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Kopsavilkums 
 
 
 
 
 
 

E-komercijas izaugsme ir tikusi plaši dokumentēta, tomēr nav īsti skaidrs, kā dažādu 

tehnoloģiju rašanās un patērētāju paradumi ir ietekmējuši intelektuālā īpašuma tiesību 

(IĪT) pārkāpumus internetā un īpaši sociālo mediju platformās. Tieši šajā kontekstā 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) nolēma veikt pētījumu, lai 

labāk izprastu IĪT pārkāpumu apjomu un biežumu sociālajos medijos (1). Šis pētījums 

tika rīkots trīs interešu virzienos, lai labāk saprastu pašreizējās darbības un tendences 

saistībā viltotām fiziskajām precēm un digitālā satura pirātismu. 

 
 

Pētījuma pirmās daļas mērķis ir sniegt visaptverošu ainu par sociālo mediju lietojumu 

saistībā ar iespējamu IĪT pārkāpumu darbībām vai to veicināšanu; otrā daļa mēra IĪT 

pārkāpumu relatīvo klātbūtni attiecībā uz fiziskām precēm un digitālo saturu sociālajos 

medijos, salīdzinot ar oriģinālajām precēm un likumīgu, ar autortiesībām aizsargātu 

digitālo saturu; un trešās daļas mērķis ir apzināt svarīgākos rādītājus, lai labāk atpazītu 

IĪT pārkāpumu darbības modeļus sociālajos medijos. 

 

Analīzes vajadzībām tika veikta datizrace četrās sociālo mediju platformās (Facebook, 

Twitter, Instagram un Reddit) sešās Eiropas valstīs: Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, 

Polijā un Zviedrijā, tomēr ne vienmēr bija iespējams izsekot sarunas pētījumam 

atlasītajos sociālo mediju kanālos. Lai mazinātu šo ierobežojumu sekas, tika izmantots 

valodas kritērijs, lai iegūtu sarunas mērķa valstīs. Tādēļ sešām Eiropas Savienības 

(ES) valodām, kas tika izvērtētas pētījuma ietvaros (franču, vācu, itāļu, poļu, spāņu un 

zviedru) tika pievienota angļu valoda, jo sociālajos medijos to plaši lieto cilvēki, kuriem 

tā nav dzimtā valoda. 

 

Pētījumā tika izmantota metodika, kas balstīta uz sociālās izlūkošanas analīzi (SIA) un 

kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. Atlasot sarunas par IĪT pārkāpumiem saistībā ar 

fiziskām precēm un digitālo saturu, viens no pētījuma ierobežojumiem bija tiesības 

piekļūt noteiktām sarunām sociālajos medijos. Tādēļ pētījumā apskatīja tikai publiskās 

sarunas. Vēl viena problēma, ko iezīmēja pētījums, bija grūtības atšķirt likumīgu saturu 

no nelikumīga. Visbeidzot, šā ziņojumā atspoguļotie rezultāti, protams, ir iegūti no 

ierobežotas izlases, un analīze aptver tikai sešas valstis, septiņas valodas un četrus 
 

 

(1) Kas minēts EUIPO 2020. gada statusa ziņojumā par IĪT pārkāpumiem, kas publicēts 2020. gada jūnijā. 
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apskatītos sociālo mediju kanālus. Tomēr šī avotu dažādība un datu plašums nozīmē, 

ka izdarītos secinājumus var attiecināt uz plašāku kontekstu. Tāpat var uzskatīt, ka šā 

ziņojuma rezultāti attiecībā uz sociālajos medijos atklāto rīcību liecina par plašākiem 

paradumiem, kas šobrīd ir izplatīti sociālajos medijos saistībā ar IĪT pārkāpumiem. 

 
 

 

Sociālo mediju izmantošana IĪT pārkāpumu darbībām vai veicināšanai 
 

 

Izmantojot SIA, tika iegūti kopumā 3,9 miljoni sarunu saistībā ar tām preču kategorijām 

un zīmoliem, kas tika atlasītas, lai pārstāvētu fiziskās preces. No šīm fizisko preču 

kategorijām vislielākais sarunu daudzumus bija par rotaļlietām, parfimērijas 

izstrādājumiem un kosmētiku. Attiecībā uz digitālo saturu vislielākais sarunu skaits bija 

par filmām, mūziku un videospēlēm. 

 

Ar IĪT pārkāpumiem saistītās sarunas tika identificētas kā sarunas, kas attiecas uz IĪT 

pārkāpumiem. Pētījumā tika atklāts, ka 11 % no sarunām par fiziskām precēm, 

iespējams, varētu būt saistītas ar viltojumiem un 35 % no sarunām par digitālo saturu, 

iespējams, varētu būt saistītas ar pirātismu. Lai gan kvantitatīvā analīze tika veikta 

rūpīgi, pētījuma gaitā radās grūtības skaidri identificēt IĪT pārkāpumus. 

 

Meklējot vislielāko IĪT pārkāpumu sastopamību, apģērbs, apavi un rotaslietas bija trīs 

populārākās fizisko preču kategorijas. Attiecībā digitālo saturu vislielākais pārkāpumu 

skaits tika reģistrēts saistībā ar e-grāmatām, televīzijas raidījumiem un mūziku. Skaidrs 

secinājums, ko var izdarīt no šiem pierādījumiem, ir tas, ka par šīm preču grupām 

kopumā bija vislielākais sarunu daudzums, kāds tika apzināts kā iespējami saistīts ar 

IĪT pārkāpumiem. 

 
 

 

Relatīvā sarunu esība saistībā ar viltotām precēm un pirātisku saturu sociālajos 

medijos, salīdzinot ar oriģināliem produktiem vai likumīgu digitālo saturu 

 

Pētījuma otrajā daļā, balstoties uz trīs dažādu aspektu (platformas, valodas un laika 

skalas) analīzi, tika atklātas noteiktas tendences IĪT pārkāpumu darbībās un centienos 

tās veicināt. 
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Attiecībā uz IĪT pārkāpumiem saistībā ar fiziskām precēm pētījums atklāja, ka 

Instagram bija sociālais tīkls ar vislielāko kopējo sarunu skaitu. Preču kategoriju līmenī 

Instagram bija arī galvenā platforma sarunām par rokas pulksteņiem, rotaļlietām, 

parfimērijas izstrādājumiem un kosmētiku, rotaslietām un apaviem. Tika atklāts, ka 

Twitter platformā ir vislielākais sarunu skaits par apģērbiem un rotaļlietām, un Reddit 

visbiežāk tika izmantots sarunām par zālēm un galvassegām. Turpretī Facebook (2) 

platformā bija mazākais sarunu daudzums, ko varētu skaidrot ar efektīvu pieeju no 

platformas puses nelikumīga satura atklāšanai un dzēšanai (3). Tomēr to nevar 

apstiprināt ar pierādījumiem šajā ziņojumā, un patiesībā ir ļoti iespējams, ka Facebook 

nelielais reģistrēto sarunu skaits ir saistīts ar to, ka sarunas saistībā ar IĪT 

pārkāpumiem notiek privāti, nevis publiski. Lai gan visām platformām ir tiešās 

ziņojumapmaiņas funkcija, šķiet, ka privāto grupu prominence ir tieši Facebook 

raksturīga parādība. Tā kā šajā pētījumā tika apskatītas tikai publiskās sarunas, šo 

hipotēzi nebija iespējams apstiprināt, tomēr tā jāpatur prātā, apskatot salīdzinoši nelielo 

ar IĪT pārkāpumiem saistīto sarunu skaitu, kas ar SIA palīdzību tika atklāts Facebook 

platformā. 

 
 

Attiecībā uz IĪT pārkāpumiem saistībā ar digitālo saturu atklājās cita situācija. Reddit 

kļuva īpaši svarīgs sarunām par filmām un televīzijas raidījumiem, bet Twitter guva 

priekšroku sarunām par mūziku un e-grāmatām. 

 

Attiecībā uz valodas parametru, pētījuma pirmā daļa atklāja to, ka angļu valoda bija 

dominējošā un ka dažas valodas, piemēram, poļu un zviedru valoda, tika izmantotas 

reti. Neraugoties uz to, Instagram tīklā tika atklāts liels daudzums franču, vācu, itāļu un 

spāņu valodas sarunu par fiziskām precēm, izņemot par zālēm, kas biežāk tika minētas 

Twitter tīklā. 

 

Tā kā pētījuma ilgums bija seši mēneši (no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada 

septembrim) un notika COVID-19 pandēmijas laikā, tika novērots, ka iegūtos rezultātus 

daļēji ietekmēja ieviestie ierobežojumi. Lai rezultātus apskatītu kontekstā, ar IĪT 

pārkāpumiem, saistītais sarunu apjoms tika salīdzināts ar vispārējām IĪT sarunu 

tendencēm pēdējo trīs gadu laikā (no 2017. gada jūnija līdz 2020. gada jūlijam). Tas 

atklāja, ka attiecībā uz fiziskām precēm zāļu kategorijā bija vērojams būtisks sarunu 
 

 

(2) Privātās Facebook grupas šajā pētījumā nav iekļautas. 

(3) Facebook īstenotie pasākumi IĪT pārkāpumu novēršanai ietver “globālo brīdināšanas un izdzēšanas 
programmu, spēcīgu atkārtoto pārkāpumu politiku un papildu speciālos pasākumus, kas pārsniedz 
brīdināšanu un izdzēšanu”. – Facebook pārredzamības ziņojums. 
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skaita palielinājums, bet apģērbu kategorijā vislielākais tas bija COVID-19 

ierobežojumu perioda beigās. Turpretī digitālā satura tendence bija progresīvs sarunu 

skaita palielinājums, ko varētu interpretēt kā mācīšanās līknes efektu, lietotājiem labāk 

iepazīstot gan likumīgā, gan nelikumīgā digitālā satura patēriņu. 

 
 

 

IĪT pārkāpumu darbības modeļi, kas izmantoti sociālajos medijos 
 

 

Veiktā tēmu modelēšana un kvalitatīvā analīze ar mērķi apzināt iespējamos IĪT 

pārkāpšanas darbības modeļus, atklāja to, ka ir ļoti grūti atklāt kādu sistēmu attiecībā 

uz IĪT pārkāpumiem sociālajos medijos. Tas ir skaidrojams ar tālāk minētajiem 

novērojumiem. 

 
 

• Attiecībā uz fiziskām precēm analīze atklāja, ka sarunas saistībā ar IĪT 

pārkāpumiem galvenokārt bija par reklamēšanas un komerciālajām darbībām. 

Viltoto preču nodrošinātāji kopēja pārbaudītus un sekmīgus darbības modeļus, 

kurus jau izmanto īstie zīmoli. 

 
 

• Apkopotajās sarunās digitālā satura pirātismu veicināja lietotāju vēlme piekļūt 

pirātiskam saturam. Patiešām, visas sarunas bija par veidiem, kā piekļūt saturam 

nelikumīgi. Līdz ar to pirātiskā digitālā satura nodrošinātāji ieņēma pasīvu lomu, 

ļaujot pašiem lietotājiem izplatīt informāciju un piesaistīt jaunus satura lietotājus. 

 

Lai gan īpaši izstrādāti IĪT pārkāpumu darbības modeļi šajā pētījumā netika atklāti, 

analīze ļāva definēt, ko varētu dēvēt par pieeju “norāžu kopums”, lai palīdzētu 

identificēt sarunas, kas saistītas ar IĪT pārkāpumiem gan attiecībā uz fiziskām precēm, 

gan digitālo saturu. Uzticamāku atklāšanas pieeju būtu vieglāk izstrādāt, izmantojot 

apmācītus mašīnmācīšanās modeļus, kuri varētu prognozēt un sniegt ieteikumus. 

 

Pētījums apliecina, ka sociālo mediju platformas ir rīki atkārtotiem IĪT pārkāpumiem 

gan attiecībā uz fiziskām precēm, gan digitālo saturu. Turklāt šāda satura atklāšana ir 

sarežģīta dažādo un pastāvīgi mainīgo pieeju dēļ, ko izmanto viltoto preču un pirātiskā 

satura nodrošinātāji, kuri darbojas vairākās platformās, valodās un satura veidos. 
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