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KOPSAVILKUMS 
 
 
Pamatinformācija 
 
Pieaugošais e-komercijas sektors ir radījis milzīgas iespējas globālajai ekonomikai un ir revolucionizējis 
veidus, kā uzņēmumi reklamē un pārdod savas preces un kā patērētāji tās iegādājas. Uzņēmumiem 
aizvien vairāk izmantojot interneta un e-komercijas piedāvātās iespējas, tāpat izplatās arī intelektuālā 
īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumi tiešsaistē. Proti, tā kā internetā nav robežu, IĪT pārkāpēji ir izmantojuši 
savā labā jurisdikcijas robežas, kas sadala kompetences un pilnvaras starp tiesībaizsardzības iestādēm 
un publiskām institūcijām, kuras atbild par IĪT pārkāpumu apkarošanu tiešsaistē. Turklāt nepārtrauktās 
inovācijas tehnoloģiju jomā veicina mobilitāti un apgrūtina IĪT pārkāpumu tiešsaistē elektronisko 
pierādījumu un pašu pārkāpēju izsekošanu. Tumšā tīmekļa (darknet) slēptie pakalpojumi kļūst aizvien 
pievilcīgāki noziedzniekiem, tostarp IĪT noziedzniekiem tiešsaistē, kas vēl vairāk sarežģa aizdomās 
turamo identifikāciju un pierādījumu vākšanu. 
 
Tādēļ IĪT pārkāpumu tiešsaistē apkarošanai ir nepieciešama aizvien plašāka sadarbība, kā arī zināšanu 
un informācijas apmaiņa starp organizācijām, regulatoriem un iestādēm. 
 
EUIPO 2018. gada ziņojumā Pētījums par likumdošanas pasākumiem attiecībā uz IĪT pārkāpumiem 
tiešsaistē(1) tika vērtēts, vai un kādā mērā esošais ES dalībvalstu tiesiskais regulējums nodrošina 
tiesību subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm likumdošanas pasākumus, ko var piemērot, lai 
novērstu vai apkarotu IĪT pārkāpumus tiešsaistes vidē. Šis pētījums koncentrējas uz juridiskajiem 
pasākumiem, ko piemēro IĪT pārkāpumiem tiešsaistē, izmantojot savstarpēju juridisko palīdzību 
(MLA) un starptautisku tiesu iestāžu sadarbību civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās. 
 
Parasti ar IĪT pārkāpumiem tiek pārkāpti 
civiltiesību IĪT akti. Tomēr, ja pārkāpums ir 
pietiekami nopietns, tad ar šādu rīcību var 
pārkāpt arī krimināltiesību IĪT aktus. 
Saskaņā ar Līguma par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 
61. pantu autortiesību pārkāpšana un preču 
zīmju viltošana, kas ir civilpārkāpums, var 
būt arī noziedzīgs nodarījums, ja tiek veikts 
apzināti un komerciālos apmēros. Citi IĪT 
pārkāpumu gadījumi var daļēji atbilst 
minētajām jomām un tiek risināti 
administratīvajā līmenī, piemēram, apzināts 
autortiesību pirātisms, preču zīmju viltošana 
nekomerciālos apmēros vai neapzināts 
pārkāpums, kas veikts komerciālos 
apmēros. Autortiesību un saistītie 
noziegumi, kas izdarīti tiešsaistē, var atbilst 
arī plašākai kibernoziegumu jomai, kas definēta Budapeštas Konvencijā par kibernoziegumiem. 
 
Šajā kontekstā šis pētījums parāda, kā starptautiskā sadarbība, izmantojot efektīvākas procedūras un 
juridiskos pasākumus, var būtiski sekmēt IĪT pārkāpumu tiešsaistē apkarošanu. 

 
 
(1)EUIPO. (2018). Pētījums par likumdošanas pasākumiem attiecībā uz IĪT pārkāpumiem tiešsaistē. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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Metodika 
 
Šā pētījuma mērķis ir apzināt juridiskos pasākumus, kas saistīti ar tiesu iestāžu starptautisko sadarbību 
IĪT pārkāpumu tiešsaistē lietās, un saprast iespējamos ieguvumus un trūkumus, īstenojot un piemērojot 
šādus pasākumus. Pētījums ietver gan krimināltiesību, gan civiltiesību (un attiecīgos gadījumos – 
administratīvo tiesību) sadarbības pasākumus. Galvenā uzmanība tiek pievēsta autortiesību un preču 
zīmju pārkāpumiem, lai gan pētījumā analizēti arī citu IĪT pārkāpumu tiešsaistē veidi (piemēram, 
komercnoslēpumi, patenti, dizainparaugi un ģeogrāfiskās norādes). 
 
Pētījuma nolūks ir kalpot par praktisku rīku. Tādēļ esošie sadarbības pasākumi starptautiskajā līmenī gan 
ES, gan ārpus tās ir izklāstīti šādās četrās galvenajās jomās: 
 

 
 
Datu vākšanai tika izmantoti dažādi rīki: dokumentu pārbaude, intervijas un fokusgrupu diskusijas, kā arī 
gadījumu analīze. Projekta sākumā EUIPO sazinājās ar 13 ekspertiem, kuri piedalījās EUIPO juridisko 
ekspertu grupā, kas ir daļa no ad hoc ekspertu grupas šā pētījuma atbalstam. Viņi tika identificēti, 
pamatojoties uz viņu zināšanām un pieredzi (tiešsaistes) IĪT pārkāpumu un tiesu iestāžu starptautiskās 
sadarbības jomā atsevišķās ES dalībvalstīs un trešās valstīs. Ad hoc ekspertu grupa tika uzaicināta 
pārskatīt un komentēt projekta metodiku un sniegt atbalstu pētniecībai, tostarp, piedaloties ekspertu 
grupas diskusijās, tiešsaistes intervijās un, ja iespējams, sniedzot gadījumu piemērus. Papildus ad hoc 
ekspertu grupai ANO Starpreģionālais noziedzības un tieslietu pētniecības institūts (UNICRI) aicināja vēl 
dažus atsevišķus ekspertus piedalīties intervijās un sniegt gadījumu piemērus. Kopumā tika apkopoti un 
analizēti 10 gadījumu piemēri. 
 
Visbeidzot, tika izstrādāti divi izdomāti gadījumi, kuros iesaistītas vairākas jurisdikcijas (pirmais – par 
viltotām zālēm, kas tirgotas internetā, un otrais – par interneta protokola televīzijas (IPTV) pirātismu), lai 
demonstrētu, cik sarežģīta ir starptautiskā sadarbība IĪT pārkāpumu tiešsaistē lietās un analizētu 
juridiskos (civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību) rīkus un pasākumus, kas pieejami IĪT 
pārkāpumu tiešsaistē apkarošanai. Abi izdomātie gadījumi tika veidoti, par pamatu ņemot pašlaik 
izplatītu nelikumīgu praksi, bet neatsaucoties uz konkrētām lietām. 
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Galvenie konstatējumi 
 
Intervētie eksperti atzina, ka divas visefektīvākās starptautiskās sadarbības formas ir: 1) neoficiāla 
sadarbība starp izmeklētājiem un prokuroriem no dažādām valstīm un 2) brīvprātīga interneta starpnieku 
(piemēram, pakalpojumu sniedzēju) sadarbība trešās valstīs, kuri izvēlas sadarboties tieši ar izmeklētāju 
vai prokuroru citā valstī. 
 
Pētījumā aplūkots, kā var izmantot esošos rīkus un tīklus, piemēram G7 24/7 Kibernoziegumu tīklu un 
Eiropas Prokuroru tīklu intelektuālā īpašuma jomā (EIPPN), lai veicinātu neoficiālu un brīvprātīgu 
sadarbību un apkarotu IĪT pārkāpumus tiešsaistē. 
 
Ja nav iespējama nedz neoficiāla, nedz brīvprātīga sadarbība, tad nākamais visefektīvākais solis ir pēc 
iespējas vairāk darboties ar vienu jurisdikciju (vai vienā jurisdikcijā). Ja IĪT pārkāpuma tiešsaistē lietu 
(civillietu vai krimināllietu) nevar izmeklēt vienā jurisdikcijā, tad ir nepieciešama oficiāla, starptautiska 
tiesu iestāžu sadarbība. 
 

 
 
Ātra tiesu iestāžu starptautiskā sadarbība IĪT pārkāpumu tiešsaistē civillietās un savstarpēja tiesiskā 
palīdzība IĪT pārkāpumu tiešsaistē krimināllietās ir ārkārtīgi svarīga. 
 
Starptautiskā sadarbība civillietās koncentrējas uz tipiskiem pārrobežu jautājumiem, tostarp 
(starptautiskās) jurisdikcijas un noteikumu noteikšanu attiecībā uz ārvalstu spriedumu atzīšanu un 
piemērošanu (civillietās un komerclietās), kā arī uz starptautiskiem tiesiskās palīdzības jautājumiem, 
tostarp dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu citās valstīs. Šāda sadarbība ietver arī citas 
tēmas, piemēram, ar prasījumiem saistītu sadarbību (piemēram, Eiropas izpildes rīkojumu 
neapstrīdētiem prasījumiem; Eiropas maksājuma rīkojumu, Eiropas procedūru maza apmēra prasībām), 
strīdu alternatīvu izšķiršanu (piemēram, mediāciju civillietās un komerclietās) vai bankas kontu pārrobežu 
iesaldēšanu. 
 
Tiesu iestāžu sadarbības pieprasījuma priekšmets ir vairāki pasākumi IĪT pārkāpumu tiešsaistē 
apkarošanai: 
• dokumentu izsniegšana, 
• izpildraksti, 
• domēna vārdu civilā konfiskācija, 

Brīvprātīga 
sadarbība

• Brīvprātīgu sadarbību / sadarbības praksi ir izveidojušas rūpniecības, publisko struktūru un/vai trešo 
personu (piemēram, NVO) jomas, un to pārstāvji ievēro šo praksi, risinot noteiktus IĪT pārkāpumus 
tiešsaistē. Šāda prakse ļauj valsts iestādēm ātri un vienkārši vākt konkrēta veida informāciju vai 
pieprasīt valsts un starptautiskajām struktūrām (jo īpaši pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības 
iestādēm) aizsardzības pasākumus.

Viena 
jurisdikcija

• Valsts iestāde vēlas savākt nepieciešamos pierādījumus un uzsākt lietu, pamatojoties uz informāciju, 
kas ir pieejama tās jurisdikcijā, nesadarbojoties ar trešām personām vai citām valstīm.

Tiesu 
iestāžu 

starptautiskā 
sadarbība

• Lielākajā daļā IĪT pārkāpumu tiešsaistē lietās ir iesaistītas vairākas jurisdikcijas, tādēļ ir nepieciešama 
tiesu iestāžu starptautiska sadarbība.



PĒTĪJUMS PAR LIKUMDOŠANAS PASĀKUMIEM ATTIECĪBĀ UZ 
PĀRKĀPUMIEM TIEŠSAISTĒ 

 

 

6 
 

• aizliegto preču vai līdzekļu civilā konfiskācija, 
• nelikumīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija. 
 
Attiecībā uz savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās valstis bieži vien lūdz izsniegt tiesu dokumentus, 
lai izdotu izmeklēšanas mērķus un savāktu pierādījumus krimināllietu izmeklēšanai un tiesvedībai. 
Savstarpējai tiesiskajai palīdzībai tiek izmantoti šādi oficiālie pieprasījumi: 
 
• tiesas dokumentu izsniegšana, 
• tiesas reģistru / soda reģistru kopiju iegūšana, 
• aizdomās turamo, liecinieku vai ekspertu liecību iegūšana, 
• elektronisku pierādījumu iegūšana un konfiscēšana, 
• telesakaru pārtveršanas pieprasīšana, 
• informācijas iegūšana no finanšu iestādes, 
• tālruņa datu iegūšana, 
• pārmeklēšanas un izņemšanas pieprasīšana, 
• pārrobežu novērošanas pieprasīšana, 
• kontrolētas piegādes pieprasīšana, 
• kopīgas izmeklēšanas grupas (JIT) pieprasīšana, 
• paralēlas izmeklēšanas pieprasīšana, 
• slepenu operāciju pieprasīšana, 
• noziedzīgi iegūtu aktīvu konfiskācija, 
• noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija, 
• ieslodzīto izdošana, 
• tiesvedības nodošana. 

 
Kopumā pētījumā tika atklāts, ka ES un starptautiskajā līmenī ir pieejams daudz dažādu rīku, kas 
veicina starptautisko sadarbību, tostarp juridiskie instrumenti, bet arī neoficiāli tīkli, portāli un platformas. 

 
Daži rīki pastāv jau daudzus 
gadus (piemēram, divas Hāgas 
konvencijas, 1965. gads un 
1970. gads, kā arī 2000. gada 
Konvencija par savstarpējo 
tiesisko palīdzību), bet citi ir 
salīdzinoši jauni (piemēram, 
Regula (ES) 2018/1805 par 
iesaldēšanas rīkojumu un 
konfiskācijas rīkojumu 
savstarpējo atzīšanu). Daži rīki 
attiecas uz ļoti konkrētu IĪT 
jomu (piemēram, Medicīnisko 
noziegumu konvencija, PVO 
Protokols par tabakas 
izstrādājumu nelikumīgas 
tirdzniecības novēršanu jeb 
UNTOC) vai arī ir maz zināmi vai 
lietoti (piemēram, Eiropas 

Konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem (ETS Nr. 62)), Tādēļ to efektīva piemērošana IĪT 
pārkāpumu tiešsaistē lietās joprojām tiek pilnveidota. 
 
Vairākiem esošiem juridiskajiem pasākumiem ir konkrēts mērķis izveidot, stiprināt un saskaņot IĪT 
aizsardzību un piemērošanu. Tomēr ar attiecīgiem noteikumiem lielākajā daļā gadījumu risina tikai to, kā 
novērst vai apkarot IĪT pārkāpumus tiešsaistē. Ar šādiem juridiskiem pasākumiem nereti paredz tikai 

Adminis
tratīvās 
lietas
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Civilliet
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rīki
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minimālās prasības, ļaujot valstīm pieņemt konkrētus valsts pasākumus. Turklāt esošie juridiskie 
pasākumi dažkārt ir orientēti uz konkrētu nelikumīgas darbības jomu (piemēram, Medicīnisko 
noziegumu konvencija), bet citi ir vērsti uz tiešsaistes pārkāpumiem vispārīgāk (piemēram, 
Konvencija par kibernoziegumiem). Turklāt daudzas starptautiskās tiesiskās palīdzības procedūras tika 
izstrādātas laikos, kad interneta vēl nebija un kad pieprasījumu skaits, salīdzinot ar mūsdienām, bija 
neliels, un šajās procedūrās nebija jāsaskaras ar “gaistošiem” elektroniskiem pierādījumiem. 
 
Viena no problēmām, ko bieži min eksperti, ir izpildes kavēšanās vai atteikšanās sniegt tiesisko 
palīdzību nekonsekventu iemeslu dēļ. Dažkārt tas ir pieprasījumu neprecizitātes vai skaidrības 
trūkuma rezultāts attiecībā uz saikni starp pieprasījumā izklāstītajiem faktiem un pieprasīto palīdzību. 
Citkārt tas ir saistīts ar tulkojuma sliktu kvalitāti. Viens eksperts minēja, ka dažkārt nozīmīgas var būt 
arī kultūru atšķirības. Aptaujātie eksperti atzīst, ka starptautisko sadarbību var ietekmēt arī ierobežotie 
cilvēkresursi kompetentajās tiesu iestādēs. Dažās valstīs, lai ietaupītu resursus, prokuroriem ir 
tiesības izvēlēties lietas, ko izmeklēt, un eksperti no dažām valstīm minēja, ka viņi drīkst atturēties no 
tādu lietu izmeklēšanas, kurās nepieciešama oficiāla starptautiskā sadarbība, jo tās ir ilgstošākas un 
sarežģītākas. Tika minēti arī nepiemēroti tehniskie līdzekļi (piemēram, video konferenču aprīkojums) 
un valodas barjeras. 
 
Starptautiskajā līmenī jau pastāv zināmi centieni uzlabot oficiālo savstarpējās tiesiskās palīdzības 
procesu, lai izvairītos no kavēšanās attiecībā uz elektroniskās informācijas iegūšanu, kas ir būtiski 
svarīga IĪT pārkāpumu tiešsaistē izmeklēšanai. Piemēram, 2018. gada martā Amerikas Savienotās 
Valstis pieņēma Likumīgas aizrobežu datu izmantošanas izskaidrošanas aktu (CLOUD), ar ko tiek atļauts 
slēgt divpusējus nolīgumus starp ASV un uzticamiem ārvalstu partneriem, kas ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm, saņemot attiecīgas tiesas atļaujas, doties tieši pie tehnoloģiju uzņēmumiem citās valstīs, lai 
piekļūtu elektroniskiem datiem, nevis izmantot daudz laikietilpīgāko MLAT procesu. Lai arī ES Padome 
2019. gada septembrī deva pilnvaras ES Komisijai veikt sarunas par CLOUD akta nolīgumu ar ASV, šā 
pētījuma rakstīšanas laikā divpusējs nolīgums starp ASV un ES saskaņā ar CLOUD aktu vēl nav 
noslēgts. 
 
Eiropas Savienībā nesen izstrādātie instrumenti (piemēram, Eiropas izmeklēšanas rīkojums un Eiropas 
apcietināšanas orderis) ir būtiski veicinājuši informācijas un pierādījumu saņemšanas procesa 
vienkāršošanu un paātrināšanu, reaģējot uz oficiāliem savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumiem 
krimināllietās. 
Attiecībā uz starptautisko sadarbību IĪ civillietās Eiropas Savienībai ir pieejami juridiskie rīki pierādījumu 
iegūšanai (piemēram, Regula (EK) Nr. 1206/2001), dokumentu un tiesas dokumentu izsniegšanai 
(piemēram, Regula (EK) Nr. 1393/2007) un ārvalstu lēmumu atzīšanai (piemēram, regula “Brisele I”), kas 
tiek plaši un efektīvi piemēroti, tomēr reti tiek izmantoti citi ES pieejamie rīki, piemēram, Regula (ES) 
Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu 
parādu piedziņu civillietās un komerclietās. 
 
Visbeidzot, vairāku īpašu profesionāļu tīklu pastāvēšana ir plaši atzīta kā ļoti svarīga oficiālas un 
neoficiālas starptautiskās sadarbības veicināšanai, nodrošinot tiešus sakarus, dalīšanos ar īpašajām 
zināšanām un ātru informācijas apmaiņu. Tomēr šie tīkli pārsvarā ir reģionāli ar atšķirībām starp 
reģioniem, un tie ne vienmēr aptver visas jomas (civiltiesību, administratīvo tiesību, krimināltiesību), nedz 
arī vienmēr ņem vērā interneta specifiku.  
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