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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 

 

 
Uuring ja kohtupraktika kogu annavad ülevaate staatilistest ja dünaamilistest blokeerimiskorraldustest 
Euroopa Liidus ja uuritud liikmesriikides. Ülevaade tugineb küsimustikele ja võrdlevale ülevaatele 
uuritud liikmesriikide kohtupraktikast ja õigusraamistikest. 
 
Blokeerimiskorralduste õiguslik alus on e-kaubanduse direktiivi artikli 18 lõige 1, infoühiskonna 
autoriõiguse direktiivi artikli 8 lõige 3 ja intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi artikkel 11. 
Blokeerimiskorralduste kooskõla ELi õigusega on kinnitatud Euroopa Liidu Kohtu mitme otsusega, 
milles toetatakse ka dünaamiliste blokeerimiskorralduste kasutamist. Staatilised 
blokeerimiskorraldused on kättesaadavad kõikides uuritud liikmesriikides, kuid dünaamilised 
blokeerimiskorraldused mitte, või vähemalt ei ole viimaste kasutatavust teatavate uuritud liikmesriikide 
kohtutes veel arutatud. 
 
Staatiliste ja dünaamiliste blokeerimiskorralduste kättesaadavus sõltub suurel määral meetmetest 
mõjutatud isikute nõuetekohasest õiguste ja huvide tasakaalustamisest. Tasakaalustamise käigus 
vaetakse erinevaid põhiõigusi ja ettekirjutuste üldist proportsionaalsust. Üldiselt peaksid staatilised ja 
dünaamilised blokeerimiskorraldused olema põhiõiguste õiglase tasakaalu doktriini kohaselt 
kasutatavad üksnes juhul, kui need on rangelt rikkumise lõpetamisele suunatud, ei piira 
ebaproportsionaalselt põhiõigusi, ei kehtesta liigseid kohustusi vahendajatele ning nendes on 
käsitletud üle- ja alablokeerimise ohtu. 
 
Blokeerimiskorralduse taotlemise nõuded on uuritud liikmesriikides erinevad. Sellest hoolimata 
kohaldatakse enamikus uuritud liikmesriikides teatavaid ühtseid üldnõudeid ja menetluseeskirju. Muu 
hulgas on vaja tõendada õiguse omaja staatust ja õiguste omamist, tõendada väidetava rikkumise 
proportsionaalsust ning nõutava meetme sobivust ja/või mõistlikkust. 
 
Dünaamilisi blokeerimiskorraldusi on antud enamikus uuritud liikmesriikides, sh Hispaanias, 
Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Prantsusmaal, Rootsis, Taanis ja Ühendkuningriigis. Ent seni on 
uuritud liikmesriikides antud dünaamiliste blokeerimiskorralduste arv olnud piiratud. Enamikus uuritud 
liikmesriikides puudub dünaamilistele blokeerimiskorraldustele selgesõnaline seaduslik lähenemine. 
Seetõttu on kohtud andnud dünaamilisi blokeerimiskorraldusi ja sätestanud nende nõudeid juba 
kehtivate normide ulatuslikule tõlgendamisele tuginedes. Teatavates uuritud liikmesriikides 
(Hispaanias, Iirimaal ja Ühendkuningriigis) on tehtud kättesaadavaks otseülekannete blokeerimise 
korraldused, mis on dünaamiliste blokeerimiskorralduste alaliik ning mille põhieesmärk on piirata 
õiguste rikkumist spordi- ja muude ürituste otseülekannetele. Muudes uuritud liikmesriikides ei ole 
otseülekannete blokeerimise korraldused kasutatavad või vähemalt ei ole nende kasutatavust kohtus 
veel arutatud. 
 
Dünaamiliste blokeerimiskorralduste kohaldamisala käsitledes erinevad reguleerimisese, sihitud 
vahendajad, sihitud veebisaidid, ajaline ja territoriaalne kohaldamisala uuritud liikmesriikides erineval 
määral. Uuritud liikmesriikides on meetmed suunatud peamiselt autoriõiguse rikkumiste vastu, aga 
võimalik dünaamilise blokeerimiskorralduse reguleerimisese ei tundu olevat kindlalt piiratud. 
Samamoodi on enamikus uuritud liikmesriikides antud dünaamilised blokeerimiskorraldused tavaliselt  
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internetiühenduse teenuse pakkujate vastu, aga neid meetmeid võidakse rakendada ka mis tahes 
isiku vastu, keda loetakse infoühiskonna autoriõiguse direktiivi artikli 8 lõike 3 ja intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise direktiivi artikli 11 kohaselt vahendajaks. Enamikus uuritud liikmesriikides ei ole 
blokeeritavate veebisaitide arv piiratud. Enamikus uuritud liikmesriikides ei ole dünaamilised 
blokeerimiskorraldused ega nende kestus õigusaktidega reguleeritud, kuid meetmete kestust 
võidakse piirata kohtumäärustega. Üldjuhul saab ettekirjutustega blokeerida sisu, olenemata kohast, 
kus õigusi rikutakse, ja kohast, kus kasutajad õigusi rikkuvale sisule juurde pääsevad, eeldusel et 
tegevus on suunatud liikmesriikide tarbijatele ja internetikasutajatele. 
 
Uuritud liikmesriikides ei ole staatiliste ja dünaamiliste blokeerimiskorralduste menetlemise erieeskirju, 
mis käsitleksid nõudeid ja tõendite vastuvõetavust. 
 
Dünaamiliste blokeerimiskorralduste rakendamisel keskendutakse peamiselt tehnilistele 
lahendustele ja rakendamise kuludele. Enamikus uuritud liikmesriikides täpsustatakse kasutatav 
tehniline lahendus enamasti ettekirjutuses. Seevastu näiteks Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal, 
Rootsis ja Taanis, kus nii ei tehta, võivad kohtud ettekirjutuse täitmiseks soovitada tehnilisi lahendusi, 
mis vastavad selle kohaldamisalale. Uuritud liikmesriikide blokeerimiskorraldustes kohaldatakse kõige 
sagedamini kasutatavate tehniliste lahendustena nii IP-aadressi blokeerimist kui ka domeeninime 
blokeerimist. Uuritud liikmesriikides on käsitletud blokeerimismeetmete rakendamise kulude jaotust 
võrdlemisi ebajärjekindlalt. Peaaegu kõikides uuritud liikmesriikides kannavad blokeerimiskorralduse 
rakendamise kulud vahendajad. Vähestes uuritud liikmesriikides võidakse kulud jagada vahendaja ja 
õiguse omajate vahel või määrata kulusid kandma üksnes vahendajad. 
 
Dünaamiliste blokeerimiskorralduste järelmeetmed on meetmete tõhususe ja üldise huvide 
tasakaalu tagamise oluline osa. Mõnes uuritud liikmesriigis on olemas staatiliste ja dünaamiliste 
blokeerimiskorralduste uuendamise, ajakohastamise ja laiendamise erimenetlused, ent teistes need 
puuduvad. Selles kontekstis tundub, et uuritud liikmesriikides ei eristata ühelt poolt staatiliste ja teiselt 
poolt dünaamiliste blokeerimiskorralduste uuendamise ja ajakohastamise menetlemise eeskirju. 
Lisaks ei kohaldata uuritud liikmesriikides erimenetlust staatilise blokeerimiskorralduse muutmiseks 
dünaamiliseks blokeerimiskorralduseks. Selle asemel tuleb algatada uus sisuline menetlus. Lisaks on 
enamikus uuritud liikmesriikides sätestatud korralduste, trahvide ja korduvate karistuste 
täitemenetluse kord. Kokkuvõtteks on kõikides uuritud liikmesriikides võimalik tavapäraste 
tsiviilkohtumenetluste normide alusel blokeerimiskorraldusi vaidlustada. Õiguskaitsevahendid on 
üldiselt kättesaadavad vahendajatele ja väidetavatele rikkujatele, keda ettekirjutus mõjutab. Mõnes 
uuritud liikmesriigis saavad selliseid õiguskaitsevahendeid kasutada ka mõjutatud üksikisikust 
internetikasutajad ning teatud liikmesriikides saab selleks kasutada kollektiivhagisid. 
 
Veebiteenuste vahendajate vastu suunatud ettekirjutuste ekstraterritoriaalse kohaldamisala 
aruteludes on Euroopa Liidu Kohtu hiljutises praktikas jõutud järeldusele, et ELi õigus ei kehtesta ega 
välista ülemaailmseid meetmeid. Jääb riiklike kohtute otsustada, kas ekstraterritoriaalsed 
ettekirjutused kehtestada, lähtudes põhiõiguste ja rahvusvaheliste normide kohaldamise tasakaalust. 
Selles kontekstis peavad blokeerimiskorraldused olema suunatud ja täpsed, territoriaalse 
kohaldamisalaga, mis ei ole suurem kui vastava eesmärgi täitmiseks vaja, vastama põhiõiguste 
tasakaalule ja rahvusvahelisele õigusele, sh rahvusvahelise hoolivuse põhimõtetele. 
 
Staatiliste ja dünaamiliste blokeerimiste kohtupraktikast ilmneb mitmel juhul erinevate uuritud 
liikmesriikide kohtute otsuste õiguslik kokkupõimumine. Õiguslikult kokkupõimunud otsuseid 
teevad riiklikud kohtud muude jurisdiktsioonide kohtuotsustele viidates ja neid võib pidada 
mitteametliku piiriülese koostöö vormiks. 
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Veel üks oluline blokeerimiskorralduse kättesaadavuse, kohaldamisala ja proportsionaalsuse 
hindamise tegur on rikkumise vähendamise tõhusus. Enamikus uuritud liikmesriikides ei ole 
blokeerimiskorralduste tõhusust eraldi hinnatud. Tõhususeks ei pruugi olla vaja 100% edu, eeldusel 
et õiguskaitsevahend pärsib mõjusalt internetikasutajate juurdepääsu õigusi rikkuvale sisule. 
Teatavates jurisdiktsioonides võidakse tõhusust pidada lisanõudeks, mis õigustaks põhiõigusi 
õiglaselt tasakaalustavaid, suunatud ja täpseid blokeerimiskorraldusi, millega kehtestatakse 
proportsionaalsed, liialdusteta kohustused internetiühenduse teenuse pakkujatele ja muudele 
vahendajatele. 
 
Ülevaatest staatilistest ja dünaamilistest blokeerimiskorraldustest ELis ja uuritud liikmesriikides ilmneb 
ELi liikmesriikide erinevate käsitluste keerukas kogum, mida on mõnikord raske lahendada. Selles 
kontekstis esitatakse uuringus mitu olulist järeldust, mida võiks kasutada pidepunktina valdkonna 
poliitika ja praktika edasiarendamiseks. 


