיץ יצירות מוגנות
לעניין סעיף  ( ) 2 ( 2ב ) לחוק זכות יוצרים ?

יצוין כי בשנת

1997

התפרסם דו " ח של ועדת המשנה של הכנסת לתקשוב ומידע

.

( להלן  " :הוועדה " ) הדו " ח דן בהיבטים המשפטיים הכלליים של השינויים הנדרשים
במשפט הישראלי בעקבות טכנולוגיות התקשוב

5

.

המסמך מפרט קווים לעיצובה

של המדיניות המשפטית של ספקי האינטרנט בנושאי תקשוב

ומידע .

הוועדה

קובעת כי סוגיית אחריותם של ספקי האינטרנט לתכנים מזיקים מחייבת התייחסות
מפורשת

בחקיקה .

היעדר הסדר חקיקתי עלול לחשוף את תעשיית האינטרנט

לסיכונים מיותרים אשר עלולים להשפיע על מבנה השוק ( בעיקר בכיוון של הפחתת
תחרות)  ,על זרימת המידע בעיקר בכיוון של מרכוז מערכת קבלת ההלטות וצנזור
המידע ועל זמינות השירותים למשתמשי קצה  .הדו " ח קובע שהחוקים הקיימים
כיום מניחים שהפצת המידע מתבצעת באמצעות מערכת מרכזית של עריכה ואילו
באינטרנט המידע זורם מבעל האתר אל האתר  ,בלא לעבור דרך המסננת של ספק

השירותים  .בעניין גבולות האחריות המשפטית של ספקי האינטרנט לנזק שמקורו
בתוכן המועבר ברשת קובעת הוועדה אמות מידה ראויות  ,שניכרת מהן המגמה
לצמצם ככל הניתן את אחריות הספקים  :ספקי אינטרנט עשויים להיות הגורם
היעיל ביותר לאכיפת החוק ולהבטחתם של אינטרסים חיוניים המוסדרים בחקיקה .
הטלת אחריות על ספקי האינטרנט עלולה להגדיל במידה ניכרת את עלויות הספקת

.

השירותים לספק ולמשתמש ולצמצם את התחרות בתחום הטלת אחריות על ספקי
האינטרנט תחייב פיקוח עריכתי על התכנים המועברים ברשת ותכתיב שינוי המבנה

.

המבוזר המאפיין את האינטרנט כיום באופן העלול לפגוע בחופש הביטוי העלאת

.

רמת הסיכון עלולה להרתיע גורמים רבים מלהיכנס לשוק זה הטלת אחריות על
ספקי השירות עלולה להביא לייקור עלויות השירות ,הדבר עלול להוביל לצמצום

ניכר במספר הספקים בכלל  ,ולהגביל את פעולתם של משתמשים פרטיים וארגונים
שאינם למטרות רווח בפרט  .ייקור העלויות ישפיע על צמצום מעגל המשתמשים

ויביא להגבלת הגישה של הציבור למידע .

5

דו " ח מסכם של עבודת צוות חוק ומשפט בנחבא הערכות מדינת ישראל לקראת עידן המידע ,
ועדת הנלכלה של הכנסת  ,ועדת משנה לתקשוב ומידע

1997

.
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אהרירת המעכיר מידע מזיק  :שירותי המחשב המקוונים מול אמצעי תקשורת
אחרים

 2 . 1כללי
כרקע להבנת הדין הקיים בשאלת אחריותם של ספקי השירות למידע מזיק אשר
הועבר על ידי משתמשים מעניין להשוות את הדין החל על העברת אותו מידע
מזיק באמצעי התקשורת המסורתיים .
למרות שנדון באמצעי תקשורת מסוגים שונים אחת השאלות המרכזיות בה
נתמקד היא  ,כמוזכר לעיל  ,משותפת לכולם

:

האם נדרשת ידיעה תאו מעורבות

.

של אמצעי התקשורת על מנת להטיל עליו אחריות בגין העברת מידע מזיק לצורך
ניתוח השאלה  ,נתמקד במידע מזיק משני סוגים

:

מידע המכיל לשון הרע  -רשת האינטרנט מאפשרת כאמור גם הפצת מידע

באופן כמעט אנונימי  .לפיכך אפשרות הוצאת לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב או
במוניטין של אחר מבלי שהצד הנפגע יוכל לתבוצ את מפיץ המידע המזיק היא
ממשית ביותר ושאלת אחריותם של ספקי השירות בגין מידע שהועבר באמצעות
שירותיהם הנה חשוכה ביותר

.

מידע המפר זכויות יוצרים  -עם ההתפתחות הטכנולוגית גוברת המידה בה

מועבר קניין רוחני לפורמט דיגיטלי  .למשל  :הטכנולוגיה מאפשרת ייצור ואחסון
של מוסיקה בפורמט דיגיטלי  ,תמונות וסרטים דיגיטליים  ,תוכנות מהשב  ,עיתונים ,

ספרים ומשחקי וידאו .
הקלות בה ניתן להעתיק את המידע השמור באופן דיגיטלי בצירוף האנונימיות
היחסית של המשתמש ופריסת הרשת על פני מרבית מדינות העולם מהווים

פוטנציאל אדיר להפרת זכויות יוצרים בקנה מידה המוני .
.

2 2

מי עלול לשאת באחריות בהוצאת דיבה

על פי המשפט האמריקאי עלולים לשאת באחריות בהוצאת דיבה אמצעי התקשורת
הבאים

:

א  .מוציא לאור ראשוני

) - ( Primary Publisher

כל מי שלוקח חלק בעשיית

הפרסום נחשב כמוציא לאור ראשוני  :למשל  ,עיתון או תחנת טלוויזיה אשר שידרה
הודעת דיבה תיחשב כאחראית להודעה באותה מידה כמו המחבר או

הדובר .

אחריותו של המוציא לאור הראשוני הנה אחריות מוחלטת ואי -ידיעה כי התוכן
משמיץ לא תקנה לו הגנה .
ב  .מוציא לאור חוזר ) - (Repub igherמי שחוזר שוב על הודעת דיבה
~
בסיס כמו מוציא לאור ראשוני  ,גם אם ציין את מקור
ייחשב אחראי על סמך אותו
ההודעה או הבהיר כי אינו מאמין לדברים האמורים .
ג  .מוציא לאור משני ) - (Se~ond Publisherמי שאחראי להפצה בלבד של
חומר אשר מכיל דברי דיבה  ,למשל  :מוכר עיתונים  .אדם כזה אחראי רק אם ידע
או צריך היה לדעת על התוכן המשמיץ .
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יצוין כי מעמד נפרד המקנה פטור מאחריות בגין העברת הודעה המכילה
דיבה מוקנה לגופים אשר מוגדרים Common Carrier

( כגון חברת הטלפון וחברת

הטלגרף )

אם כי מעמד זה מכפיף אותם לתקנות ודרישות סטטוטוריות קפדניות

ודרישות של המשפט

המקובל. 6

הפטור ל ~ Common Carrier-מוקנה גם אם המעביר ידע שההודעה אשר העביר
הנה כוזבת ומשמיצה  ,בכפוף לשני סייגים מצטברים

אם שולח ההודעה אינו

:

מוסמך לשלחה וכן  ,אם השליח אשר העביר את ההודעה יודע או יש לו סיבה
לדעת כי לשולח ההודעה אין זכות לפרסם את ההודעה

7

.

לאור הכללים הנזכרים לעיל נשאלת ביתר פירוט השאלה כיצד סיווג הדין
האמריקאי את אחריותם של אמצעי התקשורת המסורתיים וכיצד עשוי הוא לסווג
את ספקי השירות .
הגופים אשר אחריותם תבחן :
 מוציאים לאור של חומר מודפס-

מפיצים של חומר מודפס

-

חברת טלפון

-

תחנות שידור רדיו

.

) Publishers

Primary

;;

) ; ( Secondary Publishers

;

וטלוויזיה .

חזקת הידיעה על התוכן למוציא לאור של חומר מודפס

2 3

באמצעי התקשורת המודפס  ,צד ג ' המעוניין לפרסם דבר מה מוסר את החומר
למוציא לאור אשר בוחן את החומר לפני פרסומו לפיכך  ,החלטתו של מוציא

.

לאור לשכפל ולהפיץ העתקים של דבר דפוס המכיל לשון הרע נעשית בהכרח

בידיעה על תוכנה .
בתי המשפט בארצות  -הברית  ,בהסתמכם על עקרונות המשפט המקובל  ,רואים
במוציא לאור אשר החליט לפרסם את החומר המודפס כמי שאימץ את אמרתו
המשמיצה של צד ג ' ועל כן החילו עליו אחריות מלאה בגין הוצאת דיבה

8

.

 2 . 4ידיעה כתנאי להטלת אחריות על מפיצים של חומר מודפס
בניגוד לגישת המשפט המקובל ביחס למוציא לאור של חומר מודפס המפורטת
לעיל  ,גישה שונה חלה על פי הכלל המהותי של המשפט המקובל על אדם אשר
רק שלח או העביר חומר משמיץ  .אדם כזה  ,אשר לא ידע ולא הייתה לו סיבה

לדעת על אופי החומר המשמיץ בזמן שהפיצו  ,לא יהיה אחראי בהוצאת דיבה .
6

נגת הדרישה לשרת את הכול  ,ללא אפליה  ,קביעת תעריפים המוסדרים על ידי
וכדומה  .יצוין כי על מנת שאמצעי תקשורת יקבל מעמד של Common Canier

ה FCC -

עליו למלא

שני תנאים מצטברים ; ראובת  ,ליצור תקשורת בין המדינות בארצות  -הברית ושנית  ,צריך
השרות להיות כר השכרה לציבור.
7

.

8

( Restatement (Second) Of TOIIS 5578 ) 1977

( Restatement (Secoad) of 'Tons 5612 ) 1977

בשל פרסום

פרסומת 254 ) 1964( :

. (New- York finses

u.s.

וכן ראו כענין האחריות שהוטלה על עיתון

SwIIivan , 376

ן

 ( New-. York nnses co.להלן  :עניין
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כלל זה מיושם ללא יוצאים מהכלל על מפיצי ספרים  ,עיתונים  ,דוכני עיתונים ,
חנויות ספרים  ,ספריות ועל אנשים שקונים את החומר הנזכר לעיל ומעבירים אותו
לאחרים

9

.

 2 . 5ידיעה בלבד ללא מעורבות אינה מקימה אחריות לחברת הטלפון
במשפט האמריקאי חברות הטלפון אינן אחראיות בגין מסרים המכילים לשון

הרע

המועברים על ידי משתמשיהן  .הנימוק לכך הוא כי גוף משפטי יכול " להוציא
לאור " מסר רק אם הוא  ,או אדם אשר עובד מטעמו ואשר הוא האחראי עליו

משפטית  ,מעביר את המסר לאדם אחר  .לפיכך  ,מכיוון שהמשתמש בטלפון ולא
חברת הטלפונים הוא אשר מיוחסת לו התשדורת  ,אין החברה נושאת באחריות

.
"0ז" " "

בגין תשדורת משמיצה של לקוח שלה 10צורת ניתוח זו שיושמה לגבי חברות
הטלפונים בעניין

New-~ York blephone

1

משקפים

 ! 14 4וה 'Restatement -

עיקרון יסוד ששימוש גרידא ברכושו של הנתבע לצורך הוצאה לאור של דיבה
אינה הופכת את הנתבע למוציא

.

לאור .

רמת הידיעה הנדרשת להטלת אחריות על משדרי רדיו וטלוויזיה  -גישות

2 6

שונות
המשפט המקובל לגבי דיבה התקשה להתאים את עצמו למדיומים המשודרים2ן .
הנקודה הקונספטואלית הבעייתית ביותר הייתה קביעת מידת אחריות המשדר על
מסרים של צד שלישי  .למרות שהמשפט המקובל אינו חל עוד באופן מלא במספר

מדינות בארצות  -הברית בהם נקבעו הוראות חוק  ,הבעיה נותרה על כנה  ,וכוללת קשיים
תפיסתיים שיתכן שבתי המשפט יתמודדו עמם בנוגע לספקי שירותים מקוונים .

. .

2 6 1

שידור תוכן מתומלל או מוקלט מראש של צד שלירוי

הפסיקה בנוגע לשידור תוכן מוקלט מראש או מתומלל אינה אחידה . 13במקרים

אלה קיימת למשרר ההזדמנות לסקור את תוכן המסר לפני שידורו  .בין אם הוא
מנצל אפשרות זו בין אם לאו  ,תפקידו דומה במהותו לתפקיד המפיץ  ,אשר לעתים
9

,

למשל  ) , 521 :אLernwn % Chuckleberty Publishing 2

לתחולת הכלל על מפלן עיתונים ראו
(  1981ז  supp . 228 , 235 - 236 )5 . 0 . %א ; לתחולת הכלל על חנויות ספרים
 rv.לתחולת הכלל על ספריות ראו :
(  . . 26 875 , 881 - 882 ) 5 . 0 1985א king Press , 378

ראו Janklow :

וי

61

10

11

! noteנ

) 1977 ( .

1984 ( 803

" Torts ) 51. Paul , 5 * ed . ,

0

~
Keeton Pesser and Keeton

 .%י.

,

Restatrnent (Second) ofTorts 5 612 comment

(  : 26 746 ) 1974ן  .א  ( Anderson % New-. York Teleplaone 00 . , 35להלן  :עניין  . (Andersonוכן
ראו  ayelkr % Bianco , 111 Cal . App . 26 424 ) 1952 ( :שם נפסק שאנשים אשר מזמינים את
הציבור לחצרותיהט חייבים כחובה לאחרים שלא להרשות ביודעין כי על קירותיהם יהיה
חומר משמיץ
ראו לדוגמא החוק במדינת מיסיסיפי  -הקובע שאין אחריות בגין אמירה של צד ג ' Miss .

.

12

(  . Section 91 / 1 /3 ) 1 ( ) 1933תח.Code 4
13

השוו שלושה פסקי דין  . 695 ) 1948 ( :ו  .א  ( Kelly % Ho&aan , 137להלן  :עניין
(  ( % Inuis Wasnae ~; 1" ) , 172 Wash . 466 ) 1933להלן  ? :גיין
מ Neb . 348 ) 193לנהלן  :ענמן . (Sorenson

Miles ; Kelly

Wood, 123 ; (Miles

%

Sorenson
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קרובות מפיץ את החומר המועבר ללא סקירתו  .לכן  ,ניתן לטעון כי למשדר אין
אחריות על " הוצאה לאור " של תוכן אלא אם ידע או היה עליו לדעת שהוא מכיל
מסר של דיבה  .בעניין  )85 60 minutesא 1שא ! 44דן בית המשפט בחבותם של
הנתבעים  ,אשר שידרו תוכנית מוקלטת מראש על חומר כימי שהיה בשימוש לגידול

תפוחים  .מגדלי התפוחים תבעו בהוצאת דיבה את מפיקת התוכנית
זכיינים מקומיים שלה אשר שידרו את התוכנית  .הזכיינים היו מודעים לתוכן

 CBSושלושה

התוכנית  ,לפני שידורה  ,אך לא לעובדה שתוכנה מכיל דיבה

15

.

בידם הייתה הזכות

לערוך ולצנזר את התוכניות  ,כפי שעשו לא פעם  ,משיקולים של " צריכה מקומית " ,
אולם לא נהגו כך במקרה זה  . ! 6בית המשפט דחה את הטענה שיכולתם של הזכיינים
לצנזר את תוכן השידור מטילה עליהם את החובה לעשות כן  ,וקבע שחל עליהם
הדין החל על מפיצים  -דהיינו שאין אחריות אם לא הייתה סיבה לדעת על האופי
מוציא הדיבה של התוכן. 17

. .

2 6 2

שידור " חי " ולא מתומלל של תוכן מאת צד שלישי

גם בנושא האחריות המשפטית של המשדר שידור חי חלוקות

הדעות :

התפיסה המחייבת לבדוק את ההומר לפני שידורו מניחה כי קיימת הזדמנות
לעשות כן ואולם בשידור חי של חומר לא מתומלל אין הזדמנות שכזו  .במקרה

אחד שודר שידור חי מניו  -יורק אל תחנת רדיו במיסורי  .בית המשפט קבע כי
התחנה במיסורי אחראית באחריות מוחלטת לגבי הערת דיבה קצרה שנאמרה
בתוכנית  ,הערה שלא ידעה על תוכנה ולא הייתה לה דרך להפסיקה . ' 8במקרה
אחר הפסיקה הייתה הפוכה  ,ונקבע כי המשדר אינו אחראי  ,בנימוק כי הגוף המשדר
טרח לבדוק מיהו מוסר התוכן  ,סקר את התמליל הראשוני  ,ולא הייתה שום סיבה

לחשוב שמסר המכיל דיבה יאמר בתוכנית .
.3

שיקולים בהטלת אחריות על ספקי השירות

בטרם נתייחס פרטנית לבעיות אשר הועלו בפסקי הדין ולדברי חקיקה אשר הועלו
בעקבותיהן  ,נפרט שיקולי מדיניות משותפים כללחם בשאלת אחריות ספקי השירות
כעניין  Kellyנקבע כי משדר אשר השכיר מתקנים והייתה לו גישה להעתקים מהאמרות
המשמיצות של החוכר לפני זמן שידורן נחשב " מפיץ " ולא יישא באחריות בגינן אם לא יכול
היה למנוע שידורן על ידי הפעלת זהירות סבירה .
בעניין  Milesנקבע  ,לעומת זאת  ,כי תחנת רדיו אחראית באחריות מוחלטת להערות משמיצות

.

אשר נקראו מהכתב על ידי צד ג ' בעניין

Sorenson

הוטלה אחריות מוחלטת על תחנת שידור

.

בגין שידור נאום של פוליטיקאי אשר הכיל דברי לשק הרע הנאום הוקרא מתוך כתב שלא
נבדק .

.

14

( supp . 928 ) 8 . 0 . Wash 1992

15

 . 931 - 932 .קקא% 4

16

931 .קא )% 1

17

ב . 931 - 93עק א lea,

18

1934 ( .

e D . Mo.
~

א

 supp . 889ע8

800

)4 ,

,

' CBS 60א ( Awvilלהלן  :ענהן 11עא. )4

1 Midland

Coffey
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למידע מזיק מסוג לשון הרע והן למידע מזיק המפר זכויות יוצרים
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19

.

את השיקולים

בעד הטלת אחריות על ספקי השירות ניתן לחלק באופן כללי למספר קטגוריות .
.

בעד הטלת אחריות

3 1

. .

3 1 1

נימוקים משפטיים  -חברתיים

ספקי השירות הם היחידים המצויים בעמדה המאפשרת להם למנוע ולהעניש
פעולות מזיקות של משתמשים ועל כן יש להטיל עליהם אחריות למנוע פעולות

.

אלה הקטנת אחריותם של ספקי השירות או מתן פטור תבלום את התפתחותם של

כלי שוק אשר ניתן להשתמש בהם כדי להקטין אחריות  .כלים כאלה כוללים בין
היתר ביטוח נגד הנזק הנגרם על ידי המשתמשים  ,העברת האחריות למנוי המפר
באמצעות הסכטי שיפוי ואחריות  ,רישוי (כולל הסכמי רישוי קולקטיביים )  ,חינוך

.

המנויים וכן שימוש בהגנות טכנולוגיות כגון מנגנוני איתור הטלת אחריות נובעת
גם מדאגה גוברת לכך שהעניינים ברשת יצאו מכלל

. .

3 1 2

שליטה .

שיקולים מעויהם וכלכליים

ספקי השירות קלים באיתור להבדיל מהקושי היחסי באיתור המשתמש אשר לעתים
רבות זהותו אנונימית .
מבחינה כלכלית זול יותר להגיש תביעה נגד ספק שירות מאשר להגיש תביעה

.

נגד משתמש אשר הפר את הדין כמו כן בהגשת תביעה נגד ספק שירות קיים
היתרון של הגשת תביעה כנגד חברה מבוססת מבחינה כלכלית אשר ביכולתה

.

לכסות את הנזק בנוסף  ,ספקי השירות נושאים ברווחים הנובעים מפעולות המנויים

ועל כן הם צריכים לשאת גם באחריות בגין פעולותיהם  .יתר על כן  ,אובדן רווחים
פיננסיים כתוצאה מתביעות עשוי להיהפך לתמריץ אפקטיבי לספקי השירות לפקח
על תכני ההודעות  .שיקול נוסף הנו כי ספקי השירות המרוויחים מההפרה יכולים
לפזר את עלויות ההפרה ולהעביר אותם אל אחרים  ,בצורה טובה יותר מאשר יכול
לעשות זאת התובע הנפגע או המפר .
כמו כן  ,ניתן לטעון כי הסיכון של נשיאה באחריות הנו מחיר לגיטימי של
התעסקות בעסק

.

3 2

אשר עלול לגרום נזק לאחרים .

נגד הטלת אחריות

גם שיקולים אלה ניתנים לחלוקה לקטגוריות כלליות של שיקולים משפטיים -
חברתיים  ,מעשרים וכלכליים .
19

לסקירה על השיקולים השונים בהטלת אחריות על ספקי השירות
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3 2 1

שיקולים משפטיים  -חברתיים

ספקי השירות יגיבו בחריפות להטלת אחריות  -מחיר הפיקוח והסכנה הכרוכה
בהטלת אחריות ייתכן שיקטינו את התמרקן של ספקי השירות לספק את שירותי
האון  -ליין  ,דבר שיביא להגדלת עלויות ולצמצום התחרות בתחום  .ייקור העלויות
ישפיע על צמצום מספר המשתמשים ויביא להגבלת הגישה של הציבור למידע .
הגבלה זו תפגום כמובן באחד מיתרונותיה ויעדיה הבולטים של רשת

האינטרנט .

כמו כן יש הטוענים כי המשתמשים עצמם צריכים לשאת לבדם באחריות בגין

מעשיהם ואין להטיל אחריות על ספק שירות תמים  .יתר על כן  ,אין להטיל אחריות
על ספקי השירות אלא אם קיבלו הודעה על כך כי קיים חומר מזיק

במערכת .

טענה נוספת היא כי ספקי שירות דומים בתפקידם לגופים כגון חברת טלפון ,
אשר מעבירים את החומר בלבד  ,או לגוף שמספק את ציוד התקשורת ולכן אינו

.

צריך לשאת באחריות שאלה מעניינת היא האם תקום אחריות לספק השירות
מקום בו הקפיד על זיהוי שולחי המסרים דרכו  ,אם יש ביכולתו לאתר

לשון אחר

:

אותם .

אם ספק השירות מאפשר את איתור המפרסם המקורי האם יש עוד

טעם לחייב אותו בנזיקין

?

.

התשובה לשאלה וו כלל אינה חד משמעית לדעתי

מן הראוי כי גם במקרים בהם ניתן לאתר את המפרסם המקורי תוטל אחריות
על צד שלישי אשר ידע על החומר המפר אך לא פעל כדי להסירו וזאת מאותם

שיקולים משפטים  -חברתיים וכלכלים המתוארים לעיל התקפים לדעתי גם במקרה
שהצד השלישי מזוהה  .דהיינו אותם שיקולים המבוססים על עקרונות נזיקין של
הרתעה  ,עקרון הכיס העמוק ופיזור הנזק תקפים לדעתי גם במקרה שבו צד שלישי

.

מזוהה

20

3 2 2

שיקולים מעשיים וכלכליים

. .

מיליוני הקבצים העוברים באינטרנט הופכים לבלתי אפשרי  ,מבחינה פיסית
וכלכלית  ,לבחון כל קובץ וקובץ על מנת לקבוע האם הוא מכיל חומר מפר  .יתר

על כן  ,גם אם ספק השירות מעוניין ויכול לפקח על החומר המועבר במערכת ,
הוא לא תמיד יוכל לזהות חומר מפר  .לדוגמא  ,ההחלטה האם חומר כלשהו מפר
זכויות יוצרים דורשת הכרות מסוימת עם הטקסט ורמת שיפוט

מסוימת .

נבחן להלן אלה מהשיקולים הנזכרים לעיל אימצה הפסיקה בהתמודדותה עם
הסוגיה ומה היו

נימוקיה .

.4

אחריות ספק השירות לחומר המכיל לשון הרע

עד למועד חקיקת ה  , 2 l~ elecommunications Act 01 1996 -הוגשו בארצות  -הברית
מספר קטן של תביעות נגד ספקי שירות המבוססות על העברות של תכנים אשר
20

לעמדה שונה ראו פסק דין

(1998

 . ].כ. 44 0

 SIIppן  Drsdge , 992א Bluntenrhal

עליו בהמשך .
21

.

"

u.s .c .

1996 17

Telecommunications Act 01

אשר יורחב
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נוצרו על ידי צד ג ' ורק שתי החלטות התייחסו לסטנדרד האחריות שיש ליישם
במקרים אלה

.

:

 CompuServe ,א 2( 1 ) .

1

) 111

2

Prodigy Services co .

4 1

1

22 Cubby

 ) .אן Oahnont,

,,

0 !0

"

235

דרשות הידיעה כתנאי להטלה אחריות על ספק השרות  -עניין

Cubby

הנתבע הנו ספק שירות אשר סיפק למנוייו גישה למגוון של מסדי נתונים

.

ופורומים התובעת טענה שחומר המכיל לשון הרע המתייחס לעסק השייך לה

.

ה ועבר באמצעות פורום שנוהל על ידי הנתבע ספק השירות הנתבע , CompuServe ,

לא הכחיש טענה זו אך טען שהתקשר בחוזה עם קבלן עצמאי אשר תפקידו היה
לנהל  ,לבחון  ,ליצור  ,למחוק  ,לערוך ולשלוט בתוכן המידע המועבר באמצעות
השירות של הנתבע  .עוד טען הנתבע כי פעל כמפקן ולא כמוציא לאור וכי בהיעדר
ראיות לכך שידע על ההצהרות אשר הכילו לשון הרע  ,אין בסיס חוקי

לתביעה .

בית המשפט קיבל את הטיעון ופסק שספק שירות אשר מספק למנויים גישה
לספריה אלקטרונית של פרסומי חדשות אשר הושמו יחדיו במחשבו על ידי
צד ג ' אינו יותר מאשר " מפסן " אינפורמציה ולא %שא כאחריות בגין הצהרות

משמיצות בהיעדר הוכחה כי ידע או היה עליו לדעת על הוצאת הדיבה  .נימוקי
בית המשפט מתמקדים למעשה הן בהיבט ההגנה על חופש הביטוי וזרימת
האינפורמציה והן בשיקולים מעשיים  :כמו כן  ,בית המשפט הסתמך על הנמקה
שנערכה בעניין אחריותו הפלילית של מוכר ספרים המחזיק חומר תועבה בעניין
 Californiaץ 2 !4

 , 245בו פסק בית המשפט העליון כי כדי להטיל על מפיץ אחריות

בהוצאת דיבה "
חייבת להיות לו ידיעה על תוכן הפרסום  ,וכי סטנדרד של אחריות
מוחלטת הנו מגביל למדי לגבי מוכרי ספרים .
משמעותה של אמירה זאת היא שבית המשפט מכיר בכך שהדרישה להטיל על
מפצן ספרים להיות מודע לתוכן כל ספר הנה לא מעשית  ,כמעט כמו הדרישה

.

.

להיות יודע  -כול כמו כן יפגע הדבר בחופש הביטוי בנוסף  ,נקבע כי מסד נתונים
ממוחשב הנו פונקציה אקוויוולנטית למוכרי חדשות מסורתיים  ,ויישום לא עקבי
של סטנדרט אחריות נמוך יותר למפיץ חדשות אלקט רוני  ,כגון , CompuServe
מאשר זה המוחל על ספריה ציבורית  ,חנות ספרים או דוכן עיתונים  ,יטיל נטל

.

בלתי ראוי על זרימתה החופשית של אינפורמציה
בנסיבות המקרה  ,מאחר ו~ CompuServe-לא ידעה ולא הייתה לה סיבה לדעת

על ההצהרות המשמיצות  ,פסק בית המשפט לטובתה .

22

( 1991
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4 2

החובה לבדוק תוכן ששלח משתמש

ל 25888 -

( ענחן

( Rrodigy

חבות ההשקעות  Straton Oakmontתבעה את  Prodigyבגין הודעה משמיצה
שהועלתה על אחד מלוחות המודעות האלקטרוניים שלה למרות העובדה שהיה

.

זה מנוי שהעלה באופן אנונימי את ההודעה במערכת יצוין כי  P~ dieהחלה את
פעילותה בשנת  1990על פי מדיניות " משפחתית "  ,והגדירה את עצמה כ ~"Family -
ל 'BBS -

"  Oriented Computer Networkעל פי מדיניות זו כל ההודעות שנשלחו
נבדקו על ידי תוכנה אשר מסירה מילים פוגעות  Prodigyאף התקשרה עם גוף

.

מבצע שתפקידו היה למחוק הודעות מעליבות או פוגעות  .בית המשפט העליון
של מדינת ניו -יורק פסק תוך אבחון מקרה זה מעניין  , Cubbyכי חברת

Prodigy

נושאת באחריות מאחר שבחרה במודע ליהנות משליטה על עריכת המידע בפורום
ומהאפשרות למחוק הודעות על פי שיקול דעתה  ,ואף הנהיגה קווים מנחים לתוכן
ההודעות שיעברו  ,וכן העסיקה אנשים שידאגו לאכיפת קווים מנחים אלה תוך

.

שימוש בתוכנה מיוחדת לסינון החומר העובר פעולות אלה חשפו לדעת השופט

את  hodieלאותה רמת אחריות בה נושא יוצר ההודעה עצמו .
בית המשפט מפנה לשם השוואה לעניין עעא , 264שם נדון  ,כמוזכר לעיל  ,מקרה
דומה אך בהקשר של רשת טלוויזיה אשר הייתה לה זכות ויכולת טכנית לסקור
את התוכניות שעמדו להיות משודרות  ,וכן יכולת לצנזר שידורים כולל תוכניות

.

המכילות לשון הרע שם סירב בית המשפט להטיל אחריות על רשת הטלוויזיה
ונקט בגישה

מעשית .

ואולם  ,בעניין  , PrDdigyמאבחז בית המשפט את עניין

יצרה צוות אשר היה בעל יכולת לפקח באופן רציף
דהיינו ,בית המשפט מסכים הסכמה מלאה עם עניין

 AwiIוקובע

בי

Frodigy

על הודעות נכנסות ולצנזרן .

 Cubbyועם

עניין  Auvitכי אכן

יש להתייחס אל  885באותו הקשר כפי שמתייחסים אל חנויות ספרים ולספריות
אך קובע כי מדיניותה של  , PrDdigהטכנולוגיה והחלטות צוות העובדים משנים

את פני התמונה לקביעה כי" PNdieפעלה כמוציאה לאור .
.5

אחריות ספק השירות בגין העברת מידע המפר זכויות יוצרים

היבט נוסף בו מתעוררת השאלה האם ניתן להטיל אחריות על ספקי השירות בגין

.

תכנים מזיקים המועברים על ידי צד ג ' הנו בתחום הפרת זכויות יוצרים נפתח

.

בדוגמא להמחשת הבעיה בשנת

1997

עומד סופר ישראלי ידוע להוציא לאור את

ספרו החדש  .אלמוני  ,אשר השיג העתק מהספר אשר היה שמור עד כה על גבי
דיסקט ממהר להעלות את תוכן הדיסקט למחשב באמצעות שירות

885

למנויים

.

של חברה מסחרית שבוע לאחר מכן כאשר יוצא הספר לדוכני הספרים מכירותיו

.

25

 Board Systemsפ 885 - 86166מערכת מחשב אשר משתמשים בה כמקור מידע ופורום
לקברנות עניין מיוחדות כיום משתמשים ב  885 -בכל העולם במקומות שיש בהם פחות
גיורה ישירה לאינטרנט ורבים מהם משמשים כמוצא נוח לדואר אלקטרוני ולאינטרנט

26

 . 6 .ק א  23 ,מSwra 80

.

.

אחריותו האזרחית של ספק שירותי האינטרנט להעברת מידע מזיק

163

אינן זוכות להצלחה מאחר ואלפי מנויים כבר השיגו את העתקיו באמצעות שירות

.

ה  BBS -כתוצאה מכך נמנעים מהסופר דמי התמלוגים והמוציא לאור נושא אף
'

.

הוא בהפסדים כספיים הדוגמא הנזכרת לעיל מעוררת מספר שאלות ובהן

:

מי

יישא באחריות בגין הפרת זכויות יוצרים כאשר קניין רוחני  ,משאב יקר ערך ,
מועתק חינם באמצעות הרשת הדיגיטלית

?

האם בכלל ניתן להטיל אחריות על

ספקי השירות בגין הפרת זכויות יוצרים הנעשית על ידי משתמשים ומנויים ואם
כן  ,באילו צעדים יכולים ספקי השירות לנקוט על מנת להימנע מאחריות

 5 . 1היקף ההגנה על זכויות יוצרים בדין האמריקאי
הקונגרס האמריקאי חוקק את חקיקת זכויות היוצרים בשנת
מוגבלת עבור

" . chart , 6001 or books already printed

1790

map

זו .

בהעניקו הגנה

( ח27 " 8

מאז תיקן

הקונגרס את החוק פעמים רבות כדי שיכיל הגנה גם על טכנולוגיות חדשות  ,ואולם
למרות זאת תיקון החוק האמריקאי מפגר אחר ההתפתחות הטכנולוגית

28

.

סעיף  106של חוק זכויות יוצרים מעניק לבעל זכויות היוצרים חמש זכויות
בלעדיות : 29לשכפל את החומר המוגן בזכויות יוצרים ; לייצר עבודות הנגזרות מן

ההומר המוגן ; להפיץ העתקים של החומר ; לבצע את היצירה בפומבי ; להציג את
החומר במקומות ציבוריים  .הפרת אחת הזכויות דלעיל הנה " הפרה ישירה " והיא
נתונה לסטנדרד של אחריות מוחלטת בנזיקין בלא שנדרשת ידיעה או כוונה

להפר .

ואולם  ,ישנם סייגים לאחריות מוחלטת זו  :כאשר החומר המוגן נכנס לרשות הרבים
) 6110 Domainטא )
" ( Use

.

30

כאמור בסעיף

וכאשר השימוש בחומר המוגן הוא = שימוש הוגן "
107

לחוק וכויות היוצרים

)" Fair

האמריקאי .

הפרת זכויות יוצרים  :תאוריות משפטיות ויישומן על ספקי השירות

5 2

. .

5 2 1

כללי

הדין האמריקאי מכיר בשלוש תאוריות להטלת אתריות בגין הפרת זכויות יוצרים

הפרה ישירה  ,הפרה תורמת ואחריות

. .

5 2 2

שילוחית .

הפרה ישירה

יוצרים .

חוק

תיקן הקונגרס את החוק וכלל בו גם הגנה על תוכנות מחשב  .ובשנת

1998

סטנדרד של אחריות מוחלטת מוטל על הפרה ישירה של זכויות

. 124 .א . 1790, 06 . 15 section 1 , 5

27

)

28

ב 1980 -

29
30

:

למשל ,
נחקק חוק ה 1201 -

 . 5 .) . 3 .ט

31

Act of

~ Digital Millennium Copyright Act 17

.

(  . 5 . ] . 106 ) 1976ט  ( Copyright Act 17להלן  " :חוק זכויות היוצרים האמריקאי " )
לא תמיד קל לזהות מתי חומר מוגן על ידי זכויות יוצרים ומתי הוא כרשות הרבים יתרה
מזאת  ,גם אם חומר מסוים מצוי ברשות הרבים עדיין ייתכן שחלקים מסוימים מחומר זה
מוגנים כזכויות יוצרים  .כמו כן ייתכן שחומר המצוי ברשות הרכים בארצות  -הברית יהיה

.

מוגן בזכויות יוצרים במדינות אחרות  .בנוסף חקיקה חדשה בארצות  -הברית עשויה לאפשר
לחומר מסוים שכבר ברשות הרבים לחזוי ולהיות מוגן על פי חוק זנויות יוצרים K . M . .
0 Publishers and Content Providers" Iheפ10] )(811

( the Enaet ing Legal Issues ) 1986
~

)0

"Legal and Business Issues

.Internet and Bwiness: 4 Law

ל er
: Guide

~

Kaufinan
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זכויות יוצרים האמריקאי אינו מגדיר מהי אחריות ישירה בגין הפרה אלא אוסר
על אדם אשר איננו בעל זכויות יוצרים לעסוק בכל אחת מהפעילויות המפורטות

מוחלטת .

בו תחת הסנקציה של אחריות אזרחית כמפר ישיר הנושא באחריות
הפרה ישירה נקבעת בדרך כלל בלא להתייחס לכוונתו של המפר  .עם זאת  ,חוק

זכויות יוצרים מעניק לבית המשפט את שיקול הדעת לשקול כוונה תמימה של
מפר בקביעת שיעור הפיצויים אשר הוא פוסק

31

.

נשאלת לפיכך השאלה  ,האם ניתן לייחס לספקי השירות הפרה ישירה של

.

זכויות יוצרים כאשר חומר מפר מועבר על ידי המשתמשים בשירות מספר פסקי
דין דנו בשאלה זו ומסקנותיהם לא היו
ervi
tice

""

צח0א  2 )0אCommz

~; %
שגץ %

"

Mtapha

%

8

"

אחידות Retigious Technology Center :

 - 1חNetcome 0

Ente prises Ltd.

34 sega

בנושא הנה
ליטיגציה נוספת וחשובה
~

32 %

;

1

קו Playboy Ente
) א? ~ rises, 2

.
.

 1 (?ompuSewe, :קול) Frank Music

 ) .ונ35

למרות שבסופו של דבר הסתחמה בפשרה  .כפי שיפורט בהרחבה להלן ,

בעניין

נקבע כי ספק השירות אינו אחראי באחריות מוחלטת להודעות

Netcome

של משתמשים בקבוצות דיון  .עניין  PIayboyועניין  Segaניתחו את הנושא של
אחריות ישירה כהקשר של שירותי לוח מודעות אלקטרוני פרטי  BBSכשני פסקי

.

הדין היה מפעיל ה  885 -עצמו מעורב באספקת תוכן מפר ונקבעה לו אחריות

בהפרה ישירה .
א  .אחריות

מוחלטת על ספק השירות בהפרה  -גישת פסקי דין

Sega

ו ~Playboy -

בענחן  Playboyמשנת

1993

נקט בית המשפט גישה אשר הביאה לחיובו של ספק

.

השירות באחריות בגין הפרה ישירה של זכויות יוצרים הנתבע במקרה זה , Frena ,

הנו מפעיל של  BBSלמנויים אשר באמצצותו יכלו המנויים להתחבר ולעיין
בתמונות ממוחשבות ולאחר מכן להעתיקן ולשמרן במחשבם הביתי  .התובעת
 Playboyתבעה את  Frenaבגין הפרת זכויות יוצרים בטענה כי רבות מהתמונות

אשר הועברו ב  885 -של הנתבעת הועתקו מעיתונה של התובעת וכי תמונות אלה

היו מוגנות בזכויות יוצרים  .מנגד טען
31

32

( ם ) א . 5 . ) . 5ט  17לעומת זאת  ,כאשר בית המשפט מוצא שהאדם לא עסק באומן עצמאי
באחת מהפעולות המפורטות בסעיף  106לחוק  ,ניחן עדיין להטיל עליו אחריות בהתבסס על
הקשר שיש לו להפרה של אדם אחד על פי תאוריות ההפרה התורמת או האחריות השילוחית ,
כמפורט להלן .

 .קקי

ן

 Commanications Service,ש"

נReligioas Technology Center 1 Netcome 04-1

( ( 1361 ) 1995

33

( 8 . 1993ת

. (Phsyboy

34
35

Frena

כי הוא עצמו לא העתיק את התמונות

להלן  :עניין . (Netcome

ea. D .

Supp . 1552

"

Frena , 839

"

11

 ( Playboy Enterprises,להלן  :עניין

(. 679 ) 1994קעט 5ת ( Sega Ente~prises 221 " Maphia , 857להלן  :עניין . (Sega
( . 7 1999א  , 93 ) 11 8153 ) 5 . 0 .אן  tJom uServe,א .קהל Frank Mwic CLנטען על ידי
מוציאים לאור מוסיקליים כי הנתבעת אחראית~כגין הפרת זכויות יוצרים מאתר וגבתה דמי
מנוי ממנוייה אשר הורידו את קבצי המוסיקה המוגנת בזכויות יוצרים בעוד הנתבעת טענה
שאין לה שליטה על מעשי מנףיה .
)
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.

וכי לא היה מודע להעתקים אשר נשלחו על ידי מנוייו בפסק הדין אפיין בית
המשפט את פעולת הנתבע כ " אספקת מוצר " אשר הכיל העתקים בלתי מורשים של

.

היצירות המוגנות בזכויות יוצרים כמו כן נקבע כי בהצגת התמונות של Playboy

על ידי הנתבע יש לראות " הצגה במקום ציבורי " בהתבסס על כך שה  885 -היה
פתוח לציבור ומאחר שהמנויים היו קבוצת אנשים רחבה הרבה מעבר למשפחה

.

ולמכרים בעקבות כך נקבע כי הנתבע אחראי בהפרת זכותו הבלעדית של התובע

.

להפיגן ולהציג את החומר במקומות ציבוריים על סמך הראיות שבפניו קבע בית
המשפט כי נעשתה הפרה ישירה של זכויות היוצרים גם אם הנתבע לא היה מודע
להפרה מאחר וכוונה או ידיעה אינם אלמנטים של הפרת זכויות היוצרים אלא

יכולים להילקח בחשבון לצורך קביעת שיעור הפיצויים הסטטוטוריים .
גם בעניין

Sega

משנת

1994

ניתנה החלטה המטילה על ספק השירות אחריות

.

ישירה בגין הפרת זכויות יוצרים התובע  ,יצרן ומפיץ של מערכות משחקי מחשב
תבע את הנתבעים  ,מפעילי  , BBSבשל העתקה אל המחשב

) ( Uploading

של

.

משחקי התובע שנעשתה על ידי מנויי ה  885 -בעידוד הנתבעים בנוסף  ,בידיעת

הנתבעים ובעידודם  ,העתיקו מנויים של ה  885 -מתוך המחשב העתקים של תוכנה

.

פירטית של התובע זאת ועוד  ,מכשירי חומרה אשר נמכרו על ידי הנתבעים אפשרו

לתוכנה מועתקת שכזו להיות בשימוש בציוד משחקי וידאו של התובע  .בעניין
ההפרה הישירה נפסק כי נעשתה הפרה ישירה של זכות השכפול על ידי העתקה

אל המחשב של העתקים בלתי מורשים על ידי מנויים  ,בידיעת הנתבעים  .יצוין כי
פסקי הדין  Playboyו ~ , Sega -במידה שהם מטילים אחריות ישירה על ספק השירות
 -מסתמכים על מעורבותו האקטיבית וביודעין של ספק השירות

.

ב  .המפנה בפסיקה  :פטור מאחריות מוחלטת  -גישת עניין
בעניין זה משנת  1995ניתנה החלטה חשובה בנושא האם ומתי צריכים ספקי
Netcome

.

השירות להיות אחראים בגין חומר מפר המועבר על ידי מנויים הכרעת בית המשפט
כמפורט להלן הייתה כי אין להטיל אחריות מוחלטת על ספקי השירות בגין הפרה
ישירה של זכויות

יוצרים .

התובעת במקרה זה הייתה בעלת זכויות היוצרים

על יצירותיו של רון הברד  ,סופר מדע בדיוני ומייסד הכנסייה

הסיינטולוגית .

אדם בשם ארליך אשר היה חבר לשעבר בכנסייה הסיינטולוגית החל להעביר
ביקורת על הכנסייה ולשלוח לאתרים באינטרנט טקסטים סודיים של הכנסייה

.

אשר היו מוגנים בזכויות יוצרים התובעת טענה כי הנתבעים  ,שני ספקי שירות
( ספק גישה לאינטרנט בשם

Netcome

ומפעיל  ) 885אחראים בגין הפרת זכויות

.

יוצרים ביצירות התובעת כתוצאה מהמסרים אשר העביר ארליך התובעת ביקשה
מה ' BBS -באמצעותו התקשר ארליך לאינטרנט לנתק את ארליך כדי למנוע הפרת

זכויות יוצרים על ידו .בהגובה דרש ה  885 -מהתובעת להוכיח שהיא בעלת זכויות
היוצרים בטקסטים  ,אך ההובעת סירבה בטענה כי מדובר בדרישה בלתי
לפיכך  ,פנתה התובעת
והארגון שמקשר את

 Netcome Onlineל '

ה 885 -

סבירה .

שהיא אחד משרתי האינטרנט הגדולים

לאינטרנט אך גם זו דחתה את הפניה בטענה שיהיה

זה בלתי אפשרי להקרין מראש את הודעותיו של ארליך וכי על מנת לסלק את
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ארליך יהיה צורך לנתק את ה ' BBS -כולו  ,על כן צרפה התובעת גם את

Netcome

כנתבעת .
בפסק דינו התייחס השופט וויט לנושא ההפרה הישירה  ,הפרה תורמת ולאחריות

שילוחית מצדם של ה  885 -ושל

. Netcome

בעניין הפרה ישירה נקבע כי בכדי

שהפרה תחשב להפרה ישירה חייבת להיות הפרה של לפחות אחת הזכויות
הבלעדיות של בעל זכויות היוצרים  .הבלעדיות הנדונה הייתה הזכות לשכפל את
החומר המוגן בזכויות יוצרים  .לא הייתה מחלוקת בין הצדדים שהעתקים כאלה

קיימים במחשב של מפעיל ה ' BBS -ובמחשבים של

. Netcome

כאמור לעיל ,

במקרים קודמים נפסק כי אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים הנה אחריות מוחלטת

.

וכי אין צורך בקיום ידיעה או כוונה על ההפרה למרות שהשופט הכיר באחריות
מוחלטת של הנתבעת בגין הפרת זכויות היוצרים ובכך ומהשימוש הנעשה על ידו
בטקסטים של התובעת אינו " שימוש הוגן "  ,קבע השופט כי אין להטיל אחריות

.

מוחלטת השופט סבר כי הטלת אחריות ישירה במקרה דנן תהיה בלתי סבירה
מאחר ותיצור מספר רב מדי של מעשי הפרה הקשורים להודעות של

ארליך .

נפסק כי הטלת אחריות בהתעלם מהשאלה האם השרת המקשר בין המחשבים
ברשת פעל באופן אוטומטי  ,ללא התערבות אנושית מעבר לתפעול הראשוני
של המערכת  ,תוביל להטלת אחריות על כל

News Server

בתקשורת המחשבים

העולמית שהעביר את ההודעה של ארליך  .בית המשפט פסק כי תוצאה זו איננה
סבירה  .בנוגע לזכות השכפול הוסיף בית המשפט וקבע כי  Netcomeעצמה לא
שיכפלה את המסרים אלא יצרה מנגניך אוטומטי המאפשר בין היתר שכפול

כזה  .בית המשפט ערך אנלוגיה בין  Netcomeלבין מכונה המשכפלת העתקים
והמופעלת בשירות עצמי ופסק כי אין להטיל אחריות ישירה על הנתבעים מכיוון
שאחריות ישירה דורשת אקט רצוני או קשר סיבתי  ,אלמנטים אשר הנם חסרים
כאשר המערכת של הנתבע הנה רק כלי ליצירת העתקים בידי צד ג '  .יתר על
כן  ,בית המשפט קבע כי כישלונה של  Netcomeלהסיר את המודעות של ארליך
מהמחשב שלה לאחר שקיבלה הודעה מתאימה לא מהווה אקט רצוני מספיק כדי

.

ליצור אחריות ישירה בנוגע להפרת זכויות ההפצה וההצגה  ,קבע בית המשפט כי
Netcome

לא הפיצה העתקים מפרים מאחר ולא החזיקה ארכיב של הודעות של

קבוצת הדיון הרלוונטית אלא שימשה אך ורק ככלי זמני להעברת הודעות

אלה .

נימוק נוסף הנו שהטלת אחריות כזו על ספק השירות תהווה פרשנות רחבה באופן

בלתי סביר של זכות ההפצה וההצגה של היצירה .
. .

5 2 3

הפרה תורמת

הפרה תורמת מתמקדת כידיעה ובתרומה למעשה הכלתי חוקי ולא בהכרה למפר

הישיר  ,תאוריה זו דורשת שהצד יהיה בעל ידיעה על המעשה המפר ויעזור
בפעילות המפרה  .מפר תורם יכול להיחשב ככזה בהתבסס על אספקת שירותים
או ציוד הקשורים להפרה הישירה
36

36

.

על פי הדין האמריקאי ספריה פטורה מאחריות בגין השימחא הבלחי מושגח כציוד שכפול
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אלמנט הידיעה  -המפר התורם חייב להיות מודע לפעולות המפרות וגם

לכך שהמעשים בלתי חוקיים  .הידיעה צריכה להיות ידיעה בפועל או ידיעה
קונסטרוקטיבית על האופי המפר של פעולות המפר הישיר  .ידיעה קונסטרוקטיבית
זו תיוחס לו כאשר הנסיבות הסובבות את הפעולות היו צריכות לרמוז לנתבע
שהפעילות היא בלתי חוקית .
אלמנט התרומה  -על התובע להוכיח שהנתבע תרם באופן משמעותי לפעולות

המפרות של המפר הראשי  .מהי תרומה משמעותית ? הפסיקה קבעה מספר דוגמאות

מנחות  ,לדוגמא  :יזם אשר ארגן קונצרט בו ביצעו מוסיקאים מוסיקה המוגנת
בזכויות יוצרים ללא רשותו של בעל זכויות היוצרים נחשב כמי שסיפק עזרה
משמעותית והוכרה אחריותו כמפר תורם . 37
התפתחות משמעותית בדוקטרינת ההפרה התורמת נקבעה בעניין

.

Sony Corp .

במקרה זה ניסו בעלי זכויות היוצרים של

) ci y Studios, 1
סרטים מסוימים ~להטיל על חברת  Sonyאחריות בגין הפרת זכויות יוצרים בטענה
t/niversal

"

381

שהחברה יצרה ומכרה מכשירי וידאו שאפשרו לצרכנים להעתיק את סרטיהם

בצורה בלתי חוקית  .בית המשפט קבע מבחן שעל פיו אם ציוד אשר שימש
 " Capable ofאדי אין
להפרת זכויות יוצרים היה "  infringing usesת80
להטיל אחריות על היצרן בגין הפרה תורמת  .תביעות נוספות נגד יצרנים או ספקים
של מכשירים אשר שימשו להפרה מאז עניין

Sony

בדרך כלל לא

הצליחו. 39

להבדיל מסטנדרד הזהירות הנמוך יחסית  ,אשר הטיל בית המשפט העליון על יצרני
ציוד  ,חובת זהירות גבוהה יותר הוטלה על בעלי השליטה על ציוד אשר יש לו

.

שימושים מפרים ובלחי מפרים למעשה  ,במקרה זה מיישמים בתי המשפט סטנדרד
של רשלנות

:

אדם אשר מציע גישה למכשיר בעל שימושים מפרים חייב חובה

לבעל זכויות היוצרים לפעול למניעת גישה לציוד כאשר אדם זהיר במקומו היה

.

יודע שישתמשו במכשיר זה למטרות בלתי חוקיות בנושא חיוב ספקי השירות

בהפרה תורמת של זכויות יוצרים רנו עד היום מספר פסקי דין  :בעניין

Netcome

אימץ בית המשפט את סטנדרד ההפרה התורמת והעלה שתי שאלות עובדתיות
ראשית  ,התעוררה השאלה העובדתית האם ידעו הנתבעות על ההפרה  .תקופת
:

.

הנמצא בחצריה בתנאי שיש על המכשיר אזהרה על חוק זכויות יוצרים מלכד זאת לא קיים
פטור סטטוטורי כזה לאף ספק שירותים  ,ראו  ) 1 ( ) 1988( :ח) . 17 u.s .c . 108
37

8

) 24 1159 , 1162

ת

443

,

 Columbia Artists Managementא Gershwin Publishing co.

~( .
cir. , 1971

38
39

באותו מקרה נקבע עובדתית כי הנתבע ידע שהאומן עומד לבצע שיר המוגן כזכויות יוצרים
בקונצרט  .בית המשפט אף ציין כי הנהבע היה בעמדה המאפשרת לו לפקח על הפעילות של
המפרים הסטירים ועל כן היה עליו לפעול כדי למנוע את ההפדה .
( . 8 . 417 , 435 ) 1984ע  (/niversal Chy Studios, 1") , 464א .קיל] ( Sonyלהלן  :עניין . (sony
tVault co~p.
ראו  , 1988 ( :י E1d 255 )5 * 01ד8 . , % 4ט שז" שע 50ש8א0
אך ראו לעומת זאת  . 335 ) 1984 ( :קקטפ ת  . 594ח08 ! Systenv 1ץ  411 -א  Rca Recondsשם
נפסק שמפעיל אחראי בגין הפרה תורמת המבוססת על אספקה של מכרכרי הקלטה בהם
יכול הציבור לעשות שימוש לוטשיה בלתי מורשית.

.

)

.

"
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הזמן הרלוונטית הייתה מהרגע שבו קיבלה

Netcome

את התלונה עד הרגע שבו

מחקה את ההודעות  .שנית  ,ביחס לאלמנט " סיוע משמעותי " קבע בית המשפט כי
מתן שירות המאפשר הפצה אוטומטית של הודעות  , Usenetבין אם מפרות ובין

אם לאו  ,דומה בתכונותיו לתחנת רדיו המשדרת שידור חוזר של חומר מפר  .בית
המשפט קבע כי תפקידה של  Netcomeמשמעותי דיו כדי לעורר שאלה עובדתית
האם השתתפה באופן משמעותי בהפרה של

ארליך. 40

פסק דין נוסף בו התעוררה סוגיית ההפרה התורמת הנו עניין

קבע בית המשפט כי הנתבע אחראי כמפר תורם

:

- Sega

כאן

אדם אשר תוך ידיעה על

המעשים המפרים משדל  ,גורם או תורם באופן משמעותי לפעולתו המפרה של

.

אחר  ,ניתן יהיה להטיל עליו אחריות כמפר תורם נקבע כי גם אם הנתבעים לא
יודעים בדיוק מתי יועתקו המשחקים המפרים  ,תפקידם בהעתקה לרבות הספקת

.

בית המשפט

לא דן מפורשות בשאלה איזה מפעולותיו של מפעיל ה  885 -גרמה

לאמור לעיל .

מכשירים  ,הכוונה  ,ידיעה ועידוד  -עולים כדי הפרה תורמת

!4

ניתן אולי לשער זאת על סמך הממצאים העובדתיים אשר קבע בית

המשפט .

אלה הצביעו על כך שמפעיל ה  885 -הקל על המעשים המפרים של המשתמשים
על ידי כך שסיפק להם מדיה לאחסון אלקטרוני הנשלטת על ידי מחשב ומכירת

החומרה המיוחדת שאפשרה שימוש במשחקים שהועתקו באופן פירטי .
. .

5 2 4

אחריות שילוחית

תאוריה זו מתמקדת ביחס שבין המפר הראשוני וצד ג ' הנתבע ( ולא בהכרח

בפעילות המפרה) .
המשפט לוודא כי התקיימו שני אלמנטים  :ראשית  ,לצד ג ' חייבת להיות הזכות

על מנת למצוא צד שלישי אחראי על פי תאוריה זו  ,על בית

והיכולת לשלוט ולפקח על הפעולות של הצד המפר  ,שנית  ,לצד ג ' חיב להיות
אינטרס פיננסי ישיר וברור בפעולותיו של המפר הישיר  .בהתקיים תנאים אלה

יטילו בתי המשפט אחריות על הנתבע ללא תלות בשאלה אם ידע או לא ידע כי
מתבצעת הפרה .
המקרים הידועים ביותר העוסקים בסוגיה הם מקרי " אולם הריקודים " בהם
הוטלה אחריות שילוחית על בעליו של אולם ריקודים אשר התירו שימוש בלתי
מורשה של יצירות מוסיקליות על ידי להקות שנשכרו על ידם  ,וזאת למרות
שלבעלי האולם לא הייתה ידיעה על ההפרה והם אף הזהירו את הלהקות לא
לבצע יצירות מוגנות בזכויות יוצרים ללא רשיון מאת בעלי זכויות היוצרים . 42

פסק דין  Netcomeדן בשאלה האם ניתן להטיל אחריות שילוחית על ספק
השירות בהקשר לפעולות מקוונות  .בית המשפט פסק שהנהבעים אינם אחראים
40

בחודש אוגוסט
Netcome

1996

פרסמו

Netcome

והתובעים הודעה על הסדר פשרה ביניהם על פיו

פרסמה אזהרה אק  -ליין למנוייה שלא להפיץ באופן בלתי חוקי קניין רוחני של

אחרים .
41

42

 . 686 - 687 .קק א Supra note 34 ,
307 )28 01 ~ , 1963 ( .

316 E1d 304 ,

.

~  H L Green co .א Shapjo BernJtein % Co.
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באחריות שילוחיה מאחר ולא הוכח עובדתית שהייתה ל  ( 885 -שמפעילו היה

אחד הנתבעים ) היכולת לשלוט על מעשיו של המשתמש ארליך  ,גם על חברת
 Netcomeלא הוטלה אחריות שילוחית כיוון שלא נמצאה תועלת כלכלית שהופקה
מההפרה על ידי
Netcome

.

. Netcome

בית המשפט קבע כממצא עובדתי כי הכנסותיה של

מבוססות על מחיר חודשי קבוע ולא הושפעו מההפרה

הנטענת .

מסקנות ביניים העולות מפסיקת בית המשפט

5 3

סקרנו עד כה שני פנים לשאלת אחריותו של ספק השירות בגין מידע מזיק אשר

התבטאה בפסיקת בתי המשפט בארצות  -הברית בעניין אחריותו של ספק השירות
בגין לשון הרע ואחריותו בגין העברת

חומר המפר זכויות יוצרים .

גישה א '  -גישת " הידיעה בפועל "  .גישה זו מוצאת את ביטויה הן בעניין
Cubby

( הוצאת לשון הרע ) והן בעניין

Netcome

( הפרת זכויות

יוצרים ) .

בשני

המקרים התוצאה זהה  :ספק שירות אשר לא ידע ולא צריך היה לדעת על ההפרה

( עניין  ( Cubbyאו העביר חומר מפר במערכת באופן אוטומטי ללא כל אקט רצוני

לא יישא באחריות בגין העברת אותו חומר מזיק  .אף

מצדו ( עניין
השיקולים אשר עמדו לנגד עיני כתי המשפט בנתינת ההחלטות דלעיל היו זהים
בעיקרם  :הגנה על עקרת חופש הביטוי ועל ורימתה החופשית של אינפורמציה
(Netcome

וכן הכרה בשונות ובייחודיות של המדיום החדש המאפשר העברה אינסופית של
כמויות מידע אשר בחינתן

אחת לאחת הנה בלתי מעשית .

גישה ב '  -גישת ה " אחריות המוחלטת "  .גישה זו מוצאת את ביטויה בעניין
Prndigy

( הוצאת לשון הרע ) שם הוטלה האחריות בהוצאת דיבה בהיעדר ידיעה

.

בפועל וזאת מאחר והנתבע בחר במודע ליהנות משליטה על עריכת המידע כמו
כן גישה זו מוצאת את ביטויה בעניין  Ptayboyשם נקבעה הפרת זכויות יוצרים
גם

בהיעדר ידיעה בפועל על ההפרה .
.6

.

התפתחות חקיקתית ופסיקה מאוחרת

לשון הרע

6 1

החוק בארצות -הברית  :הגנה גורפת מאחריות

. .

6 1 1

בשנת

חוק המהוגנות בתקשורת
1996

.

נחתם בארצות  -הברית ה  Telecommunications Act of 1996 -הפרק

החמישי של החוק הוא ה Decency Act of 1996 -

המהוגנות בתקשורת " ) .

החוק תיקן את סעיף

ידי כך שהוסיף את סעיף , 2300

47

של

43 communications

( " חרק

ה ' United States Code -על

שכותרתו " Protection for ~ GOOd Samaritan ' :

.

"  blocking and screening of offensive materialפסקתו הראשונה של הסעיף

43

.

( 5230 ) 0

u.s .c .

Communications Decency Act of 1996 47
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.

קובעת כי ספק שירות לא ייחשב כמוציא לאור של חומר שמקורו בצד ג ' פסקתו
השניה של הסעיף קובעת כי ספק השירות לא יישא באחריות אזרחית בגין כל
פעולה שנעשתה בוולונטריות ובתום לב להגביל גישה או זמינות של מידע מקוון

.

( און  -ליין ) אשר המשתמש או הספק מחשיב כשנויה במחלוקת הקונגרס האמריקאי
חוקק סעיף זה מתוך מטרה מפורשת להפוך על פיה את הלכת עניין  Prodigyאשר
קבעה כאמור כי  Proigyהייתה המוציאה לאור של הערה משמיצה שפורסמה על

.

לוה מודעות אלקטרוני שלה על ידי משתמש אנונימי כתוצאה מכך נהנים כיום
ספקי השירות מהגנת החוק הפדרלי מפני אחריות בהוצאת דיבה בגין העברת תוכץ
של צד ג '

.

 6 . . 2ענקן . America Omine, hc.

ץ

1

zeran

44

לאחר פרסום החוק ניתנה בבית המשפט הפדרלי של המחוז המזרחי במדינת
וירג ' יניה החלטה חשובה בעניין

Zeran

השירות  .התביעה הוגשה על ידי מר

החלטה זו מחילה את הגנת החוק על ספק

Zeran

לאחר שאלמוני הפיץ " בשמו " למנויי

" אמריקה און  -ליין " הודעות בשבח פיצרן בניין הממשל הפדרלי באוקלהומה
סיטי  .בעקבות הפרסום הכוזב קיבל מר  Zeranטלפונים זועמים ואיומים על
חייו  Zeran .הודיע ל " אמריקה און  -ליין " כי אינו קשור כלל להודעות אלה ודרש
להסירן  " .אמריקה און  -ליין " ניסתה לחסום ולמחוק את ההודעות אך ללא הצלחה
( האלמוני הוסיף להפיץ את ההודעות בהשתמשו בשמות בדויים כמובן )  .בתחילת
 1996הגיש  Zeranתביעה נגד " אמריקה און  -ליין " בעילת רשלנות בהתבססו על
פסיקה מדינתית אשר קבעה כי מפיצי מידע נושאים באחריות להפצתו אם ידעו
או היה עליהם לדעת על אופיו המשמיץ  .בית המשפט דחה את התביעה בקובעו
כי סעיף  230לחוק ה ' ( Decency Act of 1996 ComEunications -להלן  " :סעיף
 ) " 230מעניק חסינות לספקי השירות מפני הודעות שפורסמו אצלם והכוללות

לשון הרע  ,אף

אם ידעו או היה להם יסוד לדעת על אופיין המשמיץ .

בפסק הדין

סקר בית המשפט בהרחבה את הנימוקים שעמדו בפני המחוקק האמריקאי בעת
שחוקק

את ההגנה על ספק השירות .

הקונגרס האמריקאי רואה בהטלת אחריות על ספק השירות בגין מידע המועבר
על ידי אחר צורה אחרת של הסדרה ממשלתית המפריעה לחופש הביטוי ולכן חוקק
את סעיף

230

.

במטרה לצמצם למינימום את ההתערבות הממשלתית הקונגרס

מתחשב בכך שבלתי אפשרי לבדוק כל אחת ממיליוני ההודעות שעוברות במחשב
של ספק השירות ולכן מעניק הגנה מוחלטת לספקי השירות על מנת שהם מצדם

.

לא יגבילו את מספר וסוג ההודעות המועבר כמו כן מעוניין הקונגרס לעודד את

את הכללים בעניין הפצת מידע הפוגע במחשביהם .

ספקי השירות להסדיר בעצמם
כביקורת על עמדה זו של הקונגרס ניתן לטעון כי סעיף

230

הנזכר לעיל אינו

מבחין בין ספק שירות אשר יש לו ידיעה על תוכן שהעביר צד ג ' לבין ספק שירות

44

( 1999

"

א *א

, 129 E d 327

~

)

ג  America Oniine,א  ( Zirranלהלן  :עניין "אי. )2
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אין לו ידיעה על כך ולמעשה מגן על כל ספק שירות שהוא  .חסינות גורפת

אשר

זו מאחריות הנה מרחיקת לכת .
גם פסקי דין מאוחרים יותר משנת

2000 - 1999

לעיל לצורך הענקת חסינות מאחריות לספקי

. .

6 1 3

עניין

.

 Drudgeד

חזרו והתבססו על החוק הנזכר

השירות .

4 sBlumenthal

בפסק דין זה נפסק כי חברת  AOLמוגנת מאחריות כספק תוכן בגין הצהרות
משמיצות באשר לתובע אשר נכתבו על ידי עיתונאי אשר היה לו חוזה עם

AOL

.

ואשר פורסמו על ידי  AOLטענתו של התובע הייתה כי מאחר שהמשמיץ היה
עובד של  , AOLפעלה החברה כספקית תוכן המפעילה שליטת עריכה ולא כמפיץ

.

פסיבי אשר רק מספק את אמצעי ההפצה עם זאת  ,דבק בית המשפט בניתוח
של עניין  Zirranוקבע כי ההוראות של חוק

ה Communication Decency Ace-

האינטרנט .

חוסמות תביעות על פי המשפט המדינתי המקובל ננד ספקי שירותי

בית המשפט דחה את הטענה כי הוראת סעיף

230

של חוק זה אינה חלה במקום

שזהותו של המשמצן ידועה והוא אף מועסק בחוזה עם ספק

השירות .

לדעתי  ,תוצאותיו של פסק דין זה אינן מוצדקות ואף בית המשפט מציין כי
passive conduit like the telephone company , 8 common
0 responsibili y for what 15ת control and therefore
has the right
~ ! 0 exercise

א

" AOL

18 001 8

%0

:

canner with

said over 010 telephone wires . Because

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

onwer

hold AOL

0ן

] 600

store

But Congress

.

8

!0

would seem only fair

 least, likeא pusblisehr ort

! 0 8 disbibutor

11

disseninates ,
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דהיינו  ,בית המשפט נאלץ לתת פסק דין על פי הנחיות המחוקק אך הוא עומד
על כך כי חברת  AOLאינה דומה בפעילותה לחברת הסלפת אשר אין לה שליטה
ואחריות למה שנאמר בטלפון .
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של חוק ה  CDA-מגן על הנהבע מאחריות לנזקים שנגרמו

לתובצ כאשר צד שלישי דיווח באופו מוטעה על עדך המניה של התובע באמצעות

השרות של  AOLוהנתבעת לא הוסיפה כלום לתוכן שיצרו צדדים שלישתם .
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Prodigy Services co

בחודש מאי

2000

%

?880טפא

החליט בית המשפט העליון של ארצות  -הברית שלא לשמוע

ערעור על החלטה חשובה של בית המשפט בניו  -יורק אשר קבעה כי ספקי שירותי
אינטרנט אינם אחראים לתוכן של דואר אלקטרוני המועבר באמצעות שירותיהם .
המקרה עסק בדואר אלקטרוני מעליב ומאיים אשר נשלח מחשבון מנוי של

הנתבעת אשר נפתח על שם ילד בן  - 15אלקס לוני  .לוני הגיש תביעה נגד
ספקית השירות הנתבעת בגין דיבה  ,רשלנות והטרדה הנובעת מהדואר האלקטרוני
המשמיץ  .בית המשפט לערעורים של מדינת ניו  -יורק פסק

: 616 common law qualified
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defasaation " 49 .

~

בריטניה  -הגנה מוחנית לספק השירות מפני תביעת לשון הרע
ביולי

1996

התפרסם בבריטניה חוק 1996

so[)efa~aation Act

אשר מקנה הגנה

מפני תביעת לשון הרע .
בסעיף ההגדרות מוגדרים המונחים עורך ומוציא לאור כדלקמן

:

עורך הוא אדם הנושא באחריות של עורך או באחריות אקוויוולנטית לתוכנה

של ההצהרה או להחלטה להוציא לאור  .מוציא לאור הוא מוציא לאור מסחרי ,
דהיינו אדם אשר עוסק בהוצאה לאור לציבור או לחלק ממנו כאשר הוצאתו לאור
של החומר נעשתה במהלך עיסוקו זה  .בחוק נקבע כי אדם לא ייחשב כמחבר ,
עורך או מוציא לאור של ההצהרה אם הוא מעורב רק

:

.1

בעיבוד  ,הכנת העתקים ,

הפצה או מכירה של מדיום אלקטרוני שבו מוקלטת ההצהרה או בהפעלה או
באספקת ציוד  ,מערכת או שירות שבאמצעותו נשלפת ההצהרה  ,מועתקת  ,מופצת ,
או שניתן לגשת אליה באמצעות פורום

אלקטרוני ;

.2

באם הנו מפעיל או ספק

גישה למערכת תקשורת שבאמצעותה הועברה ההודעה  ,על ידי אדם אשר אין לו

עליו שליטה אפקטיבית .
בהליכים בגין הוצאת לשון הרע תינתן הגנה לנתבע אשר הראה כי הוא אינו
המחבר  ,העורך או המוציא לאור של ההצהרה נשוא התביעה וכן כי נקט זהירות
סבירה ביחס להוצאה לאור של ההצהרה וכי לא ידע ולא הייתה לו סיבה להאמין

.

כי מעשהו גרם או תרם להוצאה לאור של הצהרה שיש בה לשון הרע החוק קובע
מספר קריטריונים בבדיקה האם אדם נקט בזהירות סבירה או שהייתה לו סיבה
להאמין כי מעשהו גרם או תרם לפרסום הצהרה המכילה לשון הרע  ,הקריטריונים
הם מה מידת האחריות לתוכן ההצהרה או להחלטה לפרסמה  ,מהו אופי נסיבות
.1א

 fnodi y Sא Lanney
, ervices Co. , 94

48
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הפרסום  ,בדיקת מעשים קודמים או אופיו של המחבר  ,העורך או המוציא

מספר שנים לאחר פרסום החוק  ,בחודש מרץ  , 1999ניתנה באנגליה
 of Justiceהכרעה בעניין

Demon Internet Ltd.

1

,

(ש

ע

לאור .

ב High court -

 , 5100פרשה שהעלתה

"

שם לראשונה לדיון את אחריותו של ספק גישה לאינטרנט הנתבע בלשון הרע תוך
שבית המשפט נדרש ליישם לראשונה את הוראות חוק ה . Defamation Act 1996 -
באותו מקרה נשלחה לאחת מקבוצות דית המתנהלות במחשב של הנתבעת
הודעה אלמונית המשמיצה את התובע גודפריי והנחזית כאילו נשלחה על ידי

.

גודפריי עצמו התובע הודיע למנהלי הנתבעת כי ההודעה מזויפת וביקש להסירה
אך לאחר שבקשתו לא נענתה  ,הגיש התובע את תביעתו בטענה לפרסום לשון
הרע  .בית המשפט האנגלי לא אימץ הלכות אמריקאיות אשר הוצגו בפניו הוא

.

קבע כי הנתבעת אינה נהנית מהגנה הנתונה למעביר תמים של מסר משמיץ
מאחר שלאחר קבלת ההודעה מהתובע ידעה על המאמר המשמיץ אך החליטה לא

.

להסירו נפסק כי בכל פעם שמחשבי הנתבעת העבירו את המסר המשמיץ ביצעה
הנתבעת פרסום ללקוחות שקיבלו את ההודעה

52

.

השוואה כין החוק כארצות -הכרית וכבריטניה
השוואת החוקים הרלוונטיים באנגליה ובארצות  -הברית מראה כי החוקים נוקטים

.

בעמדה הפוכה בעוד החוק בארצות  -הברית מקל מאוד עם ספקי השירות  ,מציג
החוק האנגלי קיצוניות הפוכה  ,בהציבו בפני ספק השירות קריטריונים אשר לדעתי

הנם בלתי מעשיים ומטילים נטל כבד מדי על ספק השירות .
מהי זהירות סבירה ? בוודאי שאין פירוש הדבר לקרוא כל הודעה מועברת  .יתר
על כן  ,בדיקת ההיסטוריה של המחבר הנה בלתי מעשית ומהווה לדעתי דרישה

בלתי סבירה שקשה מאוד או בלתי אפשרי יהיה לעמוד בה  .יצוין כי גם בבריטניה
עצמה הובעה בבית הלורדים ביקורת אשר דרשה לתקן את סטנדרד הזהירות
הסבירה מאחר ונטען כי סטנדרד זה דורש להמציא ראיות מפורטות ויקרות של
הפעולות של הנתבע הספציפי לרבות עדות מומחה על הפרקטיקה הרגילה של

ספק השירות .
אני סבורה  ,כי יש מקום להטיל אחריות על ספק שירות אשר ביודעו על החומר
המכיל לשון הרע החליט בכוונה להותיר את החומר במחשב כדי לאפשר לאנשים
נוספים להמשיך להפיצו  .לתוצאה זו ניתן יהיה להגיע אם נבחר לראות בספק
שירות אשר לא הסיר את החומר המשמדן כספק שירות אשר אימץ את החומר

כחומר שלו והוציא אותו לאור מחדש.

51
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הפרת זכויות יך)ברים  -התפתחות החקיקה בארצות  -הברית

6 2

דו " ח הועדה לבחינת השלכות השימוש באינטרנט  -אחריות מוחלטת לספק

. .

6 2 1

השירות
משרד המסחר האמריקאי הקים ועדה על מנת לבחון את השלכות השימוש
באינטרנט  ,ובין היתר האם חוק זכויות יוצרים הקיים מתייחס לפרסום והפצה

.

אלקטרוניים באופן רצוי ועדה זו פרסמה בשנת  1995דו " ח סופי המכונה
 ( ssWhite Paperלהלן  ( " White Paper " :בדו " ח זה נאמר כי חובתו של ספק

1111

.

השירות היא לחקור ולנקוט בצעדים המתאימים כאשר מודיעים לו על קיומו של
חומר מפר במערכת שלו וכך להגביל את אחריותו רק לנזקים הנגרמים על ידי
הפרה שאינה תמימה  .בדו " ח נקבע כי ספקי השירות נמצאים בעמדה המאפשרת
להם לדעת את זהותם ופעולתם של מנוייהם ולהפסיק את הפעולות הבלחי חוקיות

.

הללו בדומה לכך  ,מוכרי ספרים  ,חנויות תקליטים  ,דוכני עיתונים וסוכנים של
תוכנות מחשב אינם יכולים לבדוק את הספרים  ,לשמוע את התקליטים  ,לעבור על
העיתונים או לנתח את תוכנת המחשב אך ניתן להטיל עליהם אחריות מוחלטת

כמפיצים אם העותקים בהם הם סוחרים מפרים זכויות יוצרים .
עוד מוסיף הדו " ח וקובע כי למרות שייתכן וספקי השירות לא ישופו באופן

מלא על ידי מנוייהם בגין התביעות שיוגשו נגדם  ,עדיין יש להטיל את האחריות
להפרה גם עליהם כיות שהם נמצאים בעמדה טובה יותר מאשר בעלי זכויות

.

היוצרים למנוע ולעצור את ההפרה של זכויות היוצרים זהו לדעת הוצדה האיזק

.

הטוב ביותר בין האינטרסים הועדה קבעה כי הסיכון של נטילת אחריות בגין

הפרה הנו מחיר לגיטימי של התעסקות בעסק אשר גורם נזק לאחרים  .זכויות
יוצרים תאבדנה מערכן אם צד ג ' כגון המוציא לאור או היצרן ינוטרלו מאחריות
בגלל תום לבם בכל הקשור לאשמה של האנשים אשר סיפקו את

החומר המפר .

כמו כן נטען בדו " ח כי אם נפטור מאחריות את ספקי השירות או אם נקטין את
אחריותם יסכל הדבר את התפתחותם של כלי שוק אשר ניתן להשתמש בהם כדי

להקטין את הסיכון של בעלי זכויות היוצרים כגון  :ביטוח נגד נזק שנגרם על ידי
מנויים  ,הטלת אחריות על מנוי דרך הסכמי שיפוי  ,רשיון ( לרבות הסכמי רישוי
קולקטיביים )  ,השקעה בחינוך המנויים ושימוש בהגנות טכנולוגיות כגון מנגנוני

מעקב ואיתור .
יצוין כי ה  w e Paper-עורר עליו ביקורת רבה  .כחלק מהביקורת נטען כי

הדו " ח מטיל אחריות ~
מוחלטת בגין הפרת זכויות יוצרים ומחייב בכך את ספקי
השירות לפקח על מעשי משחמשיהם  ,דבר שיש לו תוצאות לוואי שליליות על

הגנת הפרטיות ועל הגישה הניתנת לשירותי אק  -ליץ  .כל נטען כי הדו " ח יביא
להגבלת הביטוי משום שספקי השירות יבחרו לאמץ מדיניות מגבילה  ,למשל על

ידי פרשנות צרה של הגנת " שימוש הוגן "  .בניגוד לעמדת הועדה
53
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הציעו ספקי השירות להחיל עליהם אחריות רק אם הייתה להם ידיעה בפועל על
ההפרה  ,ובמידה והייתה להם יכולת וסמכות לעצור את ההעברה או להסיר חומר
מפר מהמערכת אך הם

ביודעין לא עשו זאת .

. .2

 6 2חוק ה Digital Millenium Copyright ACO-

בשנת  1998נחקק בארצות  -הברית חוק

ה ~Millenium Copyright Act -

הפרק השני בחוק זה נושא את הנותרת
" Liability Limitation Act

~ Digital

" Online Copyright Infringement :

ומטרתו לאזן בין זכויות הקניין הרוחני של היוצרים

לחבות של ספקי האינטרנט  .החוק מעניק תמריץ לספקי השירות ולבעלי זנויות
היוצרים לשתף פעולה ביניהם כדי לאתר ולהתמודד עם הפרת זכויות יוצרים
באינטרנט  .בד בכד מעניק החוק ודאות לספקי השירות ביחס לאחריותם המשפטית

בגין הפרות זכויות יוצרים העלולות להתרחש במערכת במהלך פעילותם  .החוק
מגן על ספקי השירות מאחריות כספית ומפני צו מניעה ביחס לפעולות ממספר
סוגים

:

תקשורת דיגיטלית חולפת  -תת סעיף

תת סעיף

( - 512 ) 6

. System Caching

המשתמשים  -תת סעיף

( . 512 )0

(; 512 ) 8

אחסון בזיכרון זמני -

מידע הנמצא במערכת או ברשת בהכוונת

כלים לאיתור מידע  -תת סעיף ( . 512 )8נפרט

להלן בקצרה על תוכנו של כל אחד מהסעיפים הנזכרים

לעיל :

תקשורת דיגיטלית חולפת  -תת סעיף ( 512 )8קובע כי ספק השירות לא
יישא באחריות להפרת זכויות יוצרים הנובעות משידור  ,ניתוב או אספקת חיבור

לחומר המפר זכויות יוצרים  .כמו כן  ,הספק לא יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים

.

הנעשית כתוצאה מאחסון חולף או זמני של החומר המפר במערכת שלו הגבלה
זו מאחריות תחול בהתקיים מספר תנאים

:

ראשית  ,היוזמה לתקשורת לא נעשתה

.

על ידי ספק השירות אלא על ידי אדם אחר שנית  ,התקשורת נעשתה על ידי

תהליך אוטומטי טכני ללא סלקציה של החומר על ידי ספק השירות  .שלישית ,
ספק השירות אינו בוחר את מקבל המסר אלא התגובה היא אוטומטית  .רביעית ,
העותק החולף או הזמני לא נשמר במערכת כך שאינו נגיש באופן רגיל לגורמים
נוספים מלבד אלה שהעותק כוון אליהם מלכתחילה  .חמישית  ,תוכנו של החומר

לא השתנה במהלך העברתו .
אחסון בזיכרון זמני  - System Cachingתת סעיף ה 5120מתייחס לסוג

.
העיון במאגרי הטידע  .ההעתקים נוצרים במחשב של המשתמש או של הספק והם
נמחקים לאחר שזיכרון המחשב מתמלא בקבצים חדשים  .גם כאן מותנית ההגנה
בין היתר בכך שהאחסון נעשה באמצעות הליך טכני אוטומטי .

אחר של אחסון זמני זהו אחסת זמני של העתקים מן היצירה הנוצרים בתהליך

מידע הנמצא במערכת או ברשת בהכוונת המשתמרתם  -תת סעיף

( 512 ) 0

פוטר מאחריות את ספקי הגישה גם במקרה שהחומר המפר מאוחסן דרך קבע

.

במחשביהם דוגמאות לאחסנן דרך קבע של מירע כוללות למשל הקצאת מקום

.

על מחשב השרת לאתר  WEBשל משתמש או לפורום דיק הפטור ניתן בהתקיים
מספר תנאים שיפורטו להלן ובאם ספק הגישה מינה שלוח שתפקידו לקבל מידע

רחל אלקלעי
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והודעות בדבר הפרות נטענות של זכויות יוצרים  .התנאים לפטור הם

:

אם אין

לספק ידיעה שהחומר עצמו או שפעילות העושה שימוש בחומר זה מפרים זכויות
יוצרים

;

אם הספק אינו מודע לעובדות או נסיבות שמהן ניתן להסיק בבירור על

קיומה של הפרה כזאת ; אם הספק פועל מיידית להסיר ולמנוע גישה אל החומר
המפר כאשר מתבררות לו העובדות על קיום חומר או פעילות המפרים זכויות
יוצרים  .אם הספק אינו מפיק טובת הנאה כספית במישרין מן הפעילות המפרה
במידה שהיא מצויה בשליטתו ועם קבלת ידיעה אודות חומר מפר פועל במהירות

לסלקו ולמנוע גישה אליו .
יצוין כי הסעיף אף קובע מהי הפרוצדורה שבה צריכים בעלי זכות היוצרים
להודיע הודעה אפקטיבית לספק השירות על הפרה נטענת של זכות יוצרים .
ההודעה צריכה להיות בכתב וחתומה ( חתימה רגילה או

אלקטרונית )

ומופנית

לשלוה המיוחד שמינה ספק השרות ואשר שמו וכתובתו הועברה למשרד לזכויות

.

יוצרים הסעיף מפרט דרישות ספציפיות המתייחסות לידיעה על תכנים המפרים
זכויות יוצרים

:

אדם המבקש לטעון טענה תקפה של הפרת זכויות יוצרים נגד

ספק שירות צריך

)1

לחתום על הודעה של הפרה נטענת

המוגנת בזכויות יוצרים

; )3

; )2

לזהות את היצירה

לזהות את החומר המפר במידה מספקת שתאפשר

לספק השירות לאתר את החומר המפר במערכת המחשב שלו

; )4

לספק פרטים

אישיים מספקים על ה " צד המתלונן " אשר תאפשר לספק השירות ליצור קשר
עמו

; )5

ולכלול הצהרה לפיה לצד המתלונן יש אמונה בתום לב שיש לו זכות לפי

החוק לנקוט בפעולה כזאת .
אם הצד המתלונן נמנע מלמלא אחר דרישות משפטיות אלה אזי ההנחה על פי
הסעיף היא כי לספק השירות אין ידע בפועל או מודעות לפעילות המפרה זכויות

יוצרים  .במקרה שבו ההודעה שניתנה לספק השירות לא עונה על כל התנאים
הפורמליים אבל החומר המפר ידוע ויש אפשרות ליצור קשר עם ה "צד

המתלונן =

אזי רואים את ספק השירות כמי שאין לו ידיעה בפועל על החומר המפר רק אם
ספק השירות מנסה ליצור קשר עם האדם המתלונן או נוקט צעדים סבירים אחרים
אשר יסייעו לו לקבל הודעה אשר תמלא את הדרישות דלעיל
כלים לאיתור מידע  :תת סעיף ( 512 ) 6קובע כי קישור לאתרים הכוללים חומר

.

המפר זכויות יוצרים או פעילות מפרה לרבות באמצעות מנועי חיפוש וקישורים

)  ( linksאינה מקימה חבות לספק בתנאים דומים לאלה המנויים בעניין אחסונו של
חומר מפר .

הסרת חומר מפר  :בנוסף  ,מקנה החוק בתת סעיף מ

) 512

חסינות לספק השירות

במידה והסיר בתום לב חומר מפר או חסם גישה אליו  .יחד עם זאת קובע החוק
מנגנון " החזרה " לפיו על ספק השירות להודיע למנוי על הסרת חומר מפר אשר
ברשותו או הגבלת גישה לחומר זה  .המנוי שקיבל את ההודעה יכול לשלוח הודעת
התנגדות ולהודיע לספק השירות כי חלה טעות  .במצב זה על ספק השירות להודיע
על כך לצד המתלונן ולהחזיר תוך עשרה עד ארבעה  -עשר ימים את החומר שהוסר
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אלא אם קיבל תשובה מהצד המתלונן כי הוגשה על ידו תביעה לבית המשפט נגד

המשתמש המפר .
תנאים נוספים להגנה מאחריות

:

תת סעיף

( ע ) 512

קובע שני תנאים שעל ספק

.

השירות למלא כדי להיות זכאי להגנה מאחריות ראשית  ,על ספק השירות לאמץ
וליישם במידה סבירה מדיניות לניתוק חשבון מנויים אשר מפרים באופן חוזר ונשנה
זכויות יוצרים  .שנית  ,ספק השירות צריך להשתמש באמצעים טכניים  -סטנדרטיים

.

כדי לזהות או להגן על יצירות המוגנות בזכויות יוצרים למעשה מביע כאן המחוקק
האמריקאי את דעתו כי הפתרון הטכנולוגי עשוי להיות הפתרון היעיל למרבית
הנושאים הניצבים בפני בעלי זכויות היוצרים וספקי השירות בעידן

הדיגיטלי .

טענה המתייחסת להגנת חוק ה ~ Digital Millenium Copyright Act -הועלתה

בחודש מאי
הגישו

"
"
חברות תקליטים תביעה נגד  Napsterבגין

17

זכויות

2000

בפרשת

)

NapsteG 2

1

)

יוצרים .

.

 Records, 2ע 5411במקרה זה

הפרה תורמת וו ילוחית של

"

 Napsterמספקת  ,ללא תשלום  ,תוכנה אשר מאפשרת לגולשי

 M3של שירים עם משתמשים אחרים אשר מחוברים
האינטרנט להחליף גרסאות P
למערכת של
השרתים

Napster

של . Napster

. Napster

של

באותו

זמן .

כל זה קורה מבלי שאף קובץ יאוחסן על

המשתמשים מחפשים שיר באינדקס הנוצר על ידי התוכנה

כאשר משתמש בוחר שיר  ,התוכנה מאתחלת את הקשר בין

המשתמש אשר ביקש את השיר ובין המשתמש המציע את השיר והקובץ מועבר
באמצעות

האינטרנט .

בתגובה להגשת התביעה  ,טענה

ליהנות מההגנה המוקנית בסעיף

512

לחוק

Napster

הטMillennium 240

לעומת זאת טען כי החומר המפר מועבר דרך המערכת של

הסכים ופסק

ש ~Napster -

אינה זכאית להגנת סעיף

512

56

.

כי היא זכאית

.

)81ש1ס 55התובע

Napster

ובית המשפט

בדיון שהתקיים בערכאת

הערעור בחודש פברואר  , 2001פסק בית המשפט לערעורים כי

 Napsterמפרה

זכויות יוצרים וכי היא מעודדת ביודעין את המשתמשים להעתיק יצירות המוגנות
בזכויות יוצרים  .החלטתו של בית המשפט העבירה את הנטל אל התביעה להודיע
ל ~ Napster -על

יצירות המוגנות בזכויות יוצרים הנמצאות על המערכת של

Napster

.

לפני ש 5 )0! -קמא תצטרך לחסום את הגישה לחומר המפר57
החלטת בית המשפט ארוכה ומפורטת אך דווקא בשאלה הנוגעת לענייננו

ההחלטה מעורפלת מאוד  .בית המשפט המחוזי הסתפק בקביעה כי
הצליחה לשכנע את בית המשפט כי סעיף (  512) 6של ה  DMCA -חל על מפרים
Napster

תורמים של זכויות יוצרים

האם

Napster

אף בית המשפט לערעורים הותיר פתוחה את השאלה

הנה ספקית שירותי אינטרנט כהגדרתה בחוק  ,אך העיר כי אינו מקבל

 .קקי ,

 ) , 114 1א  NapsteG /א ) א ASM .Records, /

54

26 896 ) 2000 ( .

55

512 .

! ש u.s .c .

56

 . 913 .קא  ,צ/ 1

57

LEIGS 5446 ( .
 . 919 .ק א  54 ,שסח Sapra

58

58

.

לא

"

Digial Millennium Act , 17

u.s .

 ) , ) 2001א NapsteG 2א

)

"

AaM recon~ 2
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את קביעתו הכללית של בית המשפט המחוזי  ,לפיה סעיף  512לחוק ה DMeA -
לא מגן על מפרים

.

6 3

משניים .

התפתחויות חקיקתיות באירופה

גרמניה  -בגרמניה  ,להבדיל מההתפתחות החקיקתית בארצות  -הברית ובאנגליה ,
נחקק חוק אחד המתייחס לאחריותו של ספק שירותי האינטרנט בחתך רוחבי של כל

תחומי המשפט  .סעיף  5ל  Teleservices Act (TDG ) 1997 -קובע כי ספקי שירות
אשר מאפשרים לתכנים של צד ג' להיות זמינים לשימחת ( במיוחד באמצעי האחסון

שלהם ) יישאו באחריות רק כאשר יש להם ידיעה על התכנים וכאשר מחיקה או
חסימה של התכנים היא ברת ביצוע מבחינה טכנית וניתנת לצפיות באופן סביר .
לעומת זאת  ,ספקי שירות אשר רק מספקים גיורה לתכנים של צד ג ' פטורים מאחריות
פלילית או אזרחית  .ההנחה של החוק הגרמני במקרה כזה היא כי מי שרק ממפק גישה
אין לו בדרך כלל אמצעים לשלוט על זרימת המידע בקווי התקשורת מאחר ומידע

זה עובר בזמן אמת והוא לרוב מוגן על ידי אמצעים לשמירת סודיות התקשורת  .לפי
תפיסה זו  ,גם שמירה אוטומטית וארעית של מידע בויכרט המחשב ( במיוחד במה
שמכונה שרתי

( proxy-cache

נהנים מכלל אחריות זה מאחר ומבחינה פונקציונלית

.

הם מסווגים כמי שמספקים גישה החוק מחייב את ספק השירות אשר מודיעים לו

על קיומו של חומר מפר לחסום את הגישה לחומר זה .
שווריה  -בשווריה נקבעו בחוק
 boardsת1106ט6

59electronic

ז responsibility 10תAct ) 1998 : 112 ( 0

בללים נוקשים יותר של אחריות מאלה אשר נקבעו

.

בגרמניה בנושא חוק זה חל לפי הפרשנות המשפטית הרווקת בשוודיה גם על ספקי
שירותי האינטרנט  .סעיף  5לחוק קובע חובה לספקי  BBSלריחוק תכנים בלתי חוקיים
כאשר יש להם ידיעה על כך  .יתר על כן  ,סעיף  4לחוק דוהש מהספקים לפקח על

תכנים אלה בהיקף העולה בקנה אחד עם מטרת השירות והיקפו ועם נסיבות המקרה

הספציפי אך אין דרישה בחוק לפקח על כל פיסת מידע מועברת  .יחד עם זאת ,
רשלנות העולה לכדי אי  -פיקוח כלל או אי  -פיקוח במשך תקופה ממושכת נחשבת
כבלתי חוקית  .חובת הפיקוח משתנה ממקרה למקרה  .ספקים מסחריים נדרשים לפקח
על התכנים לעתים תכופות יותר מאשר ספקי שירות פרטיים .
הקהילה האירופית  -ההנחיות המוצעות של הקהילה האירופית בנושא
אספקטים משפטיים מסוימים של סחר אלקטרוני מנסות להביא להרמוניזציה
בכללי האחריות השונים אשר פותחו כבר באירופה כתוצאה מחקיקה
ההצעה של הוועידה האירופית מ 18 . 11 . 98 -

מדינתית .

משקפת בחלקים גדולים את המצב

החקיקתי בארצותנהברית ובגרמניה
יותר מהוראות החוק הגרמני  .סעיפים

60

59

. .

15 - 12

להצעה קובעים כדלקמן

:

לתרגום של החוק באנגלית ראו באתר האינטרנט :
] html com

60

.

עם זאת  ,ההצעה מפורטת יותר ומורכבת

. [ hte ://wwwdsv. su . se/jpalme/society/swedish- bbs-

act

 commerce electroniqueטDirective: aspects juridiques 6

ההנחיות המוצעות בחודש פברואר . 2000

. Proposed

הקהילה אישרה את
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סעיף

: 12
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העברת אינפורמציה  -קובע כי לספק השירות לא תהיה אחריות

להעברה גרידא של אינפורמציה ברשתות תקשורת כאשר הוא ממלא תפקיד פסיבי

כאמצעי להעברת אינפורמציה לצר ג ' .
הפטור מאחריות בסעיף  12חל על שירותים של העברה ברשתות תקשורת של
אינפורמציה המסופקת על ידי צד ג ' או על אספקת גישה לרשתות תקשורת  .התנאי
לפטור מאחריות הנו שספק השירות לא יזם את ההעברה  ,לא בוחר את מקבל

.

השידור ואינו בוחר או משנה את המידע פעולות העברה ואספקת קשר אליהם
כוללת אחסון ביניים ארעי ואוטומטי של מידע ככל שזה מתייחס למטרה של
העברת השידור ברשת התקשורת ובתנאי שהמידע אינו מאוחסן לתקופה ממושכת
יותר מהנדרש לשידור  .כאשר מודיעים לספק השירות על חומר מפר עליו לפעול
במהירות להסירו או למנוע גישה

סעיף

: 13

אחסון זמני בזיכרון

אליו .
) - ( caching

סעיף זה מתייחס לאחסון ביניים

זמני של מידע על ידי ספק כאשר אחסון זה נעשה אך ורק במטרה לבצע העברה
יעילה יותר של המידע למשתמשים על פי פנייתם .
התנאי לפטור מאחריות במקרה זה הוא שספק השירות לא משנה את המידע ,
ממלא אחר כללים המתייחסים לעדכון מידע כמתואר בסטנדרטים תעשייתיים
ופועל במהירות להסיר או לחסום גישה למידע ברגע שקיבל ידע בפועל כי המידע
הוסר מהרשת או כי הגישה אליו

נחסמה .

סעיף  : 14אחסון מידע הסעיף מכיל הגבלה על אחריות בנוגע לפעולות אחסון
וקובע כי ספק השירות אינו אחראי למידע המאוחסן לבקשת מבקש השירות
בתנאי שאין לו ידיעה שהפעילות אינה חוקית וכי אינו מודע לעובדות או נסיבות

.

מהם עולה בבירור שהפעולות בלתי חוקיות תנאי נוסף הנו כי כאשר נודע לו כי
הפעילות בלתי חוקית עליו לפעול במהירות להסיר או לחסום גישה למידע

כזה .

הולנד  -פסיקה ההולמת את רוח הנחיות הקהילה האירופית אך מרחיבה את
חובתו של ספק השירות ניתנה בהולנד ביוני
ץ 1 Dataweb 8 .
~

1999

בעניין

Church of

.

כאן נקבע כי מעבר לחובתו של ספק השירות להסיר ממחשבי השרת שלו -

או לפחות לחסום את הגישה לחומר מפר זכויות יוצרים  ,ספק השירות חייב גם

להסיר קישורים לחומר המפר זכויות יוצרים  .יתר על כן  ,תוך שלושה ימים מיום
קבלת הדרישה  ,חייבים ספקי השירות לספק את השם והכתובת של צד ג ' אשר

.

פרסם מסמכים מפרים במידה ולא יעמוד ספק השירות בדרישות אלה  ,יוטלו עליו

קנסות כספיים .
הדרישה הראשונה שהציבה הפסיקה ההולנדית הנה בעייתית במיוחד במקרה

.

שדף  WEBכלשהו מכיל קישורים לגיטימיים האם מעשי יהיה לחייב את ספק
השירות להסיר קישורים לחומר מפר על ידי עריכה מחדש של
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כמו כן  ,מתעוררת שאלת פרטיות ככל שזה נוגע לחשיפת שמותיהם של צדדים
שלישיים לבעלי זכויות

היוצרים .
.7

סיכום ומסקנות

השאלה האם ספק השירות צריך לשאת באחריות בתביעת דיבה או בתביעה בגין
הפרת זכויות יוצרים הנה דוגמה לנושאים המתעוררים כאשר ידו הארוכה של
המשפט מגיעה ל ~ . Cyberspace -המאבק בתכנים מזיקים במערכת האינטרנט מתגלה

.

כמשימה מורכבת לשאלה מורכבת זו אין עדיין פתרון בדין הישראלי וגם ברחבי

העולם הפתרון החקיקתי אינו ממצה ואינו אחיד ( דוגמא ברורה לאי  -האחידות נדונה
בהרחבה בעניין אחריותו של ספק השירות ללשון הרע באנגליה מול אי  -אחריותו

בארצות  -הברית ) .

קביעת אחריותם של ספקי שירותי האינטרנט היא בעלת חשיבות

רבה לגופים הפעילים ברשת האינטרנט והנה גם בעלת חשיבות כלכלית רבה  .כללי
אחריות נוקשים מדי עשויים להוביל להעתקת פעילות תקשורת ממדינה אחת למדינרת

.

אחרות  ,דבר המחזק את הצורך בהסדרת הפתרון במישור הגלובלי ניתוח משפטי
משווה יכול להביא להשגת המטרה הנדרשת של הרמוניה חקיקתית בינלאומית
בנושא כללי האחריות באינטרנט  .אני סבורה כי אין להחיל בצורה עיוורת את הדין
 .באופן
הקיים בנושאים אלה ב ~ Cyberspace -מאחר וסביבה זו נבדלת

משמעותי

מדרכי קומוניקציה מסורתיות כגון דפוס  .יתר על כן  ,לא ניתן כנראה להימנע כעת
מהבנה כיצד עובדת הטכנולוגיה  ,כמה היא שונה וכיצד תשפיע על חיינו .
כאשר מעריכים את הפתרונות הבינלאומיים השונים לסוגיית אחריותם האזרחית
של ספקי השירות חשוב לבדוק האם נדרש פתרון ספציפי לשאלת האחריות כפי

שנעשה למשל בארצות -הברית בחוק ה ' Communication Decency Act -ובחוק
ה ~Digital Millennium Copyright Act -

כללי כפי שנעשה בהנחיות

או שמא מן הראוי לאמץ פתרון חקיקתי

האירופיות .

לדעתי  ,רגולציה כללית  ,בדומה למודל האירופי עדיפה מאחר והיא מספקת
אחידות וודאות משפטית לספקי השירות

.

כפי שראינו  ,במהותם מתייחסים ההסדרים האירופי והאמריקאי לאותם נושאים
ככל שהדבר קשור לאחריות להפרת זכויות יוצרים  ,אם כי הגישה האמריקאית
קובעת מנגנונים מסודרים ומפורטים יותר .
לעומת זאת  ,השוואה בין הגישה האירופית לגישה האמריקאית מראה כי הגישה
האמריקאית העדיפה במקרים מסוימים להקל עם ספקי השירות  .כמפורט לעיל ,
סעיף

230

של חוק ה  Communication Decency Acr-פוטר באופן גורף את ספקי

השירות מאחריות להעברת כל חומר

המוגדר :

.

lewd, lascivious, filthy excessively violent, harassing, or

" obscene ,

" othenvise objectionable

הפסיקה הכילה את הסעיף גם על מקרים של הפצת דיבה .

אחריותו האזרחית של ספק שירותי האינטרנט להעברת מידע מזיק

181

לדעתי  ,הגישה האמריקאית במקרה זה היא בלתי רצויה מאחר והחוק מעודד
באופן עקיף אנשים בעלי כוונות שליליות להיות מעורבים בפעילות מהסוג המתואר
בעניין

Zeran

באופן הגורם לפגיעה באנשים תמימים אשר אין להם יכולת להיפרע

את נזקם ממקור אחר  .הגישה האירופית בנושא זה לעומת זאת מאוזנת יותר ועל
כן רצויה יותר לדעתי  .בקביעת אחריותם של ספקי השירות יש לשמור על איזון
מסוים בין הרצון להגן על זכויותיהם של נפגעים פוטנציאלים לבין הרצון לשמור
על ייחודיותו של אמצעי התקשורת  -רשת

האינטרנט .

מוצע לקבוע אפוא

סטנדרד אחריות לפיו ספק השירות לא יהיה אחראי לתכנים פוגעים המועברים
באמצעות ציוד שברשותו  ,אלא אם נמסרה לו ידיעה מפורטת בדבר קיומו של
חומר פוגע  ,והספק לא הסיר את החומר למרות שיכול היה לעשות כן  ,מסיבות

שאינן סבירות  .ספק השירות יהיה פטור מהחובה לברר ביוזמתו האם מתקיימות
הפרות  ,אך תחול עליו חובה פוזיטיבית למלא נהלים מסוימים כמפורט להלן  .כמו
כן  ,ספק השירות יהיה פטור מאחריות בגין הגבלת גישה למידע שתוכנו שנוי

בהתנגדות  ,אשר נעשתה על ידו בתום לב  .בנוסף  ,יש לדעתי מקום לקבוע הן
בחוק איסור לשון הרע והן בחוק זכות יוצרים קריטריונים ברורים וקווים מנחים
לשאלה באילו נסיבות יראו בקבלן עצמאי המועסק על ידי ספק השירות כשלוח
לעניין הידיעה על מידע מזיק העובר

במערכת .

אסיים מאמר זה באימוץ קריאתו של בית המשפט האמריקאי אל המחוקק
והפניית הקריאה אל המחוקק הישראלי

:

which technology development 15 growing coupled with
1

א

" The rate

the complexity Of technology 15 beyond many laypersons ' ken .

uniform system of managing information technology and computer

)  cope with the impact of the information age . 1ש
 manage this technology andש

networks 15 needed

15 the responsibility of the legislature

change or arnend the staUIes as needed " 62 .
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