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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
 
Taustteave 
 
Kasvav e-kaubanduse sektor on loonud tohutuid võimalusi maailmamajandusele ja muutnud 
murranguliselt viise, kuidas ettevõtted kaupu turustavad ja müüvad ning kuidas tarbijad kaupu ostavad. 
Kuna ettevõtted kasutavad üha rohkem interneti ja e-kaubanduse pakutavaid võimalusi, on sarnaselt 
suurenenud ka intellektuaalomandiõiguste rikkumine internetis. Täpsemalt on internetis 
intellektuaalomandiõiguse rikkujad kasutanud interneti piirideta olemust, et kasutada ära kohtualluvuse 
piire, mis jagavad pädevused ja volitused internetis sooritatavate intellektuaalomandiõiguste rikkumiste 
tõkestamise eest vastutavate õiguskaitseasutuste ja ametiasutuste vahel. Lisaks soodustab tehnoloogia 
pidev innovatsioon liikuvust, muutes keerukamaks internetis sooritatavate intellektuaalomandiõiguste 
rikkumiste elektrooniliste tõendite ning rikkujate endi leidmise. Pimevõrgu varjatud teenused muutuvad 
kurjategijate, sh internetis intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kurjategijate jaoks atraktiivsemaks, muutes 
kahtlusaluste tuvastamise ja tõendite kogumise veelgi keerukamaks. 
 
Internetis sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise tõkestamine nõuab seetõttu üha enam 
koostööd ning oskusteabe ja teabe vahetamist organisatsioonide, reguleerimis- ja ametiasutuste vahel. 
 
EUIPO 2018. aasta aruandes „Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements 
(Internetis sooritatavaid intellektuaalomandiõiguste rikkumisi käsitlevate õigusmeetmete uuring)“(1) 
hinnati, kas ja mis ulatuses tagab praegune ELi liikmesriikide õigusraamistik õiguste omanikele või 
õiguskaitseasutustele õigusmeetmed, mida on võimalik kasutada intellektuaalomandiõiguste 
rikkumiste ennetamiseks või tõkestamiseks internetikeskkonnas. Käesolevas uuringus 
keskendutakse õigusmeetmetele, mida kohaldatakse intellektuaalomandiõiguste rikkumiste suhtes 
vastastikuse õigusabi ning tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase 
koostöö raames. 
 
Üldjuhul on intellektuaalomandiõiguste 
rikkumine intellektuaalomandiõiguste 
tsiviilõiguslik rikkumine. Kui sooritatud 
rikkumine on piisavalt raske, võib see olla 
ka intellektuaalomandiõiguste 
kriminaalõiguslik rikkumine. 
Intellektuaalomandiõiguste 
kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-
leping) artikli 61 kohaselt võib tsiviilõiguse 
rikkumisena käsitatav kaubamärgiõiguse 
rikkumist või kaubamärgi võltsimist 
käsitada ka kuriteona, „kui tahtlikult on 
võltsitud kaubamärki või rikutud 
autoriõigusi kommertseesmärkidel“. Muud 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise juhud 
võivad jääda nimetatute vahele ja 
lahendatakse haldustasandil, näiteks 
autoriõiguste tahtlik rikkumine, kaubamärgi 

 
 
( 1 ) EUIPO, 2018, „Study on legislative measures related to online IPR infringements (Internetis sooritatavaid 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi käsitlevate õigusmeetmete uuring)“. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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võltsimine muul kui kommertseesmärgil või tahtmatu rikkumine kaubanduslikus ulatuses. 
Autoriõigusevastased ja sarnased internetis sooritatud kuriteod võivad kuuluda ka küberkuritegevuse 
mõiste laiemasse kohaldamisalasse, nagu on määratletud Budapesti küberkuritegevuse konventsioonis. 
 
Selles kontekstis näitab uuring, kuidas rahvusvaheline koostöö tõhusamate menetluste ja õigusmeetmete 
näol võib mängida võtmerolli internetis sooritatavate intellektuaalomandiõiguste rikkumiste edukal 
tõkestamisel. 
 
Metoodika 
 
Uuringu eesmärk on teha kindlaks rahvusvahelise õigusalase koostööga seotud õigusmeetmed internetis 
sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise juhtumites ja mõista nende meetmete rakendamise ja 
kohaldamise võimalikke eeliseid ja puudusi. Uuring hõlmab nii kriminaalõigusliku kui ka tsiviilõigusliku (ning 
vajaduse korral ka haldusõigusliku) koostöö meetmeid. Peamiselt keskendutakse autoriõiguse ja 
kaubamärgiõiguse rikkumistele, kuid uuringus käsitletakse ka muid intellektuaalomandiõiguste 
(nt ärisaladuste, patentide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste) rikkumisi internetis. 
 
Uuring on ette nähtud kasutamiseks praktilise vahendina. Seetõttu esitatakse rahvusvahelisel tasandil nii 
ELi piires kui ka väljaspool ELi olemasolevad koostöömeetmed järgmises neljas põhivaldkonnas: 
 

 
 
Andmete kogumine hõlmas mitmesuguseid vahendeid, näiteks dokumendipõhine ülevaatus, küsitlused ja 
teemarühma arutelud ning juhtumianalüüs. EUIPO pöördus projekti algul EUIPO õigusekspertide rühmas 
osaleva 13 eksperdi poole palvega osaleda uuringut toetavas ajutises eksperdirühmas. Nad määrati 
intellektuaalomandiõiguste (internetis sooritatava) rikkumise ning rahvusvahelise õigusalase koostöö 
alaste teadmiste ja kogemuste alusel valitud ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides. Ajutisel 
eksperdirühmal paluti projekti metoodika läbi vaadata ja seda kommenteerida ning uuringut toetada, sh 
osaleda eksperdirühma aruteludes, võrgupõhistes küsitlustes ja esitada võimaluse korral ka juhtumite 
näiteid. Peale ajutise eksperdirühma pöördus ÜRO Regioonidevaheline Kuritegevuse ja Õigusküsimuste 
Uurimise Instituut (UNICRI) täiendavate üksikekspertide poole ja palus, et nad osaleksid küsitlustes ja 
esitaksid juhtumite näiteid. Kokku koguti ja analüüsiti 10 juhtuminäidet. 
 
Lõpuks töötati välja kaks fiktiivset mitme kohtualluvusega juhtumit (esimene internetis turustatavate 
võltsitud ravimite ja teine IP-televisiooni piraatluse kohta), et näidata rahvusvahelise koostöö keerukust 
internetis sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise asjades ja juhendada 
intellektuaalomandiõiguste internetis sooritatava rikkumise tõkestamiseks olemasolevate tsiviil-, kriminaal- 
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ja haldusõiguslike vahendite ja meetmete analüüsi. Need kaks fiktiivset juhtumit töötati välja praegu levinud 
ebaseadusliku tegevuse alusel, kuid neis ei käsitleta ühtegi tegelikku kohtuasja. 
 
 
 
Peamised järeldused 
 
Küsitletud ekspertide arvates on kaks kõige tõhusamat rahvusvahelise koostöö vormi 1) eri riikide uurijate 
ja prokuröride mitteametlik koostöö ning 2) kolmandate riikide internetivahendajate (teenuse pakkujate) 
vabatahtlik vahetu koostöö teise riigi uurija või prokuröriga. 
 
Uuringus esitatakse kokkuvõte, kuidas saab kasutada olemasolevaid vahendeid ja võrgustikke, näiteks 
G7 riikide kogu ööpäev toimiv küberkuritegevusevastane võrgustik ja intellektuaalomandi valdkonna 
prokuröride Euroopa võrgustik (EIPPN), mitteametliku ja vabatahtliku koostöö hõlbustamiseks ja internetis 
sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise tõkestamiseks. 
 
Kui mitteametlik ega vabatahtlik koostöö ei ole võimalik, on järgmine tõhusaim meede teha võimalikult 
palju ühe kohtualluvuse abil (või selle piires). Kui intellektuaalomandiõiguste internetis sooritatud rikkumise 
tsiviil- või kriminaalasja ei ole võimalik menetleda ühes kohtualluvuses, siis on vaja ametlikku 
rahvusvahelist õigusalast koostööd. 
 

 
 
Äärmiselt oluline on kiire rahvusvaheline õigusalane koostöö internetis sooritatava 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise tsiviilasjades ja vastastikune õigusabi internetis sooritatava 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise kriminaalasjades. 
 
Tsiviilasjades tehtavas rahvusvahelises koostöös keskendutakse tavapärastele piiriülestele küsimustele, 
sh kuidas määrata (rahvusvaheline) kohtualluvus ja eeskirjad välisriikides tsiviil- ja kaubandusasjades 
tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise suhtes, samuti rahvusvahelise õigusabi küsimustele, sh 
kuidas toimetada dokumente kätte teistesse riikidesse ja saada tõendeid teistest riikidest. Selline koostöö 
hõlmab ka muid teemasid, näiteks nõuetega seotud koostöö (nt Euroopa vaidlustamata nõuete 
täitemenetlus, Euroopa maksekäsumenetlus, Euroopa väiksemate nõuete menetlus), vaidluste 
kohtuväline lahendamine (nt vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades) või pangakontode piiriülene 
külmutamine. 

Vabatahtlik 
koostöö

• Valdkond, riigiasutused ja/või kolmandad isikud (nt vabaühendused) on välja töötanud vabatahtliku 
koostöö tavad, mida järgitakse asjaomases valdkonnas internetis sooritatavate teatud 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste käsitlemisel. Sellised tavad võimaldavad riiklikel ametiasutustel 
koguda teatud liiki teavet või paluda kiiresti ja hõlpsasti kaitsemeetmete võtmist riiklikelt või 
rahvusvahelistelt osalejatelt (eelkõige teenusepakkujatelt või vastaspoole asutustelt).

Üks 
kohtualluvus

• Riiklik ametiasutus püüab koguda vajalikke tõendeid ja rajada kohtuasja oma kohtualluvuses 
kättesaadava teabe alusel, tuginemata koostööle kolmandate isikute või teiste riikidega.

Rahvusvahe-
line 

õigusalane 
koostöö

• Enamikus internetis sooritatavates intellektuaalomandiõiguste rikkumise juhtumites on hõlmatud mitu 
kohtualluvust ja seetõttu on vajalik rahvusvaheline õigusalane koostöö.
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Õigusalase koostöö taotluse objektiks on järgmised internetis sooritatava intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise tõkestamise meetmed: 
• dokumentide kättetoimetamine; 
• ettekirjutused; 
• domeeninimede arestimine tsiviilkorras; 
• õigusi rikkuvate esemete ja kuriteovahendite arestimine tsiviilkorras; 
• ebaseadusliku tulu arestimine. 
 
Vastastikuse õigusabi korras kriminaalasjades taotlevad riigid sageli abi kohtudokumente 
kättetoimetamiseks, uurimisaluste isikute väljaandmiseks ja selliste tõendite kogumiseks, mida 
kasutatakse kriminaalasjade uurimiseks ja nendes süüdistuse esitamiseks. Kriminaalasjades antava 
vastastikuse õigusabi puhul kasutatakse järgmist liiki ametlikke taotlusi: 
 
• kohtudokumentide kättetoimetamine; 
• kohtu-/karistusregistri väljavõtete saamine; 
• kahtlusaluste, tunnistajate või ekspertide ütluste saamine; 
• elektrooniliste tõendite saamine ja arestimine; 
• sidevahendite pealtkuulamise taotlemine; 
• finantsasutuselt teabe saamine; 
• telefoniandmete saamine; 
• läbiotsimise ja arestimise taotlemine; 
• piiriülese jälgimise taotlemine; 
• kontrollialuse saadetise taotlemine; 
• ühise uurimisrühma taotlemine; 
• paralleelse uurimise taotlemine; 
• varjatud jälitustoimingute taotlemine; 
• kuritegelikul teel saadud vara arestimine; 
• kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimine; 
• vangide väljaandmine; 
• menetluse üleandmine. 

 
Üldiselt leiti uuringus, et ELi ja rahvusvahelisel tasandil on rahvusvahelise koostöö hõlbustamiseks olemas  
palju mitmesuguseid vahendeid, sh õiguslikud vahendid, kuid ka mitteametlikud võrgustikud, portaalid 

ja platvormid. 
 
Mõni vahend on olemas juba 
aastaid (nt kaks Haagi 
konventsiooni – 1965. ja 
1970. aasta konventsioon – või 
2000. aasta konventsioon 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
vahelise vastastikuse õigusabi 
kohta kriminaalasjades), samas 
kui mõni on võrdlemisi uus 
(nt määrus (EL) 2018/1805, mis 
käsitleb arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuste vastastikust 
tunnustamist). Mõni vahend on 
piiratud väga kitsa 

intellektuaalomandiõiguste 
valdkonnaga (nt ravimite 
võltsimist ja sarnaseid rahvatervist 

Haldus-
asjad
2 ELi 

vahendit

Tsiviil-
asjad
8 ELi 

vahendit

2 rahvusvahelist 
tsiviilõiguslikku 

vahendit

Krimi-
naalasjad

14 ELi 
vahendit

14 
rahvusvahelist 
kriminaalõigus-
likku vahendit
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ohustavaid kuritegusid käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokoll või rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon) või on seni vähe tuntud 
või kasutatud (nt välisriikide õigusinfo Euroopa konventsioon (Euroopa Nõukogu lepingute sari nr 62)), 
mistõttu nende tulemuslikku kohaldamist internetis sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
asjades veel arendatakse. 
 
Paljude olemasolevate õigusmeetmete erieesmärk on intellektuaalomandiõiguste kaitse ja jõustamise 
kehtestamine, tugevdamine ja ühtlustamine. Asjaomastes sätetes ei ole enamasti siiski käsitletud 
konkreetselt internetis sooritatava intellektuaalomandiõiguste rikkumise ennetamist või tõkestamist. 
Sellistes õigusmeetmetes on sageli ette nähtud pelgalt miinimumnõuded, jättes seega üksikutele riikidele 
võimaluse võtta vastu riiklikud erimeetmed. Lisaks on mõni olemasolev meede keskendunud 
ebaseadusliku tegevuse erivaldkonnale (nt ravimite võltsimist ja sarnaseid rahvatervist ohustavaid 
kuritegusid käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon), samas kui teised keskenduvad internetis 
sooritatavatele õigusrikkumistele üldisemalt (nt küberkuritegevuse konventsioon). Lisaks on paljud 
vastastikuse õigusabi menetlused kavandatud enne internetti, mil taotluste arv oli murdosa tänasest 
taotluste mahust, ning neis ei ole arvestatud elektrooniliste tõendite lühiajalist olemust. 
 
Eksperdid pidasid sageli probleemseks täitmise viivitusi või õigusabitaotluste täitmisest keeldumist 
vastuolulistel põhjustel. Mõnikord on see tingitud taotluste ebatäpsusest või ebaselgest seosest 
taotluses esitatud asjaolude ja taotletava abi vahel; mõnel juhul on see tingitud halvast tõlkest. Üks 
ekspert märkis ka, et teatud juhtudel võib põhjus olla kultuuridevaheline erinevus. Küsitletud ekspertide 
arvates võivad rahvusvahelist koostööd kahjustada ka pädevate õigusasutuste piiratud inimressursid. 
Mõnes riigis on prokuröridel õigus valida juhtumeid süüdistuse esitamiseks, et säästa ressursse, ning mõne 
riigi eksperdid märkisid, et nad võivad hoiduda rahvusvahelist koostööd nõudvate juhtumite menetlemisest, 
kuna need võivad kesta kauem ja olla keerukamad. Nimetati ka ebapiisavaid tehnilisi vahendeid (nt 
videokonverentsiseadmed) ja keelebarjääri. 
 
Rahvusvahelisel tasandil tegeldakse juba ametliku vastastikuse õigusabi menetluse täiustamisega, et 
vältida kriitilise tähtsusega elektroonilise teabe saamise viivitusi internetis sooritatava 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise uurimisel. Näiteks Ameerika Ühendriikides jõustus 2018. aasta 
märtsis välisriikides andmete seadusliku kasutamist käsitlev (CLOUD) seadus, millega lubatakse sõlmida 
Ameerika Ühendriikide ja usaldusväärsete partnerite vahelisi kahepoolseid kokkuleppeid, mis võimaldavad 
kohtult asjakohase loa saanud õiguskaitseasutustel pöörduda elektrooniliste andmete kasutamiseks otse 
teises riigis asuvate tehnoloogiaettevõtete poole, et mitte läbida ajakulukamat vastastikuse õigusabi 
lepingu menetlust. Kuigi ELi nõukogu volitas 2019. aasta septembris Euroopa Komisjoni pidama Ameerika 
Ühendriikidega läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimiseks seoses CLOUD-seadusega, ei jõutud veel uuringu 
koostamise tähtpäevaks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu kahepoolse kokkuleppeni seoses 
CLOUD-seadusega. 
 
ELis hiljuti välja töötatud õiguslikud vahendid (nt Euroopa uurimismäärus ja Euroopa vahistamismäärus) 
on aidanud suuresti lihtsustada ja kiirendada teabe ja tõendite saamise protsessi vastusena 
kriminaalasjades esitatud vastastikuse õigusabi ametlikele taotlustele. Euroopa Liidul on 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise koostöö valdkonnas olemas 
õiguslikud vahendid tõendite saamiseks (nt määrus (EÜ) nr 1206/2001), dokumentide ja 
kohtudokumentide kättetoimetamiseks (nt määrus (EÜ) nr 1393/2007) ja välisriikide otsuste 
tunnustamiseks (nt Brüsseli I määrus), mida kohaldatakse laialdaselt ja tõhusalt. Piiratud määral 
kasutatakse siiski muid olemasolevaid ELi vahendeid, näiteks määrust (EL) nr 655/2014, millega luuakse 
pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- 
ja kaubandusasjades. 
 
Lõpuks peetakse laialdaselt arvukate õiguspraktikute sihtvõrgustike olemasolu oluliseks teguriks, mis 
soodustab rahvusvahelist ametlikku ja mitteametlikku koostööd, võimaldades otsesuhtlust, oskusteabe 
jagamist ja kiiret teabevahetust. Võrgustikud on siiski enamasti piirkondlikud ja piirkondade vahel on 
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erinevusi. Samuti ei pruugi võrgustikes olla hõlmatud kõik valdkonnad (tsiviil-, haldus-, kriminaalasjad) ega 
võetud arvesse interneti eripära.  
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