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POVZETEK 
 
 
Ozadje 
 
Vse večji sektor elektronskega trgovanja ustvarja izjemne priložnosti za svetovno gospodarstvo ter korenito 
spreminja načine, kako podjetja blago tržijo in prodajajo, potrošniki pa kupujejo. Ker podjetja vse bolj 
izkoriščajo priložnosti, ki jih ponujata internet in elektronsko trgovanje, se podobno povečujejo tudi spletne 
kršitve intelektualne lastnine. Spletni kršitelji intelektualne lastnine zlasti uporabljajo brezmejno naravo 
interneta, da izkoristijo jurisdikcijske meje, ki ločujejo pristojnosti ter pooblastila med organi kazenskega 
pregona in javnimi organi, zadolženimi za boj zoper spletne kršitve intelektualne lastnine. Poleg tega 
nenehne inovacije na področju tehnologij spodbujajo mobilnost, zaradi česar je težje odkriti elektronske 
dokaze spletne kršitve intelektualne lastnine in same kršitelje. Storitve, skrite na temnem omrežju, vse bolj 
privlačijo storilce kaznivih dejanj, vključno s storilci spletnih kaznivih dejanj s področja intelektualne 
lastnine, kar še dodatno zapleta postopek odkrivanja osumljencev in zbiranja dokazov. 
 
Zato sta za boj zoper spletne kršitve intelektualne lastnine vse bolj nujna sodelovanje ter izmenjava 
strokovnega znanja in informacij med organizacijami, regulatorji in agencijami. 
 
V poročilu Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) za leto 2018 z naslovom Študija o 
zakonodajnih ukrepih v zvezi s spletnimi kršitvami pravic intelektualne lastnine(1) je bilo ocenjeno, ali 
sedanji pravni okvir držav članic EU imetnikom pravic ali izvršilnim organom zagotavlja zakonodajne 
ukrepe, ki se lahko uporabijo za preprečevanje kršitev v zvezi s pravicami intelektualne lastnine ali 
boj zoper njih v spletnem okolju, in v kolikšnem obsegu jih zagotavlja. Ta študija se osredotoča na 
pravne ukrepe, ki se lahko pri spletni kršitvi pravic intelektualne lastnine uporabijo prek vzajemne 
pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih, kazenskih in upravnih 
zadevah. 
 
V splošnem ravnanje, s katerim se krši 
intelektualna lastnina, krši civilno 
zakonodajo s področja intelektualne 
lastnine. Če pa je kršitveno ravnanje dovolj 
hudo, lahko krši tudi kazensko zakonodajo 
s področja intelektualne lastnine. V skladu 
s členom 61 Sporazuma o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine lahko 
kršitev avtorskih pravic in ponarejanje 
znamk, ki pomenita civilnopravno kršitev, 
pomenita tudi kaznivo dejanje, če je taka 
kršitev zavestna in v trgovinsko 
pomembnem obsegu. Drugi primeri kršitve 
intelektualne lastnine, kot je zavestno 
piratstvo avtorskih pravic, ponarejanje 
znamk, ki ni v trgovinsko pomembnem 
obsegu, ali nezavestna kršitev v trgovinsko 
pomembnem obsegu, so lahko nekje vmes 
in se rešujejo na upravni ravni. Kazniva dejanja s področja avtorskih pravic in sorodna kazniva dejanja, 

 
 
(1) Urad EUIPO, 2018. Študija o zakonodajnih ukrepih v zvezi s spletnimi kršitvami pravic intelektualne lastnine. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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storjena na spletu, lahko spadajo tudi v širši obseg kibernetske kriminalitete, kakor je opredeljena v 
Budimpeški konvenciji o kibernetski kriminaliteti. 
 
V zvezi s tem študija kaže, kako je lahko mednarodno sodelovanje z uporabo učinkovitejših postopkov in 
pravnih ukrepov ključ do uspešnega boja zoper spletne kršitve intelektualne lastnine. 
 
Metodologija 
 
Namen te študije je opredeliti pravne ukrepe v zvezi z mednarodnim pravosodnim sodelovanjem v primerih 
spletnih kršitev intelektualne lastnine ter razumeti potencialne koristi in pomanjkljivosti pri izvajanju in 
uporabi takih ukrepov. Študija zajema ukrepe za sodelovanje v kazenskih in civilnih (ter, če je ustrezno, 
upravnih) zadevah. Čeprav je glavni poudarek na kršitvah avtorskih pravic in blagovnih znamk, študija 
obravnava tudi spletne kršitve drugih pravic intelektualne lastnine (npr. poslovnih skrivnosti, patentov, 
industrijskih modelov in geografskih označb). 
 
Študija se bo uporabljala kot praktično orodje. Zato so obstoječi ukrepi za sodelovanje na mednarodni ravni 
v EU in zunaj nje predstavljeni po naslednjih štirih glavnih področjih: 
 

 
 
Zbiranje podatkov je vključevalo številna orodja: proučevanje z dokumentacijskim pregledom, pogovore in 
razprave v fokusnih skupinah ter analizo primerov. Urad EUIPO je na začetku projekta skupini 
13 strokovnjakov iz skupine pravnih strokovnjakov pri uradu EUIPO predlagal, da se vključijo v ad hoc 
skupino strokovnjakov, ki bo podprla raziskavo. Izbrani so bili na podlagi svojega znanja in izkušenj v zvezi 
s problematiko (spletnih) kršitev intelektualne lastnine in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v 
izbranih državah članicah EU in tretjih državah. Ad hoc skupina strokovnjakov je bila povabljena, da 
pregleda metodologijo projekta in poda pripombe k njej ter podpre raziskavo, vključno s sodelovanjem v 
razpravah skupine strokovnjakov, spletnimi pogovori in, kadar je bilo mogoče, podajanjem primerov. Poleg 
ad hoc skupine strokovnjakov je Medregijski raziskovalni inštitut Združenih narodov za kriminal in pravico 
(UNICRI) k pogovorom in podajanju primerov povabil še druge posamezne strokovnjake. Skupaj je bilo 
zbranih in analiziranih deset primerov. 
 
Na koncu sta bila pripravljena navidezna primera, ki sta vključevala več jurisdikcij (prvi se je nanašal na 
ponaredke zdravil, ki se tržijo po spletu, drugi pa na piratstvo televizije prek internetnega protokola (IPTV)) 
in s katerima se je prikazala zapletenost mednarodnega sodelovanja v primerih spletnih kršitev 
intelektualne lastnine, uporabljena pa sta bila tudi za usmerjanje analize pravnih orodij in ukrepov (civilnih, 
kazenskih in upravnih), ki so na voljo v boju zoper spletne kršitve intelektualne lastnine. Navidezna primera 
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sta bila pripravljena na podlagi trenutnih pogostih nezakonitih praks in se ne nanašata na obstoječe 
primere. 
 
 
 
Ključne ugotovitve 
 
Na podlagi mnenj strokovnjakov, s katerimi so bili opravljeni pogovori, sta najučinkovitejši obliki 
mednarodnega sodelovanja (1) neuradno sodelovanje med preiskovalci in tožilci iz različnih držav ter 
(2) prostovoljno sodelovanje internetnih posrednikov (npr. ponudnikov storitev) v tretjih državah, ki so se 
odločili za neposredno sodelovanje s preiskovalcem ali tožilcem v drugi državi. 
 
V okviru študije so ugotavljali, kako se lahko trenutna orodja in mreže, kot sta mreža skupine G7 za 
kibernetsko kriminaliteto 24/7 in evropska mreža za tožilce na področju intelektualne lastnine (EIPPN), 
uporabijo za lažje neuradno in prostovoljno sodelovanje ter boj zoper spletne kršitve intelektualne lastnine. 
 
Če neuradno ali prostovoljno sodelovanje ni na voljo, je naslednji najučinkovitejši korak, da se čim več stori 
z eno jurisdikcijo (ali znotraj nje). Kadar (civilne ali kazenske) zadeve s področja spletnih kršitev 
intelektualne lastnine ni mogoče nadaljevati v eni jurisdikciji, je potrebno uradno mednarodno pravosodno 
sodelovanje. 
 

 
 
Hitro mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah s področja spletnih kršitev intelektualne 
lastnine ter medsebojna pravna pomoč v kazenskih zadevah s področja spletnih kršitev intelektualne 
lastnine sta zato izjemno pomembni. 
 
Mednarodno sodelovanje v civilnih zadevah se ukvarja z običajnimi čezmejnimi vprašanji, ki vključujejo 
določitev (mednarodne) pristojnosti ter pravil o priznanju in izvrševanju tujih sodb (v civilnih in gospodarskih 
zadevah), ter vprašanji mednarodne pravne pomoči, ki vključujejo vročanje pisanj in pridobivanje dokazov 
od drugih držav. Tako sodelovanje zajema tudi druga področja, kot so sodelovanje, povezano z zahtevki 
(npr. evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov, evropski plačilni nalog, evropski postopek v sporih 
majhne vrednosti), alternativno reševanje sporov (npr. mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah) ali 
čezmejna zamrznitev bančnih računov. 
 

Prostovoljno 
sodelovanje

• Industrija, osebe javnega prava in/ali tretje osebe (kot so NVO) so vzpostavile prakse prostovoljnega 
sodelovanja, ki jih nato posamezna panoga upošteva pri obravnavi nekaterih kršitev intelektualne 
lastnine na internetu. Te prakse nacionalnim organom omogočajo, da od nacionalnih ali mednarodnih 
subjektov (zlasti ponudnikov storitev ali ustreznih organov na drugi strani) hitro in preprosto pridobijo 
nekatere vrste informacij ali zahtevajo zaščitne ukrepe.

Ena 
jurisdikcija

• Nacionalni organ želi zbrati potrebne dokaze in voditi zadevo na podlagi informacij, ki so na voljo 
znotraj njegove jurisdikcije, brez sodelovanja s tretjimi osebami ali drugimi državami.

Mednarodno 
pravosodno 
sodelovanje

• Ker večina primerov spletnih kršitev intelektualne lastnine vključuje več jurisdikcij, je potrebno 
mednarodno pravosodno sodelovanje.
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Predmet zaprosila za pravosodno sodelovanje so številni ukrepi za boj zoper spletne kršitve intelektualne 
lastnine: 
• vročitev listin, 
• odredbe, 
• civilni zaseg domenskih imen, 
• civilni zaseg predmetov ali sredstev, ki kršijo intelektualno lastnino, 
• zaseg nezakonito pridobljene premoženjske koristi. 
 
Kar zadeva medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah, države pogosto prosijo za pomoč pri vročitvi 
sodnih listin, izročitvi tarč preiskave in zbiranju dokazov za uporabo pri preiskovanju in pregonu kaznivih 
dejanj. Uradna zaprosila se uporabljajo za naslednje vrste medsebojne pravne pomoči v kazenskih 
zadevah: 
 
• vročitev sodnih listin, 
• pridobivanje izvodov sodnih/kazenskih evidenc, 
• pridobivanje izpovedb osumljencev, prič in izvedencev, 
• pridobivanje in zaseg elektronskih dokazov, 
• prestrezanje telekomunikacij, 
• pridobivanje informacij od finančnih institucij, 
• pridobivanje telefonskih podatkov, 
• zaprosilo za preiskavo in zaseg, 
• zaprosilo za čezmejno opazovanje, 
• zaprosilo za nadzorovano dostavo, 
• zaprosilo za skupno preiskovalno skupino, 
• zaprosilo za vzporedno preiskavo, 
• zaprosilo za tajno operacijo, 
• zaseg sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, 
• odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 
• izročitev zapornikov, 
• prenos postopka. 

 
V splošnem je bilo v študiji ugotovljeno, da so v EU in na mednarodni ravni na voljo številna različna 
orodja, ki olajšujejo mednarodno sodelovanje, vključno s pravnimi instrumenti, pa tudi neuradnimi 

mrežami, portali in platformami. 
 
Nekatera orodja obstajajo že vrsto 
let (kot sta haaški konvenciji iz 
leta 1965 in 1970 ali Konvencija o 
medsebojni pravni pomoči v 
kazenskih zadevah med državami 
članicami Evropske unije iz 
leta 2000), druga pa so 
razmeroma nova (kot je 
Uredba (EU) 2018/1805 o 
vzajemnem priznavanju sklepov o 
začasnem zavarovanju in sklepov 
o odvzemu). Nekatera orodja so 
omejena na zelo specifična 
področja intelektualne lastnine 
(npr. Konvencija Sveta Evrope o 
ponarejanju sredstev za 
zdravljenje in podobnih kaznivih 

dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje, Protokol SZO za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki ali 
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UNTOC) ali pa so še malo znana ali uporabljana (npr. Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu 
(št. 62 v Zbirki pogodb Sveta Evrope)), zaradi česar njihova uporaba v primerih spletnih kršitev 
intelektualne lastnine še ni tako uspešna. 
 
Številni obstoječi pravni ukrepi so zlasti namenjeni vzpostavitvi, krepitvi ter uskladitvi varstva in 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Kljub temu ustrezne določbe večinoma ne obravnavajo posebej 
načina preprečevanja spletnih kršitev intelektualne lastnine ali boja zoper njih. Tovrstni pravni ukrepi 
pogosto predvidevajo zgolj minimalne zahteve, kar posameznim državam pušča manevrski prostor, da 
sprejmejo posebne nacionalne ukrepe. Poleg tega so obstoječi pravni ukrepi včasih osredotočeni na 
posebna področja nezakonitosti (npr. Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju sredstev za zdravljenje in 
podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje), spet drugi pa bolj na splošno na spletne kršitve 
(npr. Konvencija o kibernetski kriminaliteti). Številni postopki medsebojne pravne pomoči so bili sprejeti v 
času pred internetom, ko je bilo število zaprosil v primerjavi z njihovo današnjo količino zelo majhno, prav 
tako pa se niso spoprijemali z izmikajočo se naravo elektronskih dokazov. 
 
Pomislek, ki ga strokovnjaki pogosto izražajo, se nanaša na zamude pri izvrševanju ali zavrnitev 
zaprosil za pravno pomoč iz spremenljivih razlogov. Včasih so ti posledica premajhne natančnosti 
zaprosil ali premajhne jasnosti glede povezave med dejstvi, opredeljenimi v zaprosilu, in zaprošeno 
pomočjo, spet drugič pa do njih prihaja zaradi slabega prevoda. Eden od strokovnjakov je navedel, da so 
v nekaterih primerih lahko pomembne tudi kulturne razlike. Po navedbah strokovnjakov, s katerimi je bilo 
opravljeno posvetovanje, lahko na mednarodno sodelovanje vplivajo tudi omejeni človeški viri pristojnih 
pravosodnih organov. V nekaterih državah lahko tožilci izbirajo zadeve za pregon, da prihranijo pri virih, 
strokovnjaki iz nekaterih držav pa so pripomnili, da se lahko vzdržijo ukvarjanja z zadevami, ki zahtevajo 
uradno mednarodno sodelovanje, saj te lahko trajajo dlje in so zapletenejše. Omenjena so bila tudi 
nezadostna tehnična sredstva (npr. videokonferenčna oprema) in jezikovne ovire. 
 
Na mednarodni ravni se že pojavljajo prizadevanja za izboljšanje uradnega postopka medsebojne pravne 
pomoči, da se preprečijo zamude pri pridobivanju elektronskih informacij, ki so ključne za preiskovanje 
spletnih kršitev intelektualne lastnine. Marca 2018 so npr. Združene države Amerike sprejele zakon o 
pojasnitvi zakonite tuje uporabe podatkov (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD Act), ki 
dovoljuje dvostranske sporazume med ZDA in zaupanja vrednimi tujimi partnerji, ki bodo organom 
kazenskega pregona z ustreznim dovoljenjem sodišča omogočili, da se obrnejo neposredno na tehnološke 
družbe s sedežem v drugi državi za dostop do elektronskih podatkov, ne da bi jim bilo treba iti po 
zamudnejši poti, predvideni s pogodbami o medsebojni pravni pomoči. Čeprav je Svet Evropske unije 
septembra 2019 Evropsko komisijo pooblastil za pogajanja z ZDA o sporazumu po zakonu o pojasnitvi 
zakonite tuje uporabe podatkov, na dan te študije dvostranski sporazum med ZDA in EU po navedenem 
zakonu še ni bil dosežen. 
 
V EU so nedavni instrumenti zelo prispevali k poenostavitvi ter pospešitvi postopka prejemanja 
informacij in dokazov kot posledice uradnih zaprosil za medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah 
(kot sta evropski preiskovalni nalog in evropski nalog za prijetje in predajo). 
Kar zadeva mednarodno sodelovanje v civilnih zadevah s področja intelektualne lastnine, ima EU na voljo 
pravna sredstva za pridobivanje dokazov (npr. Uredba (ES) št. 1206/2001), vročanje listin in sodnih pisanj 
(npr. Uredba (ES) št. 1393/2007) in priznanje tujih odločb (npr. Uredba Bruselj I), ki se široko in učinkovito 
uporabljajo. Kljub temu pa je omejena uporaba drugih orodij EU, ki so na voljo, kot je Uredba (EU) 
št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja 
čezmejne izterjave dolgov v tem kontekstu. 
 
Na koncu je obstoj številnih namenskih mrež strokovnjakov, ki omogočajo neposreden stik, izmenjavo 
strokovnega znanja in hitro izmenjavo informacij, prepoznan kot izjemno pomemben za krepitev 
mednarodnega uradnega in neuradnega sodelovanja. Vendar pa so mreže v splošnem regionalne, pri 
čemer so med posameznimi območji razlike, in včasih ne pokrivajo vseh področij (civilnega, upravnega, 
kazenskega) ter ne upoštevajo vedno posebnosti interneta.  
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