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ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 
 
Основна информация 
 
Разрастващият се сектор на електронната търговия създаде огромни възможности за глобалната 
икономика и промени коренно начините, по който предприятията търгуват и продават, а 
потребителите закупуват стоки. Тъй като предприятията все по-често се възползват от 
предлаганите от интернет и електронната търговия възможности, нарушенията на интелектуалната 
собственост, извършвани онлайн, също бележат ръст. По-специално онлайн нарушителите на ИС 
използват трансграничния характер на интернет, за да се възползват от границите на 
юрисдикциите, разделящи компетентностите и правомощията на правоприлагащите агенции и 
публичните органи, които отговарят за борбата с нарушенията на ИС, извършвани онлайн. Освен 
това постоянните нововъведения в технологиите насърчават мобилността, с което затрудняват 
проследяването на електронните доказателства за нарушения на ИС, както и на самите 
нарушители. Скритите услуги в мрежата „Даркнет“ стават все по-привлекателни за престъпниците, 
включително и онлайн престъпниците в областта на ИС, което допълнително усложнява процеса 
на определяне на заподозрени лица и събиране на доказателства. 
 
Следователно борбата срещу нарушенията в областта на ИС, извършвани онлайн, все повече 
налага сътрудничество и обмен на експертен опит и информация сред организации, регулаторни 
органи и агенции. 
 
В доклада на EUIPO от 2018 г. Проучване на законодателните мерки срещу нарушенията на 
ПИС, извършвани онлайн,(1) е направена оценка на това дали и в каква степен настоящата 
правна рамка на държавите-членки на ЕС осигурява на носителите на права или на 
правоприлагащите органи законодателни мерки, които могат да се прилагат за 
предотвратяване или борба срещу нарушенията на ПИС в онлайн средата. Настоящото 
проучване е съсредоточено върху правните мерки, приложими чрез правна взаимопомощ и 
международно съдебно сътрудничество в областта на гражданските, наказателни и 
административни дела към нарушенията на ИС, извършвани онлайн. 

 
 
(1) EUIPO. (2018 г.). Проучване на законодателните мерки срещу нарушенията на ПИС, извършвани онлайн. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1
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По принцип поведението, с което се 
нарушава ИС е в нарушение на 
гражданското право в областта на ИС. 
Ако обаче неправомерното поведение е 
достатъчно сериозно, то може също да 
е в нарушение и на наказателното право 
в областта на ИС. Според член 61 от 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост (ТРИПС) 
нарушенията на авторското право и 
фалшифицирането на марки, които 
представляват гражданскоправни 
нарушения, могат да представляват и 
престъпления, когато са умишлени и са 
в търговски мащаб. Други дела, 
свързани с нарушения на ИС могат да 
попаднат някъде по средата и се 
разрешават на административно равнище, например умишлено пиратство на авторско право, 
фалшифициране на марка, което не е в търговски мащаб или неумишлено нарушение, извършено 
в търговски мащаб. Престъпленията в областта на авторското право и други свързани 
престъпления, извършвани онлайн, също могат да спадат към по-големия мащаб на 
киберпрестъпността, определен от Будапещенската конвенция за престъпления в кибернетичното 
пространство. 
 
В този контекст проучването показва по какъв начин международното сътрудничество, чрез 
използване на по-ефективни процедури и законови мерки, може да е ключът към успешната борба 
с нарушенията на ИС, извършвани онлайн. 
 
Методология 
 
Целта на настоящото проучване е да се определят правните мерки, свързани с международното 
съдебно сътрудничество в случаи на нарушения на ИС, извършвани онлайн, и да се разберат 
потенциалните ползи и недостатъци при това изпълнение и прилагането на такива мерки. 
Проучването обхваща наказателноправни, както и граждански (и, ако е целесъобразно, 
административни) мерки за сътрудничество. Главният акцент са нарушенията на авторското право 
и марките, макар че в проучването са разгледани също нарушенията и на други права на ИС, 
извършвани онлайн (напр. търговски тайни, патенти, промишлени дизайни и географски 
означения). 
 
Проучването има за цел да служи и за практически инструмент. Следователно съществуващите 
мерки за сътрудничество на международно равнище в рамките на ЕС и извън него са представени 
в следните четири основни области: 
 

 

Гражданскоправни 
нарушения на ИС 

Нарушение на ИС 

Гражданскоправни 
нарушения в 

областта на ИС 

Престъпност, свързана 
с ИС 

Киберпрестъпност 
(Вкл. член 10 от 

Конвенцията за престъпления в 
кибернетичното пространство) 

Други 
престъпления 
(напр. условен 

достъп, 
безопасност на 

продукта) 
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Събирането на данни обхващаше разнообразни инструменти: документна проверка, интервюта и 
обсъждания с фокус групи и анализи на случаи. В началото на проекта EUIPO се свърза с група от 
13 експерти от Групата от правни експерти на EUIPO, за да вземат участие в ad hoc експертна група 
за подпомагане на изследването. Те бяха определени на базата на своите знания и опит по въпроса 
за нарушенията на ИС (извършвани онлайн) и международното съдебно сътрудничество в избрани 
държави — членки на ЕС и трети държави. Ad hoc експертната група беше приканена да извърши 
преглед на методологията на проекта и да отправи коментари по нея, както и да подпомогне 
изследването, включително чрез участие в обсъждания с експертни групи, онлайн интервюта и по 
възможност, представяне на примери от отделни случаи. Освен ad hoc експертната група 
Междурегионалният научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието 
(UNICRI) се свърза и с допълнителни отделни експерти, които да вземат участие в интервюта и да 
предоставят примери от отделни случаи. Като цяло бяха събрани и анализирани 10 примера от 
отделни случая. 
 
И накрая бяха разработени два примерни случая с множество юрисдикции (първият, свързан с 
фалшифицирани лекарства, продавани онлайн, а вторият — с пиратство в областта на телевизията 
през интернет протокол), за да се демонстрират сложностите на международното сътрудничество 
по случаи, свързани с нарушения на ИС, извършвани онлайн, и за да се осигурят насоки за анализа 
на правните инструменти и мерки (гражданскоправни, наказателни и административни), налични за 
борба с нарушенията на ИС, извършвани онлайн. Двата примерни случая бяха изготвени на базата 
на текущите общи незаконни практики, но не са свързани със съществуващи случаи. 
 
Основни констатации 
 
Според интервюираните експерти две от най-ефективните форми на международно 
сътрудничество са (1) неформално сътрудничество между изследователи и прокурори от различни 
държави и (2) доброволно сътрудничество между интернет посредници (напр. доставчици на 
услуги) в трети държави, които са избрали да си сътрудничат пряко с изследовател или прокурор в 
друга държава. 
 
Проучването показва как могат да се използват настоящите инструменти и мрежи — например 
мрежата на Г-7 за денонощна борба с киберпрестъпленията и Европейската мрежа на прокурорите 
в областта на интелектуалната собственост (EIPPN) — за улесняване на неформалното и 
доброволното сътрудничество и за борба с нарушенията на ИС, извършвани онлайн. 
 

Юрисдикция и 
допълнителни 

мерки за 
сътрудничество 

Прекъсване на 
нарушенията

Събиране и 
обмен на 

информация и 
доказателства

Изпълнение на 
решения
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Когато не е налично нито неформално, нито доброволно сътрудничество, следващата най-
ефективна стъпка е да се направи всичко възможно с (или в рамките на) една юрисдикция. Когато 
дело (гражданско или наказателно), свързано с извършено онлайн нарушение на ИС, не може да 
се проведе в една юрисдикция, е необходимо официално международно съдебно сътрудничество. 
 

 
 
От първостепенно значение е бързото международно съдебно сътрудничество в 
гражданскоправните дела, свързани с нарушения на ИС, извършени онлайн, и правната 
взаимопомощ по наказателни дела, свързани с нарушения на ИС, извършени онлайн. 
 
Международното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е съсредоточено върху типични 
трансгранични въпроси, включително определяне на (международната) юрисдикция и правила, 
свързани с признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения (за граждански и 
търговски въпроси); както и въпроси, свързани с международна правна помощ, включително 
връчване на документи и получаване на доказателства от други държави. Такова сътрудничество 
обхваща също и други теми, например сътрудничество, свързано с вземания (напр. европейско 
изпълнително основание при безспорни вземания; европейска заповед за плащане, европейска 
процедура за искове с малък материален интерес); алтернативно разрешаване на спорове (напр. 
медиация по граждански и търговски въпроси); или трансгранично замразяване на банкови сметки. 
 
Редица мерки за борба с нарушението на ИС, извършвано онлайн, са предмет на искане за съдебно 
сътрудничество: 
• връчване на документи 
• забрани 
• гражданско изземване на имена на домейни 
• гражданско изземване на артикули или инструменти в нарушение 
• изземване на незаконни приходи. 
 
Що се отнася до правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, държавите често търсят 
помощ за връчване на съдебни документи, за екстрадиция на обекти за разследване и за събиране 
на доказателства, които да се използват за разследване и наказателно преследване в 

Доброволно 
сътрудниче

ство

• Практиките на доброволно сътрудничество са разработени от сектора, публични органи и/или трети страни 
(например НПО) и се спазват от съответния сектор в работата по определени нарушения на ИС, извършени 
в интернет. Тези практики позволяват на националните органи лесно и бързо да събират определени 
видове информация или да изискват защитни мерки от национални или международни участници (особено 
доставчици на услуги или насрещни органи).

Една 
юрисдикция

• Националният орган се стреми да събере необходимите доказателства и да състави обосновка въз основа 
на наличната информация в рамките на собствената си юрисдикция, без да прибягва до сътрудничество с 
трети страни или други държави.

Междунаро
дно 

съдебно 
сътрудниче

ство

• В по-голямата част от делата, свързани с нарушения на ИС, извършени онлайн, участват повече 
юрисдикции и затова е необходимо международно съдебно сътрудничество.
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наказателноправни дела. Използват се следните видове официални искания за правна 
взаимопомощ по наказателноправни въпроси: 
 
• връчване на съдебни документи 
• получаване на копия от съдебни регистри/регистри за съдимост 
• получаване на клетвени показания от заподозрени лица, свидетели или експерти 
• получаване и изземване на електронни доказателства 
• искане за прихващане на телекомуникации 
• получаване на информация от финансова институция 
• получаване на телефонни данни 
• искане за издирване и изземване 
• искане за трансгранично наблюдение 
• искане за контролирана доставка 
• искане за съвместен екип за разследване (СЕР) 
• искане за паралелно разследване 
• искане за операция под прикритие 
• изземване на активи от престъпна дейност 
• конфискуване на облаги от престъпления 
• екстрадиция на затворници 
• прехвърляне на производства. 

 
Като цяло с проучването беше установено, че в ЕС и на международно равнище са налични голямо 
разнообразие и брой инструменти за улесняване на международното сътрудничество, 

включително правните 
инструменти, но и 
неформалните мрежи, портали 
и платформи. 
 
Някои инструменти 
съществуват от много години 
(например двете Хагски 
конвенции от 1965 г. и 1970 г. 
или Конвенцията за правна 
взаимопомощ от 2000 г.), докато 
други са сравнително нови 
(например Регламент (ЕС) 
2018/1805 относно взаимното 
признаване на актове за 
обезпечаване и конфискация). 
Някои инструменти са 
ограничени до много 
специфична област на ИС 

(напр. Конвенцията за фалшифицирането на лекарствени продукти и сходни престъпления, 
представляващи заплаха за общественото здраве, Протокола на СЗО за премахване на 
незаконната търговия с тютюневи изделия или Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност) или все още са слабо известни или използвани (напр. Европейската 
конвенция за обмен на правна информация между държави (ETS № 62)); следователно 
ефективното им прилагане в дела, свързани с нарушения на ИС, извършвани онлайн, все още е в 
процес на развитие. 
 
Редица съществуващи правни мерки имат специфичната цел да установяват, укрепват и 
хармонизират защитата и прилагането на ИС. В по-голямата си част обаче съответните разпоредби 
не засягат въпроса по какъв начин да се предотвратява или осъществява борбата срещу 

Админист
ративни 

дела
2 

инструме
нта на ЕС

Граждан
ски дела

8 
инструм
ента на 

ЕС

2 
международни 

граждански 
инструмента

Наказател
ни дела

14 
инструме
нта на ЕС

14 
международни 

наказателни 
инструмента
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нарушенията на ИС, извършвани онлайн. Такива правни мерки често просто предвиждат 
минимални изисквания, което дава възможност на отделните държави да приемат специфични 
национални мерки. Освен това съществуващите правни мерки понякога са фокусирани върху 
специфична област на незаконност (напр. Конвенцията за фалшифицирането на лекарствени 
продукти и сходни престъпления, представляващи заплаха за общественото здраве), докато други 
са фокусирани по-общо върху онлайн нарушенията (напр. Конвенцията за престъпления в 
кибернетичното пространство). Освен това много процедури за правна взаимопомощ са създадени 
във времето преди интернет, когато броят на исканията е бил една малка част от днешното 
количество искания, и те не са съобразени с несигурния характер на електронните доказателства. 
 
Едно безпокойство, което експертите често споделят е свързано със забавяния в изпълнението 
или отказ на исканията за правна взаимопомощ поради неоснователни причини. Понякога те са 
в резултат на липсата на точност в исканията или липса на яснота относно връзката между 
изложените в искането факти и исканата помощ; друг път те са в резултат от лошо качество на 
превода. Един експерт посочи също, че понякога културните различия могат да играят роля за 
това. Според запитаните експерти ограничените човешки ресурси в компетентните съдебни 
органи може също да засегнат международното сътрудничество. В някои държави прокурорите 
имат правомощията да избират случаите за наказателно преследване, за да спестят ресурси, а 
експерти от някои държави отбелязаха, че може да се въздържат от наказателно преследване на 
случаи, за които е необходимо официално международно сътрудничество, тъй като те могат да са 
по-дълги и по-сложни. Бяха споменати също недостатъчно техническо оборудване (напр. 
оборудване за видеоконферентна връзка) и езикови бариери. 
 
На международно равнище вече се полагат усилия за подобряване на процеса на официална 
правна взаимопомощ, за да се избегнат забавяния при получаването на електронна информация, 
която е от критично значение за разследване на нарушенията на ИС, извършвани онлайн. През 
март 2018 г. например Съединените американски щати приеха Закона за изясняване на 
законосъобразното използване на данни зад граница (CLOUD), с който се разрешават двустранните 
споразумения между САЩ и доверени чуждестранни партньори, чрез които правоприлагащите 
агенции, получили подходящо разрешение от съда, да се обръщат директно към технологичните 
дружества със седалище в другата държава, за да получат достъп до електронни данни, вместо да 
преминават през по-времеемкия процес по линия на Договора за правна взаимопомощ. Въпреки че 
Съветът на ЕС прие мандат, с който разреши на Комисията на ЕС да договори споразумение по 
линия на Закона CLOUD със САЩ през септември 2019 г., към датата на настоящото проучване все 
още е постигнато двустранно споразумение между САЩ и ЕС съгласно Закона CLOUD. 
 
В рамките на ЕС наскоро разработените инструменти значително допринесоха за опростяване и 
ускоряване на процеса на получаване на информация и доказателства в отговор на исканията 
за официална правна помощ по наказателни дела (например европейската заповед за разследване 
и европейската заповед за арест). 
Що се отнася до международното сътрудничество по граждански дела в областта на ИС, ЕС 
разполага с правни инструменти за получаване на доказателства (напр. Регламент (ЕО) 
№ 1206/2001), за връчване на извънсъдебни и съдебни документи (напр. Регламент (ЕО) 
№ 1393/2007) и признаване на чуждестранни решения (напр. Регламент „Брюксел I“), които се 
прилагат широко и ефективно. Същевременно други налични инструменти на ЕС, например 
Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови 
сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания в този контекст, се използват в 
ограничена степен. 
 
И накрая, наличието на множество специализирани мрежи от практикуващи юристи е 
широкопризнато като важно за насърчаване на международното официално и неформално 
сътрудничество, като позволява пряк контакт, споделяне на експертни знания и бърз обмен на 
информация. Мрежите обаче като цяло са регионални, с разлики между регионите, и не обхващат 
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непременно всички области (гражданска, административна, наказателна), нито непременно отчитат 
спецификите на интернет.  
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