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REZUMAT 
 
 
Context 
 
Sectorul comerțului electronic în creștere a generat oportunități enorme pentru economia mondială și a 
revoluționat modul în care întreprinderile comercializează și vând produse și modul în care consumatorii 
le achiziționează. Întrucât întreprinderile au profitat din ce în ce mai mult de oportunitățile oferite de 
internet și de comerțul electronic, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în mediul online 
a avut o evoluție similară. Mai precis, având în vedere natura transfrontalieră a internetului, autorii 
încălcărilor DPI în mediul online au profitat de granițele jurisdicționale care împart competențele și 
mandatele între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile publice responsabile pentru combaterea 
încălcării DPI în mediul online. În plus, inovarea constantă în domeniul tehnologiei favorizează 
mobilitatea, ceea ce face mai dificilă urmărirea probelor electronice cu privire la încălcarea DPI în mediul 
online, precum și a autorilor încălcărilor. Serviciile ascunse de pe darknet devin din ce în ce mai căutate 
de infractori, inclusiv de infractorii DPI în mediul online, complicând și mai mult procesul de identificare a 
suspecților și de strângere a probelor. 
 
Prin urmare, combaterea încălcării DPI în mediul online necesită intensificarea cooperării și un schimb 
de expertiză și de informații între organizații, autorități de reglementare și agenții. 
 
Studiul EUIPO din 2018 privind măsurile legislative în legătură cu încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI) în mediul online(1) a evaluat dacă și în ce măsură actualul cadru juridic 
al statelor membre ale UE pune la dispoziția titularilor de drepturi sau autorităților de aplicare a legii 
măsuri legislative care pot fi aplicate pentru a preveni sau a combate încălcarea DPI în mediul 
online. Prezentul studiu se concentrează asupra măsurilor juridice aplicabile în cazul încălcării DPI 
în mediul online prin intermediul asistenței judiciare reciproce și al cooperării judiciare internaționale 
în cauze civile, penale și administrative. 
 
În general, comportamentele care încalcă 
DPI încalcă legislația civilă în materie de 
proprietate intelectuală. Dacă sunt însă 
suficient de grave, comportamentele ilicite 
pot încălca și legislația penală în materie de 
proprietate intelectuală. În conformitate cu 
articolul 61 din Acordul privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), încălcarea 
drepturilor de autor și contrafacerea 
mărcilor care constituie o încălcare civilă 
pot constitui, de asemenea, o infracțiune 
atunci când o astfel de încălcare este 
săvârșită atât cu intenție, cât și la scară 
comercială. Alte cauze de încălcare a DPI 
se pot încadra undeva la mijloc și sunt 
soluționate la nivel administrativ, cum ar fi 
cazurile de piraterie care aduc atingere 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Studiu privind măsurile legislative în legătură cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) în mediul online. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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drepturilor de autor sau de contrafacere a mărcilor, săvârșite cu intenție, care nu sunt comise la scară 
comercială, sau cazurile de încălcare săvârșite fără intenție, comise la scară comercială. Drepturile de 
autor și infracțiunile asociate acestora, comise în mediul online, pot intra, de asemenea, în sfera mai 
largă a criminalității informatice, astfel cum este definită în Convenția de la Budapesta privind 
criminalitatea informatică. 
 
În acest context, prezentul studiu arată modul în care cooperarea internațională, prin utilizarea unor 
proceduri și măsuri juridice mai eficiente, poate fi esențială pentru combaterea cu succes a încălcării DPI 
în mediul online. 
 
Metodologie 
 
Scopul acestui studiu este de a identifica măsurile juridice legate de cooperarea judiciară internațională 
în cauzele de încălcare a DPI în mediul online și de a înțelege potențialele beneficii și deficiențe în 
punerea în aplicare a unor astfel de măsuri. Studiul cuprinde măsuri de cooperare atât în materie penală, 
cât și în materie civilă (și, dacă este relevant, în materie administrativă). Principala preocupare o 
reprezintă încălcarea drepturilor de autor și a mărcilor, deși studiul abordează și încălcarea altor DPI în 
mediul online (de exemplu, secrete comerciale, brevete, desene și modele industriale și indicații 
geografice). 
 
Studiul este conceput pentru a servi drept instrument practic. Prin urmare, măsurile de cooperare 
existente la nivel internațional, atât în interiorul, cât și în exteriorul UE, sunt organizate pe următoarele 
patru domenii principale: 
 

 
 
La colectarea datelor s-a utilizat o gamă variată de instrumente: un studiu de verificare documentară, 
interviuri și discuții din cadrul grupurilor tematice, precum și o analiză de caz. La începutul proiectului, 
EUIPO a contactat un grup de 13 experți care participau la grupul de experți judiciari al EUIPO pentru a 
face parte dintr-un grup ad-hoc de experți care sprijină cercetarea. Aceștia au fost identificați pe baza 
cunoștințelor și experienței lor cu privire la problema încălcării DPI (în mediul online) și a cooperării 
judiciare internaționale în anumite state membre ale UE și țări terțe. Grupul ad-hoc de experți a fost 
invitat să analizeze metodologia proiectului și să formuleze observații pe marginea acesteia și să sprijine 
cercetarea, inclusiv prin participarea la discuțiile din cadrul grupului, la interviuri online și, ori de câte ori 
era posibil, prin oferirea de exemple de cazuri. Pe lângă grupul ad-hoc de experți, UNICRI a contactat și 
alți experți individuali pentru a participa la interviuri și a oferi exemple de cazuri. În ansamblu, au fost 
colectate și analizate 10 exemple de cazuri. 
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În cele din urmă, au fost elaborate două cauze simulate care implică mai multe jurisdicții [prima privind 
medicamente contrafăcute comercializate online și a doua referitoare la pirateria IPTV (televiziune prin 
protocol de internet)] pentru a demonstra complexitatea cooperării internaționale în cauzele de încălcare 
a DPI în mediul online și pentru a orienta analiza instrumentelor și măsurilor juridice (civile, penale și 
administrative) disponibile pentru combaterea încălcării DPI în mediul online. Cele două cauze simulate 
au fost construite pe baza practicilor ilegale actuale frecvente, dar nu se referă la nicio cauză existentă. 
 
 
 
Principalele constatări 
 
Potrivit experților intervievați, două dintre cele mai eficiente forme de cooperare internațională sunt (1) 
cooperarea informală dintre anchetatori și procurori din țări diferite și (2) cooperarea voluntară a 
intermediarilor de internet (de exemplu, furnizorii de servicii) din țări terțe care aleg să coopereze direct 
cu un anchetator sau cu un procuror din altă țară. 
 
Studiul analizează modul în care instrumentele și rețelele actuale – cum ar fi Rețeaua G7 de combatere 
a criminalității informatice, disponibilă 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, și Rețeaua europeană a 
procurorilor din domeniul proprietății intelectuale (EIPPN) – pot fi utilizate pentru a facilita cooperarea 
informală și voluntară și a combate încălcarea DPI în mediul online. 
 
Atunci când nu este disponibilă nici cooperarea informală, nici cea voluntară, următorul pas din punct de 
vedere al eficienței este să se coopereze cât mai mult posibil cu o singură jurisdicție (sau în cadrul 
acesteia). Atunci când o cauză (civilă sau penală) de încălcare a DPI în mediul online nu poate continua 
într-o singură jurisdicție, va fi necesară o cooperare judiciară internațională formală. 
 

 
 
Cooperarea judiciară internațională rapidă în cauzele civile de încălcare a DPI în mediul online și 
asistența judiciară reciprocă în cauzele penale de încălcare a DPI în mediul online sunt extrem de 
importante. 
 
Cooperarea internațională în materie civilă se axează pe aspecte transfrontaliere tipice, inclusiv stabilirea 
competenței (internaționale) și a normelor privind recunoașterea și executarea hotărârilor străine (în 

Colaborare 
voluntară

• Industria, organisme publice și/sau părți terțe (cum ar fi ONG-urile) au dezvoltat practici voluntare de 
colaborare/cooperare la care a aderat ulterior industria respectivă în vederea abordării anumitor 
încălcări ale DPI pe internet. Astfel de practici permit autorităților naționale să colecteze anumite tipuri 
de informații sau să solicite măsuri de protecție din partea actorilor naționali sau internaționali (în 
special a furnizorilor de servicii sau a autorităților omoloage) într-un mod rapid și ușor.

Jurisdicție 
unică

• Autoritatea națională urmărește să colecteze probele necesare și să construiască cazul pe baza 
informațiilor disponibile în propria jurisdicție, fără a recurge la cooperarea cu părți terțe sau cu alte țări.

Cooperare 
judiciară 

internațional
ă

• În marea majoritate a cazurilor de încălcare a DPI în mediul online sunt implicate mai multe jurisdicții 
și, prin urmare, este necesară cooperarea judiciară internațională.
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materie civilă și comercială), precum și pe aspecte legate de asistența juridică internațională, inclusiv 
notificarea sau comunicarea de acte în alte state și obținerea de probe din partea acestora. O astfel de 
cooperare acoperă și alte teme, cum ar fi cooperarea în materie de creanțe (de exemplu, titlul executoriu 
european pentru creanțele necontestate, somația europeană de plată, procedura europeană cu privire la 
cererile cu valoare redusă), soluționarea alternativă a litigiilor (de exemplu, medierea în materie civilă și 
comercială) sau înghețarea transfrontalieră a conturilor bancare. 
 
O serie de măsuri de combatere a încălcării DPI în mediul online fac obiectul unei cereri de cooperare 
judiciară: 
• notificarea sau comunicarea actelor; 
• acțiuni în încetare; 
• confiscarea în procedură civilă a numelor de domenii; 
• confiscarea în procedură civilă a obiectelor sau a instrumentelor contrafăcute; 
• confiscarea produselor ilicite. 
 
În ceea ce privește asistența judiciară reciprocă în materie penală, statele solicită adesea asistență 
pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare, extrădarea obiectivelor de investigație și strângerea 
de probe în vederea utilizării lor în cercetarea și urmărirea cauzelor penale. Sunt utilizate următoarele 
tipuri de cereri formale de asistență judiciară reciprocă în materie penală: 
 
• notificarea sau comunicarea de acte judiciare; 
• obținerea de copii ale cazierului judiciar; 
• obținerea de depoziții ale suspecților, martorilor sau experților; 
• obținerea și confiscarea de probe electronice; 
• solicitarea interceptării telecomunicațiilor; 
• obținerea de informații de la o instituție financiară; 
• obținerea de date prin telefon; 
• solicitarea unei percheziții și a unui sechestru; 
• solicitarea supravegherii transfrontaliere; 
• solicitarea unei livrări supravegheate; 
• solicitarea unei echipe comune de anchetă (JIT); 
• solicitarea unei anchete paralele; 
• solicitarea unei operațiuni sub acoperire; 
• sechestrarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni; 
• confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni; 
• extrădarea deținuților; 
• transferul procedurilor. 

 
În general, studiul a constatat că o varietate și un număr mare de instrumente sunt disponibile în UE 
și la nivel internațional pentru a facilita cooperarea internațională, precum instrumente juridice, dar și 

rețele, portaluri și platforme 
informale. 
 
Unele instrumente există de mai 
mulți ani (cum ar fi cele două 
convenții de la Haga din 1965 și 
1970 sau Convenția cu privire la 
asistența judiciară reciprocă din 
2000), în timp ce altele sunt 
relativ noi [cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2018/1805 
privind recunoașterea reciprocă a 
ordinelor de indisponibilizare și de 
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confiscare]. Unele instrumente se limitează la un domeniu DPI foarte specific (de exemplu, Convenția 
MEDICIRIME, Protocolul OMS pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun sau Convenția 
Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate) sau sunt încă puțin cunoscute sau 
utilizate [de exemplu, Convenția europeană în domeniul informației asupra dreptului străin (ETS nr. 62)]; 
prin urmare, aplicarea efectivă a acestora în cauzele de încălcare a DPI în mediul online este încă în 
curs. 
 
O serie de măsuri juridice existente au ca obiectiv specific instituirea, consolidarea și armonizarea 
protecției și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, cele mai multe dintre 
dispozițiile relevante nu abordează în mod specific modalitățile de prevenire sau de combatere a 
încălcării DPI în mediul online. Astfel de măsuri juridice prevăd adesea doar cerințe minime, lăsând astfel 
fiecărei țări posibilitatea de a adopta măsuri naționale specifice. În plus, măsurile juridice existente se 
concentrează uneori pe o zonă specifică a ilegalității (de exemplu, Convenția MEDICRIME), în timp 
ce altele se concentrează pe încălcări online în general (de exemplu, Convenția privind criminalitatea 
informatică). În plus, numeroase proceduri de asistență judiciară reciprocă au fost concepute înainte de 
apariția internetului, când numărul de cereri reprezenta numai o parte din volumul cererilor de astăzi, și 
nu s-au confruntat cu caracterul efemer al probelor electronice. 
 
Una dintre preocupările exprimate frecvent de experți se referă la întârzierile în executare sau la 
refuzul cererilor de asistență juridică din motive lipsite de coerență. Uneori, acestea sunt rezultatul 
unei lipse de precizie a cererilor sau al unei lipse de claritate în ceea ce privește legătura dintre 
faptele prezentate în cerere și asistența solicitată; alteori, sunt rezultatul nivelului slab al traducerilor. 
Un expert a indicat, de asemenea, că diferențele culturale pot influența unele cazuri. Resursele 
umane limitate din cadrul autorităților judiciare competente pot afecta și ele cooperarea 
internațională, potrivit experților consultați. În anumite țări, procurorii au autoritatea de a selecta cazurile 
de urmărire penală pentru a economisi resurse, iar experții din unele țări au atras atenția asupra faptului 
că este posibil ca aceștia să nu urmărească cazurile care necesită cooperare internațională formală, 
deoarece acestea pot fi mai complexe și mai îndelungate. De asemenea, au fost menționate mijloacele 
tehnice inadecvate (de exemplu, echipamentele pentru videoconferințe) și barierele lingvistice. 
 
La nivel internațional, se depun deja eforturi în vederea îmbunătățirii procesului formal de asistență 
judiciară reciprocă pentru a se evita întârzierile în obținerea de informații electronice esențiale pentru 
investigarea încălcării DPI în mediul online. De exemplu, în martie 2018, Statele Unite ale Americii au 
promulgat Legea (CLOUD) privind clarificarea utilizării legale a datelor în străinătate, care autorizează 
încheierea de acorduri bilaterale între SUA și parteneri străini de încredere, ce vor permite autorităților de 
aplicare a legii care au obținut o autorizație corespunzătoare din partea unei instanțe să se adreseze 
direct societăților de tehnologie cu sediul în cealaltă țară pentru a accesa datele electronice, în loc să 
treacă prin procesul mai îndelungat pe care îl presupun tratatele privind asistența judiciară reciprocă. 
Deși Consiliul UE a adoptat un mandat de autorizare a Comisiei Europene să negocieze cu SUA un 
acord în temeiul Legii CLOUD în septembrie 2019, până la data prezentului studiu, nu s-a ajuns încă la 
un acord bilateral între SUA și UE în temeiul Legii CLOUD. 
 
În cadrul UE, instrumentele recent elaborate au contribuit în mare măsură la simplificarea și 
accelerarea procesului de primire a informațiilor și a probelor ca răspuns la cererile formale de 
asistență judiciară reciprocă în cauzele penale (cum ar fi ordinul european de anchetă și mandatul 
european de arestare). 
În ceea ce privește cooperarea internațională în cauzele civile în materie de proprietate intelectuală, UE 
dispune de instrumente juridice pentru obținerea de probe [de exemplu, Regulamentul (CE) 
nr. 1206/2001], pentru notificarea sau comunicarea de documente și acte judiciare [de exemplu, 
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007] și pentru recunoașterea hotărârilor străine (de exemplu, 
Regulamentul Bruxelles I) care sunt aplicate la scară largă și în mod eficient; cu toate acestea, sunt 
utilizate în mod limitat și alte instrumente disponibile ale UE, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 655/2014 
de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor 
bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în acest context. 
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În cele din urmă, se recunoaște la scară largă că existența a numeroase rețele specializate de 
practicieni este extrem de importantă pentru promovarea cooperării internaționale formale și informale 
prin facilitarea contactului direct, a schimbului de expertiză și a schimbului rapid de informații. Cu toate 
acestea, rețelele sunt în general regionale, cu disparități între regiuni, și nu acoperă neapărat toate 
domeniile (civil, administrativ, penal) și nici nu iau neapărat în considerare particularitățile internetului.  
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