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REZUMAT 
 

 

 
Acest studiu și colecția de jurisprudență oferă o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor de blocare 
statice și dinamice din Uniunea Europeană și din statele membre studiate. Această imagine de 
ansamblu se bazează pe chestionare și pe o analiză comparativă a jurisprudenței și a cadrului juridic 
al statelor membre studiate. 
 
Dispozițiile de blocare își găsesc temeiul juridic la articolul 18 alineatul (1) din Directiva privind 
comerțul electronic, la articolul 8 alineatul (3) din Directiva InfoSoc și la articolul 11 din Directiva privind 
respectarea DPI. Compatibilitatea dispozițiilor de blocare cu dreptul UE a fost confirmată de o serie 
de hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care sprijină, de asemenea, 
disponibilitatea unor dispoziții de blocare dinamice. Cu toate acestea, deși în toate statele membre 
studiate sunt disponibile dispoziții de blocare statice, dispozițiile de blocare dinamice nu sunt sau, cel 
puțin, disponibilitatea lor nu a fost încă testată în instanță în unele dintre statele membre studiate. 
 
Disponibilitatea dispozițiilor de blocare statice și dinamice depinde în mare măsură de echilibrul 
corespunzător între drepturile și interesele persoanelor vizate de măsuri. Acest echilibru se 
realizează prin luarea în considerare a diferitelor drepturi fundamentale și a proporționalității generale 
a dispozițiilor. În general, dispozițiile de blocare statice și dinamice ar trebui să fie disponibile, potrivit 
doctrinei „echilibrului just” între drepturile fundamentale, numai dacă urmăresc în mod strict să pună 
capăt încălcării și dacă nu afectează în mod disproporționat drepturile fundamentale, nu impun 
„obligații excesive” intermediarilor și abordează riscul de blocare excesivă și de blocare insuficientă. 
 
Cerințele pentru obținerea unei dispoziții de blocare diferă în statele membre studiate. Cu toate 
acestea, există în continuare unele cerințe generale și norme procedurale comune care se aplică în 
majoritatea statelor membre studiate, inclusiv necesitatea de a demonstra statutul și dreptul de 
proprietate al titularului de drepturi, dovada presupusei încălcări, proporționalitatea, caracterul 
adecvat și/sau rezonabil al măsurii solicitate. 
 
Au fost emise dispoziții de blocare dinamice în majoritatea statelor membre studiate, inclusiv în 
Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Spania, Suedia și Regatul Unit. Cu toate acestea, 
până în prezent, numărul de dispoziții de blocare dinamice emise în statele membre studiate a fost 
limitat. În majoritatea statelor membre studiate nu există nicio noțiune legală explicită de dispoziție de 
blocare dinamică. Prin urmare, instanțele au emis dispoziții de blocare dinamice – și au definit 
cerințele acestora – pe baza unei interpretări largi a normelor preexistente. Ca subdiviziune a 
dispozițiilor de blocare dinamice, unele state membre studiate (Irlanda, Spania și Regatul Unit) au pus 
la dispoziție dispoziții de blocare în timp real, cu scopul principal de a limita încălcarea drepturilor 
la evenimente (sportive) transmise în direct. În alte state membre studiate, nu sunt disponibile 
dispoziții de blocare în timp real sau, cel puțin, disponibilitatea acestora nu a fost încă testată în 
instanță. 
 
În ceea ce privește domeniul de aplicare al dispozițiilor de blocare dinamice, obiectul, 
intermediarii vizați, site-urile vizate, domeniul de aplicare temporal și teritorial variază într-o măsură 
diferită în statele membre studiate. Încălcarea drepturilor de autor este principalul obiectiv al acestor  



STUDIU PRIVIND DISPOZIȚIILE DE BLOCARE DINAMICE 

CULEGERE DE JURISPRUDENȚĂ PRIVIND ASIGURAREA 
RESPECTĂRII DPI-URILOR  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3 

măsuri în statele membre studiate, dar nu pare să existe nicio limitare specifică a obiectului care poate 
intra sub incidența unei dispoziții dinamice. În mod similar, deși în majoritatea statelor membre 
studiate au fost emise dispoziții de blocare dinamice împotriva furnizorilor de servicii de acces la 
internet, aceste măsuri pot fi utilizate împotriva oricărei părți considerate intermediar în temeiul 
articolului 8 alineatul (3) din Directiva InfoSoc și al articolului 11 din Directiva privind respectarea DPI. 
În majoritatea statelor membre studiate nu există limitări în ceea ce privește numărul de site-uri care 
pot fi blocate. Legea nu reglementează dispozițiile de blocare dinamice și nici durata acestora în 
majoritatea statelor membre studiate, dar aceste măsuri ar putea fi limitate în timp prin hotărâri 
judecătorești. În general, dispozițiile pot dispune blocarea conținutului indiferent de locul în care a avut 
loc încălcarea sau de locul în care utilizatorii accesează conținutul care încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală, atât timp cât activitățile vizează consumatorii și utilizatorii de internet din 
statele membre. 
 
Nu există norme procedurale specifice privind cerințele pentru probe și admisibilitatea acestora 
pentru dispozițiile de blocare statice și dinamice din statele membre studiate. 
 
Punerea în aplicare a dispozițiilor de blocare se concentrează în principal pe soluții tehnice și pe 
costurile de punere în aplicare. În majoritatea statelor membre studiate, în dispoziție se precizează, 
de obicei, soluția tehnică care trebuie aplicată. Dacă nu se întâmplă acest lucru, cum ar fi în 
Danemarca, Franța, Italia, Spania și Suedia, instanțele ar putea totuși să propună soluții tehnice 
pentru a se încadra în domeniul de aplicare al dispoziției. Blocarea atât a adresei IP (protocol de 
internet), cât și a sistemului de nume de domenii (DNS) este cea mai frecventă soluție tehnică aplicată 
prin dispozițiile de blocare în statele membre studiate. Statele membre studiate au tratat alocarea 
costurilor de punere în aplicare a măsurilor de blocare într-un mod mai degrabă inconsecvent. 
Intermediarii suportă costurile de punere în aplicare a unei dispoziții de blocare în marea majoritate a 
statelor membre studiate. În mai puține state membre studiate, costurile ar putea fi împărțite între 
intermediar și titularii de drepturi sau ar putea fi atribuite doar intermediarilor. 
 
Acțiunile întreprinse ca urmare a dispozițiilor de blocare dinamice joacă un rol important în 
eficacitatea măsurilor și în echilibrul general al intereselor. În unele state membre studiate sunt 
disponibile proceduri specifice pentru reînnoirea, actualizarea sau extinderea dispozițiilor de blocare 
statice și dinamice, în timp ce în altele acestea nu sunt disponibile. În acest context, nu pare să existe 
nicio distincție specifică între normele procedurale de reînnoire și actualizare a dispozițiilor statice și 
dinamice în rândul statelor membre studiate. În plus, statele membre studiate nu dispun de nicio 
procedură specifică pentru a transforma o dispoziție de blocare statică într-o dispoziție dinamică. În 
schimb, trebuie inițiată o nouă procedură pe fond. În plus, majoritatea statelor membre studiate prevăd 
executarea ordonanței, amenzi și sancțiuni recurente. În cele din urmă, în toate statele membre 
studiate sunt disponibile căi de atac pentru a contesta dispozițiile de blocare, în temeiul normelor 
consacrate în materie de procedură civilă. Căile de atac sunt disponibile în general intermediarilor și 
presupușilor contravenienți vizați de dispoziție. În câteva state membre studiate, aceste căi de atac 
sunt disponibile și utilizatorilor individuali de internet afectați sau, în unele state membre studiate, prin 
acțiuni colective. 
 
Analizând domeniul de aplicare extrateritorial al dispozițiilor împotriva intermediarilor online, 
jurisprudența recentă a CJUE a concluzionat că dreptul UE nu impune sau nu exclude măsuri la nivel 
mondial. În schimb, este de competența instanțelor naționale să decidă dacă dispozițiile 
extrateritoriale ar putea fi impuse în funcție de propriul echilibru între drepturile fundamentale și 
aplicarea normelor internaționale. În acest context, dispozițiile de blocare trebuie să fie specifice și 
punctuale, cu un domeniu de aplicare teritorial care să nu depășească ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului său, în conformitate cu echilibrul între drepturile fundamentale și cu dreptul 
internațional, inclusiv cu doctrina curtoaziei. 
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Din jurisprudența privind blocarea statică și dinamică rezultă mai multe situații juridice complicate 
în rândul instanțelor naționale ale diferitelor state membre studiate. Situațiile juridice complicate pot fi 
considerate o formă de cooperare transfrontalieră informală și apar atunci când instanțele naționale 
fac trimitere la hotărâri pronunțate în alte jurisdicții. 
 
Un alt factor important pentru evaluarea disponibilității, a domeniului de aplicare și a proporționalității 
dispoziției de blocare îl reprezintă eficacitatea acestora în reducerea încălcărilor. De obicei, 
eficacitatea dispozițiilor de blocare nu este evaluată în mod explicit în majoritatea statelor membre 
studiate. Eficacitatea ar putea să nu necesite un succes de 100 %, atât timp cât calea de atac 
descurajează în mod serios utilizatorii de internet să acceseze conținutul care încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală. În anumite jurisdicții se consideră că eficacitatea este o cerință suplimentară 
pentru a justifica dispoziții de blocare specifice și punctuale, care să echilibreze în mod just drepturile 
fundamentale și să impună obligații proporționale, nu excesive furnizorilor de acces și altor 
intermediari. 
 
Imaginea de ansamblu asupra dispozițiilor de blocare statice și dinamice în Uniunea Europeană și în 
statele membre studiate arată o rețea complexă de abordări diverse în statele membre ale UE, care 
este uneori dificil de descifrat. În acest context, studiul oferă o serie de constatări esențiale care ar 
putea servi drept referință pentru continuarea dezvoltării de politici și practici în domeniu. 


