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SANTRAUKA 
 
 
Bendroji informacija 
 
Augantis e. prekybos sektorius suteikė milžiniškų galimybių pasaulio ekonomikai ir iš esmės pakeitė būdus, 
kuriais įmonės parduoda, o vartotojai perka prekes. Įmonėms vis dažniau naudojantis interneto ir 
elektroninės prekybos teikiamomis galimybėmis, intelektinės nuosavybės (IN) teisių pažeidimai internete 
taip pat tapo dažnesni. Konkrečiai kalbant, IN teisių pažeidėjai naudojasi interneto be sienų pranašumu 
prieš jurisdikcijos ribas, kuriomis nustatomos teisėsaugos institucijų ir valdžios institucijų, atsakingų už 
kovą su IN teisių pažeidimais internete, kompetencijos sritys ir įgaliojimai. Be to, nuolatinės technologijų 
naujovės skatina judumą, todėl tampa sunkiau atsekti elektroninius IN teisių pažeidimų internete įrodymus 
ir pačius pažeidėjus. Paslėptos tamsiojo interneto paslaugos tampa patrauklesnės nusikaltėliams, įskaitant 
kibernetinius IN teisių pažeidėjus, o tai dar labiau apsunkina įtariamųjų nustatymo ir įrodymų rinkimo 
procesą. 
 
Organizacijoms, reguliavimo institucijoms ir agentūroms vis dažniau reikia bendradarbiauti ir keistis 
patirtimi bei informacija, kovojant su IN teisių pažeidimais internete. 
 
2018 m. EUIPO ataskaitoje „Teisėkūros priemonių, susijusių su IN teisių pažeidimais internete, 
tyrimas“ 1 ) įvertinta, ar, ir kokiu mastu pagal dabartinę ES valstybių narių teisinę sistemą teisių 
turėtojams arba teisėsaugos institucijoms suteikiamos teisėkūros priemonės, kurias galima taikyti 
siekiant užkirsti kelią IN teisių pažeidimams internete arba su jais kovoti. Šiame tyrime daugiausia 
dėmesio skiriama teisinėms priemonėms, taikomoms IN teisių pažeidimams internete teikiant 
savitarpio teisinę pagalbą (STP) ir vykdant tarptautinį teismų bendradarbiavimą civilinėse, 
baudžiamosiose ir administracinėse bylose. 
 
Apskritai IN teisių pažeidimas yra civilinių 
teisės normų, reglamentuojančių IN teises, 
pažeidimas. Tačiau jei pažeidimas yra 
pakankamai sunkus, juo taip pat gali būti 
pažeistos baudžiamosios teisės normos. 
Pagal Sutarties dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba, 61 straipsnį autorių teisių 
pažeidimas ir prekių ženklo suklastojimas, 
kuriais pažeidžiamos civilinės teisės 
normos, taip pat gali būti laikomi 
nusikalstamomis veikomis, kai tokie 
pažeidimai yra padaryti tyčia ir komerciniu 
mastu. Kitos IN teisių pažeidimo bylos (pvz. 
dėl tyčinio autorių teisių piratavimo, prekių 
ženklų suklastojimo nekomerciniu mastu 
arba netyčinio pažeidimo, kuris padaromas 
komerciniu mastu) gali sudaryti tam tikrą 
tarpinę kategoriją ir yra sprendžiamos administracine tvarka. Autorių teises pažeidžiantys ir susiję 
nusikaltimai, padaryti internete, taip pat gali patekti į platesnę elektroninių nusikaltimų kategoriją, kaip 
apibrėžta Budapešto konvencijoje dėl elektroninių nusikaltimų. 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Teisėkūros priemonių, susijusių su IN teisių pažeidimais internete, tyrimas 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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Šiame kontekste šis tyrimas parodo, kaip tarptautinis bendradarbiavimas naudojant veiksmingesnes 
procedūras ir teisines priemones gali būti pagrindinis veiksnys siekiant sėkmingai kovoti su IN teisių 
pažeidimais internete. 
 
Metodika 
 
Šio tyrimo tikslas yra nustatyti teisines priemones, susijusias su tarptautiniu teismų bendradarbiavimu IN 
pažeidimų internete bylose, ir suprasti galimą tokių priemonių įgyvendinimo ir taikymo naudą bei trūkumus. 
Tyrimas apima bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse (ir, jei reikia, administracinėse) bylose 
priemones. Pagrindinis dėmesys skiriamas autorių teisių ir teisių į prekių ženklus pažeidimams, nors tyrime 
nagrinėjami ir kitų IN teisių (pvz., komercinių paslapčių, patentų, pramoninio dizaino ir geografinių nuorodų) 
pažeidimai internete. 
 
Tyrimas skirtas naudoti kaip praktinė priemonė. Todėl esamos tarptautinio lygmens bendradarbiavimo 
priemonės tiek ES viduje, tiek už jos ribų pristatomos šiose keturiose pagrindinėse srityse: 
 

 
 
Duomenų rinkimas apėmė įvairias priemones: dokumentų peržiūrą, pokalbius ir tikslinių grupių diskusijas 
bei atvejų analizę. Projekto pradžioje EUIPO paprašė 13 ekspertų, dalyvaujančių EUIPO teisės ekspertų 
grupėje, prisijungti prie ad hoc ekspertų grupės, padedančios tyrimui. Ekspertai buvo atrinkti remiantis jų 
žiniomis ir patirtimi IN teisių pažeidimų (internete) ir tarptautinio teismų bendradarbiavimo klausimais 
pasirinktose ES valstybėse narėse ir kitose valstybėse. Ad hoc ekspertų grupės buvo prašoma peržiūrėti 
ir pakomentuoti projekto metodiką ir padėti atliekant tyrimą, be kita ko, dalyvaujant ekspertų grupių 
diskusijose, pokalbiuose internetu ir, kai įmanoma, pateikiant atvejų pavyzdžių. Be ad hoc ekspertų grupės, 
Jungtinių Tautų tarpregioninis nusikalstamumo ir teisingumo tyrimų institutas taip pat papildomai paprašė 
atskirų ekspertų dalyvauti pokalbiuose ir pateikti konkrečių atvejų pavyzdžių. Iš viso surinkta ir išanalizuota 
10 atvejų pavyzdžių. 
 
Galiausiai, siekiant parodyti tarptautinio bendradarbiavimo IN teisių pažeidimo internete bylose 
sudėtingumą ir išanalizuoti esamas teisines priemones (civilines, baudžiamąsias ir administracines), 
skirtas kovoti su IN teisių pažeidimais internete, buvo parengtos dvi bandomosios bylos, susijusios su 
keliomis jurisdikcijomis (pirmoji dėl padirbtų vaistų, kuriais prekiaujama internetu, o antroji dėl interneto 
protokolo televizijos (IPTV) piratavimo). Šios dvi bandomosios bylos buvo parengtos remiantis dabartine 
įprasta neteisėta praktika, tačiau jos nesiejamos su jokiomis esamomis bylomis. 
 

Jurisdikcija ir 
papildomos 

bendradarbiavimo 
priemonės 

Pažeidimų 
nutraukimas

Informacijos ir 
įrodymų rinkimas 
ir keitimasis jais

Sprendimų 
vykdymas
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Pagrindinės išvados 
 
Kalbintų ekspertų teigimu, dvi veiksmingiausios tarptautinio bendradarbiavimo formos yra: 1) neoficialus 
įvairių šalių tyrėjų ir prokurorų bendradarbiavimas ir 2) savanoriškas trečiųjų valstybių interneto tarpininkų 
(pvz., paslaugų teikėjų) bendradarbiavimas, kai jie nusprendžia tiesiogiai bendradarbiauti su kitos šalies 
tyrėju ar prokuroru. 
 
Tyrime apžvelgiama, kaip dabartinės priemonės ir tinklai, kaip antai G7 visą parą veikiantis kovos su 
kibernetiniais nusikaltimais tinklas (angl. G7 24/7 Cybercrime Network) ir Europos prokurorų intelektinės 
nuosavybės srityje tinklas (EIPPN), gali būti naudojami neoficialiam ir savanoriškam bendradarbiavimui 
palengvinti ir kovoti su IN teisių pažeidimais internete. 
 
Kai nėra nei neoficialaus, nei savanoriško bendradarbiavimo, kitas veiksmingiausias žingsnis yra kiek 
įmanoma daugiau nuveikti vienoje jurisdikcijoje. Kai IN teisių pažeidimo internete byla (civilinė ar 
baudžiamoji) negali būti nagrinėjama vienoje jurisdikcijoje, turi būti vykdomas oficialus tarptautinis teismų 
bendradarbiavimas. 
 

 
 
Ypač svarbus spartus tarptautinis teismų bendradarbiavimas IN teisių pažeidimų internete civilinėse bylose 
ir savitarpio teisinė pagalba IN teisių pažeidimų internete baudžiamosiose bylose. 
 
Tarptautiniu bendradarbiavimu civilinėse bylose daugiausia dėmesio skiriama tipiniams tarpvalstybiniams 
klausimams, kaip antai (tarptautinės) jurisdikcijos ir užsienio teismo sprendimų (civilinėse ir komercinėse 
bylose) pripažinimo ir vykdymo taisyklių nustatymas; taip pat tarptautinės teisinės pagalbos klausimams, 
įskaitant dokumentų įteikimą kitose valstybėse ir įrodymų gavimą iš jų. Toks bendradarbiavimas apima ir 
kitas temas, pavyzdžiui, su reikalavimais susijusį bendradarbiavimą (pvz., Europos vykdomasis raštas dėl 
neginčytinų reikalavimų, Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūra), alternatyvų ginčų sprendimą (pvz., tarpininkavimas civilinėse ir komercinėse bylose) arba 
tarpvalstybinį banko sąskaitų įšaldymą. 
 

Savanoriška
s 

bendradarbi
avimas

• Pramonės įmonės, viešosios įstaigos ir (arba) tretieji asmenys (pvz., NVO) sukūrė savanoriško 
bendradarbiavimo praktiką, kurios laikosi atitinkamas pramonės sektorius spręsdamas tam tikrus IN 
teisių pažeidimų internete atvejus. Tokia praktika leidžia nacionalinėms valdžios institucijoms greitai ir 
paprastai rinkti tam tikros rūšies informaciją arba prašyti nacionalinių ar tarptautinių subjektų (ypač 
paslaugų teikėjų ar analogiškų institucijų) imtis apsaugos priemonių.

Viena 
jurisdikcija

• Nacionalinė valdžios institucija siekia rinkti būtinus įrodymus ir rengti bylą remdamasi savo 
jurisdikcijoje turima informacija, nebendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis ar kitomis valstybėmis.

Tarptautinis 
teismų 

bendradarbi
avimas

• Dauguma bylų dėl IN teisių pažeidimų internete yra susijusios su daugiau nei viena jurisdikcija, todėl 
reikalingas tarptautinis teismų bendradarbiavimas.
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Teisminio bendradarbiavimo prašymo objektas yra kelios kovos su IN teisių pažeidimais internete 
priemonės: 
• dokumentų įteikimas, 
• draudimai, 
• domenų vardų areštas civilinio proceso tvarka, 
• daiktų, kuriais pažeidžiamos teisės, ar pažeidimo priemonių areštas civilinio proceso tvarka, 
• neteisėtai įgytų pajamų areštas. 
 
Kiek tai susiję su STP baudžiamosiose bylose, valstybės dažnai prašo pagalbos įteikiant teismo 
dokumentus, atskleidžiant tyrimo tikslus ir renkant įrodymus baudžiamųjų bylų tyrimui ir baudžiamajam 
persekiojimui. Naudojami šių rūšių oficialūs prašymai suteikti STP baudžiamosiose bylose: 
 
• įteikti teismo dokumentus, 
• gauti nuosprendžių ir (arba) teismo bylų registro kopijas, 
• gauti įtariamųjų, liudytojų ar ekspertų parodymus, 
• gauti ir areštuoti elektroninius įrodymus, 
• perimti telekomunikacijų ryšio priemonėmis perduodamą informaciją, 
• gauti informaciją iš finansų įstaigos, 
• gauti telefono pokalbių duomenis, 
• vykdyti paiešką ir areštą, 
• vykdyti stebėjimą kitos valstybės teritorijoje, 
• vykdyti kontroliuojamąjį pristatymą, 
• sudaryti jungtinę tyrimo grupę (JTG), 
• vykdyti lygiagretų tyrimą, 
• vykdyti slaptą operaciją, 
• areštuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą, 
• konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, 
• perduoti kalinius, 
• perkelti procesą. 

 
Apskritai tyrime nustatyta, kad ES ir tarptautiniu lygmeniu yra daug ir įvairių priemonių tarptautiniam 
bendradarbiavimui palengvinti, įskaitant teisines priemones, taip pat neoficialius tinklus, portalus ir 

platformas. 
 
Kai kurios priemonės taikomos daugelį 
metų (pvz., dvi 1965 m. ir 1970 m. 
Hagos konvencijos arba 2000 m. 
Konvencija dėl savitarpio pagalbos 
baudžiamosiose bylose), o kitos yra 
palyginti naujos (pvz., 
Reglamentas (ES) 2018/1805 dėl 
nutarimų įšaldyti ir nutarimų 
konfiskuoti turtą tarpusavio 
pripažinimo). Kai kurios priemonės 
taikomos tik labai konkrečioje IN 
srityje (pvz., Konvencija MEDICRIME, 
PSO protokolas dėl neteisėtos 
prekybos tabako gaminiais 
panaikinimo arba Jungtinių Tautų 
konvencija prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą 

(UNTOC)) arba vis dar mažai žinomos ar naudojamos (pvz., Europos konvencija dėl informacijos apie 

Admin. 
bylos
2 ES 

priemon
ės

Civilinė
s bylos

8 ES 
priemon

ės

2 tarptautinės 
civilinės teisės 

priemonės

Baudžia
mosios 
bylos
14 ES 

priemoni
ų

14 tarptautinės 
baudžiamosios 

teisės 
priemonių
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užsienio teisę (ETS Nr. 62)), todėl jų veiksmingas taikymas IN teisių pažeidimo internete bylose vis dar 
tobulinamas. 
 
Tam tikromis galiojančiomis teisinėmis priemonėmis konkrečiai siekiama nustatyti, sustiprinti ir suderinti IN 
teisių apsaugą ir užtikrinimą. Tačiau atitinkamose nuostatose dažniausiai konkrečiai neaptariama, kaip 
užkirsti kelią IN teisių pažeidimams internete arba su jais kovoti. Tokiomis teisinėmis priemonėmis dažnai 
numatomi tik minimalūs reikalavimai ir dėl to atskiroms valstybėms paliekama galimybė priimti konkrečias 
nacionalines priemones. Be to, kartais galiojančiomis teisinėmis priemonėmis daugiausia dėmesio 
skiriama pažeidimams konkrečioje srityje (pvz., Konvencija MEDICRIME), o kitomis priemonėmis 
daugiausia dėmesio skiriama pažeidimams internete apskritai (pvz., Konvencija dėl elektroninių 
nusikaltimų). Be to, daugelis savitarpio teisinės pagalbos procedūrų buvo parengtos tuo metu, kai nebuvo 
interneto, kai prašymų skaičius sudarė tik nedidelę šiandieninio prašymų skaičiaus dalį ir nebuvo susidurta 
su elektroninių įrodymų išnykimu. 
 
Vienas iš ekspertų dažnai pateikiamų ir susirūpinimą keliančių klausimų yra susijęs su teisinės pagalbos 
prašymų vykdymo delsimu ar atsisakymu juos vykdyti be pagrįstų priežasčių. Kartais taip yra dėl to, 
kad prašymai nėra tikslūs arba trūksta aiškumo dėl ryšio tarp prašyme išdėstytų faktų ir prašomos 
pagalbos; kartais taip yra dėl prastos vertimo kokybės. Vienas ekspertas taip pat nurodė, kad kai kuriais 
atvejais gali būti svarbūs kultūriniai skirtumai. Ekspertų, su kuriais konsultuotasi, teigimu, riboti 
kompetentingų teisminių institucijų žmogiškieji ištekliai taip pat gali turėti įtakos tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Kai kuriose valstybėse prokurorai turi įgaliojimus pasirinkti, kurias bylas tirti, kad 
sutaupytų išteklių, o kai kurių valstybių ekspertai pažymėjo, kad prokurorai gali netirti bylų, kurioms 
reikalingas oficialus tarptautinis bendradarbiavimas, nes jos gali būti ilgai trunkančios ir sudėtingesnės. 
Taip pat buvo paminėtos netinkamos techninės priemonės (pvz., vaizdo konferencijų įranga) ir kalbos 
barjerai. 
 
Tarptautiniu lygmeniu jau dedamos pastangos tobulinti oficialios savitarpio teisinės pagalbos procesą, kad 
būtų išvengta vėlavimo gauti elektroninę informaciją, kuri yra labai svarbi tiriant IN teisių pažeidimus 
internete. Pavyzdžiui, 2018 m. kovo mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos priėmė Aiškinamąjį teisėto 
duomenų naudojimo užsienyje (DEBESIJOS) įstatymą (angl. Clarifying Lawful Overseas Use of Data 
(CLOUD) Act), kuriuo leidžiama sudaryti dvišalius JAV ir patikimų užsienio partnerių susitarimus, kuriais 
teisėsaugos institucijoms, turinčioms tinkamą teismo leidimą, bus suteikta galimybė tiesiogiai kreiptis į 
technologijų bendroves, įsikūrusias kitoje šalyje, dėl prieigos prie elektroninių duomenų, ir nereikės vykdyti 
daugiau laiko reikalaujančio STP sutarčių proceso. Nors 2019 m. rugsėjo mėn. ES Taryba suteikė 
įgaliojimą ES Komisijai derėtis su JAV dėl susitarimo pagal DEBESIJOS įstatymą, atliekant šį tyrimą 
dvišalis JAV ir ES susitarimas pagal DEBESIJOS įstatymą dar nepasiektas. 
 
Neseniai sukurtos priemonės ES labai padėjo supaprastinti ir paspartinti informacijos ir įrodymų, 
susijusių su oficialiais savitarpio teisinės pagalbos prašymais baudžiamosiose bylose (pvz., Europos tyrimo 
orderis ir Europos arešto orderis), gavimo procesą. 
Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą civilinėse IN bylose, ES turi plačiai ir veiksmingai taikomų teisinių 
priemonių įrodymams gauti (pvz., Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001), raštams ir teisminiams dokumentams 
įteikti (pvz., Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007) ir užsienio sprendimams pripažinti (pvz., Reglamentas 
„Briuselis I“). Tačiau šiuo atžvilgiu nedaug naudojamos kitos turimos ES priemonės, pavyzdžiui, 
Reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose. 
 
Galiausiai plačiai pripažįstama, kad daugelio specializuotų specialistų tinklų egzistavimas yra 
nepaprastai svarbus skatinant tarptautinį oficialų ir neoficialų bendradarbiavimą, nes suteikia galimybę 
palaikyti tiesioginius ryšius, dalytis patirtimi ir greitai keistis informacija. Tačiau tinklai paprastai yra 
regioniniai, o tarp regionų yra skirtumų, ir jie nebūtinai apima visas sritis (civilinę, administracinę, 
baudžiamąją), taip pat juose nebūtinai atsižvelgiama į interneto ypatumus.  
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