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"יש בעיה של אכיפה בעולם הדיגיטלי"
עו"ד נעמי אסיא ,מומחית לדיני מחשבים ואינטרנט ו לקניין רוחני ,אמרה בהתייחס לדרישה של קורבנות הטרור כי "יש בעיה לאכוף פעולות
משפטיות בעו לם הדיגיטלי על גופים מסוג של מדינה .אני לא רואה אפשרות של אכיפה – על פניו נראה לי שזה יהיה מהלך מאוד קשה" .
היא ציינה כי "שמות מתחם הם קניין רוחני לכל דבר ועניין .והראייה כיו ם היא ש מדובר בחלק חשו ב מנכסי הארגון .אלא שאם רוצים לעקל
אותם ,יש לפנות לארגון המקומי ,באיראן".
"העובדה שקורבנות הטרור פנו ל ,ICANN-שאחראי על ניהו ל הרשת העולמית ,עם צו בית משפט שמורה להם למסור את ה IP-ורישיון
האינטרנט האיראניים לקורבנות היא מהלך מבורך מאוד ,אבל קשה לי להאמין שניתן יהיה לכפות ולאכוף את הצו בארגון המקומי באיראן" ,
הוסיפה.
המטרה :לה כות באיראנים דרך הכיס
קורבנות הטרור ומשפחותיהם מיוצגים בהליך תקדימי זה על ידי עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מתל אביב ,מנהלת ארגון שורת הדין ,ועל ידי עו"ד
רוברט טולצ'ין מניו-יורק .לדברי עו"ד דרשן-לייטנר " ,זו הפעם הראשונה שבה קורבנות טרור פונים לעקל ולקבל לידיהם בעלות על דומייני ם,
כתובות  IPורישיונות אינטרנט ש ל מדינות תומכות טרור ,כגון איראן ,ו מנסים לממש את פסקי הדין שקיבלו נגדן  .חובה להראות לאיראנים
שלתמי כתם הכספית בטרור יש מחיר כבד".
היא ציינה כי " מבחינה עסקית ומשפטית מדו בר בהליך פשוט :חייבי ם לקור בנות כסף והדומיינים ויתר הנכסים המדוברי ם שווים כסף".
ברוך בן חיים ,שבנו נפצע אנושות בפיגוע התאבדות באוטובוס ב ,1995-ציין כי "לא ראוי שהממשל האמריקני ימשיך לספק רישיונות
אינטרנט לאיראן בעוד שזו מסר בת לפרוע פסקי דין שקובעי ם שהיא מימנה טרור עולמי  .ת ביעותינו חייבות להגיע לידי מימוש".
בתי המשפט בארצות הברית חזרו ופסקו בתביעות הללו שהתנועה האסלאמית ומשרד המודיעין האיראני ) (MOISמי מנו פיגועי התאבדות
ומתקפות ירי יזומות של טרוריסטי ם מהחמאס והג'יהאד האסלאמי בישרא ל .איראן  ,שנ חשבת בעיני הממשל האמריקני למדינת טרור מאז
 ,1996סירבה ליישם את הוראות הפסיקה ולשלם את פסקי הדין.
לדברי עו"ד דרשן -לייטנר" ,האיראנים מתנשאים בהתנהגותם הן על קורבנות הטרור והן על המערכת המשפטית האמריקנית .קור בנות הטרור
ממשי כים לסבול מתוצאות פיגועי ההתאבדות שמו מנו על ידי איראן ובוצעו לפני שנים רבות" .
למרות הצו  ,טוענת עו"ד דרשן-לייטנר" ,אין בכוונתנו למנוע את השימוש באינטרנט האיראני .אנחנו רק דורשים את מה שמגיע על פי חוק .אם
באמצעות החרמת תקציבים שהצטברו ממכירת רישיונות וזכויות חוזיות א לה נוכל לממש את החוב ,נ סופק ונדע ששירתנו את לקוחותינו .
נישאר תמיד מחוי בים לסייע לקורבנות הללו לממש את פסקי הדין שלהם" .

 Article printed fromאנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק ,מיחשוב ,טלקו ם ,טכנולוגיותhttp://www.pc.co.il :
URL to article: http://www.pc.co.il/it-news/158088/
:URLs in this post
] [1לעקל את רישיון האינטרנט ונ כסי הדו מיין של איראןhttp://www.pc.co.il/?p=158023 :

אנשים ומחשבים ©  - 2014כל הזכויות שמורות

30/09/2014

http://www.pc.co.il/it-news/158088/print/

