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POVZETEK 
To poročilo temelji na analizi 30 najpogosteje piratsko kopiranih (1) ustvarjalnih del v posameznih 
državah članicah EU, kar med drugim vključuje 316 filmov, 500 glasbenih umetnikov in 
309 televizijskih serij (2). Podatki o uporabi piratskih vsebin so bili kupljeni od podjetja MUSO, 
vodilnega komercialnega ponudnika tovrstnih podatkov, podatki o zakoniti uporabi filmov (merjeni s 
številom prodanih kinovstopnic) pa so bili pridobljeni iz zbirke Lumiere Evropskega avdiovizualnega 
observatorija. Na področju glasbe in televizijskih serij podatki po posameznih naslovih in umetnikih 
niso na voljo, zato je bila v tem poročilu opravljena obsežnejša analiza piratskih filmov kot glasbenih 
in televizijskih vsebin. 
 
Piratstvo prizadene zlasti pred kratkim ustvarjena in objavljena dela. Na področju filma se pojavljata 
dva vzorca piratstva. Prvič, piratstvo sledi komercialnemu uspehu. Tako so prizadeti predvsem filmi, 
ki so bili komercialno uspešni v kinematografih in so bili deležni široke mednarodne distribucije. 
Posledično se piratsko kopirajo predvsem filmi ameriške produkcije (84 % filmov s seznama 
podjetja MUSO), pa tudi britanski, francoski in italijanski filmi. Piratske kopije filmov iz teh štirih držav 
predstavljajo 96 % celotnega filmskega piratstva v EU (3). 
 
Drugi vzorec se nanaša na filme, ki so bili uspešni v državi produkcije filma, vendar niso bili deležni 
široke mednarodne distribucije. V tem primeru se je večina piratskih vsebin pojavila v državah, v 
katerih filmi niso bili predvajani (4). Tukaj je obseg piratstva veliko večji od komercialnega 
uspeha (5). To velja za filme iz Kanade, Avstralije, Kitajske, Finske, Nemčije, Indije in Rusije. 
Piratske kopije filmov iz teh sedmih držav predstavljajo v EU 2,8 % celotnega filmskega piratstva in 
1,8 % prihodkov od prodaje kinovstopnic. Čeprav je skupno število piratskih vsebin v tej drugi 
skupini majhno, pa je stopnja piratstva razmeroma višja kot pri filmih z bolj razširjeno distribucijo. 
 
Dejavnike, ki so vzrok filmskega piratstva, so nadalje proučevali z regresijskimi modeli. Ta analiza je 
pokazala, da je komercialni uspeh povezan z višjimi stopnjami piratstva: Ko se število prodanih 
vstopnic poveča za 10 %, se število nezakonitih prenosov filmov poveča za 3,7 %. Regresijska 
analiza je pokazala tudi, da kljub veliki količini piratskih vsebin filmov, ustvarjenih v ZDA, ni pri njih 
stopnja piratstva – če vsi drugi dejavniki ostanejo nespremenjeni – nič večja kot pri filmih s 
podobnimi značilnostmi (kot so komercialni uspeh, žanr, leto produkcije), ki so nastali drugje. 
 
Piratstvo se osredotoča na nove filme. Če torej vsi drugi dejavniki ostanejo nespremenjeni, so bili 
filmi, proizvedeni pred letom 2017, za 58 % manj pogosto predmet piratstva kot produkcije iz 
leta 2017. Animirani in dokumentarni filmi se za 49 % manj pogosto piratsko kopirajo kot akcijski 

                                                 
(1) Izraz piratstvo se v strogem pomenu besede nanaša na distribucijo vsebin, ki kršijo avtorske pravice. V tem poročilu je obravnavana uporaba 
tovrstnih vsebin. Kljub temu se ta izraz v tem poročilu zaradi krajšega zapisa nanaša tudi na uporabo nezakonitih vsebin. 
(2) Seznam je vključeval še več ustvarjalnih del (oziroma umetnikov), vendar so bila nekatera manj pogosto piratsko kopirana dela odstranjena 
zaradi težav s kakovostjo podatkov. 
(3) Združeno kraljestvo je bilo leta 2018 še vedno država članica EU in je zato vključeno v analizo. 
(4) Glejte preglednico 6. 
(5) Z izjemo španskih filmov; možni razlogi za to so obravnavani v poglavju 5.1 „Filmi“. 
 



KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC NA SPLETU V EVROPSKI UNIJI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 4 

filmi v živo (6). Filmi domače produkcije se v državi produkcije za 37 % manj pogosto piratizirajo, 
znova ob predpostavki, da vsi drugi dejavniki ostanejo nespremenjeni. 
 
Skratka, filmsko piratstvo se usmerja predvsem na komercialno uspešne osrednje filme. Če 
pogledamo okuse uporabnikov piratskih vsebin po vsej EU, je mogoče opaziti precej visoko stopnjo 
enovitosti, saj je seznam 30 najpogosteje piratsko kopiranih filmov v posamezni državi članici precej 
podoben seznamu 30 najpogosteje piratiziranih filmov v EU kot celoti. To manj velja za televizijske 
serije in zlasti glasbo, pri katerih se okusi uporabnikov piratskih vsebin med državami članicami 
močno razlikujejo. To pomeni, da je bilo v povprečju 21 od 30 najpogostejših piratskih filmov v 
posamezni državi članici prav tako uvrščenih na seznam 30 najvišje uvrščenih filmov v EU, pri 
televizijskih serijah znaša ta številka 19, pri glasbi pa 16. 
 
Televizijske serije so sicer najpogosteje piratsko kopirano ustvarjalno delo, vendar je razmerje med 
piratstvom in priljubljenostjo pripadajočih zakonitih vsebin težje ugotoviti; med 30 najpogosteje 
piratsko kopiranimi televizijskimi serijami jih je po podatkih spletne podatkovne zbirke IMDb (7) le pet 
med 30 najbolj priljubljenimi. V obdobju od januarja do septembra 2018 je bilo nezakonito 
prenesenih 435 milijonov epizod najpogosteje piratsko kopirane televizijske serije (Živi mrtveci), v 
primerjavi s 45 milijoni prenosov najpogosteje piratsko kopiranega filma (Liga pravičnih). 
 
Povezava med komercialnim uspehom in piratstvom obstaja tudi na področju glasbe, čeprav se 
kaže z zamudo: Številni najbolj prodajani glasbeniki leta 2017 so bili najpogosteje piratizirani 
umetniki šele v letu 2018. Splošna raven piratstva je na področju glasbe nižja kot pri drugih dveh 
vrstah vsebin. Najpogosteje piratsko kopirani glasbenik (Ed Sheeran) je utrpel za 7,5 milijona EUR 
nezakonitih prenosov (8). 
 

                                                 
(6) Akcijski filmi v živo pomeni neanimirane, nedokumentarne filme. 
(7) IMDb je priljubljen in zanesljiv vir informacij o filmih, televiziji in slavnih osebah. Ena od storitev, ki jih ponuja, je MOVIEmeter, merilo 
priljubljenosti filmov in televizijskih oddaj. Vendar razmerje med oceno IMDb in komercialnim uspehom ni nujno ena proti ena. 
(8) Vendar je treba povezavo med stopnjami piratstva filmov, televizijskih serij in glasbenih del obravnavati resno, saj ne gre za enovita ustvarjalna 
dela. 
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