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Povzetek 

 

 

Rast elektronskega trgovanja je dobro dokumentirana, ni pa jasno, kako naraščanje 

različnih tehnologij in navad potrošnikov vpliva na kršenje pravic intelektualne lastnine 

na internetu, zlasti na platformah družbenih omrežij. V tem okviru se je Urad Evropske 

unije za intelektualno lastnino (EUIPO) odločil izvesti študijo, da bi bolje razumeli obseg 

in pogostost kršenja pravic intelektualne lastnine na družbenih omrežjih (1). Študija je 

bila osredotočena na tri glavna vprašanja, da bi bolje razumeli sedanje dejavnosti in 

trende na področju ponarejenih fizičnih izdelkov in piratstva digitalnih vsebin. 

 

Namen prvega dela študije je podati celovito sliko uporabe družbenih omrežij, povezane 

z morebitnimi dejavnostmi kršenja pravic intelektualne lastnine ali spodbujanjem 

njihovega kršenja; v drugem delu se meri relativni delež kršenja pravic intelektualne 

lastnine na področju fizičnih izdelkov in digitalnih vsebin na družbenih omrežjih v 

primerjavi s pristnimi izdelki ali zakonitimi avtorsko zaščitenimi digitalnimi vsebinami; 

tretji del pa je namenjen opredelitvi ključnih kazalnikov za boljše prepoznavanje 

poslovnih modelov, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, na družbenih 

omrežjih. 

 

Analiza je obsegala podatkovno rudarjenje na štirih platformah družbenih omrežij 

(Facebooku, Twitterju, Instagramu in Redditu) v šestih evropskih državah: Nemčiji, 

Španiji, Franciji, Italiji, na Poljskem in Švedskem, čeprav sledljivost pogovorom na 

kanalih družbenih omrežij, izbranih za študijo, ni bila vedno mogoča. Da bi se ta omejitev 

omilila, so se uporabila različna jezikovna merila, s pomočjo katerih so se pogovori 

povezali s ciljnimi državami. Zato je bila šestim jezikom Evropske unije (EU), zajetim v 

študijo (francoščini, nemščini, italijanščini, poljščini, španščini in švedščini), dodana 

angleščina, ker jo nematerni govorci pogosto uporabljajo na družbenih omrežjih. 

 

V študiji so uporabili metodologijo, ki temelji na analitiki podatkov z družbenih omrežij, 

ter kvantitativna in kvalitativna analiza. Pri osredotočanju na pogovore, povezane s 

kršenjem pravic intelektualne lastnine na področju fizičnih izdelkov in digitalnih vsebin, 

je bila ena od omejitev študije pravica do dostopa do nekaterih pogovorov na družbenih 

 
(1) Kot je navedeno v Poročilu urada EUIPO o stanju na področju kršitev pravic intelektualne lastnine za 
leto 2020, objavljenem junija 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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omrežjih. Zato so se v študiji obravnavali samo javni pogovori. Drugo vprašanje, na 

katero je opozorila študija, je bila težava pri razlikovanju med zakonitimi in nezakonitimi 

vsebinami. Rezultati, predstavljeni v tem poročilu, seveda nenazadnje pomenijo omejen 

vzorec, analize pa lahko veljajo samo za šest držav, sedem jezikov in štiri kanale 

družbenih omrežij, ki so bili vključeni. Kljub temu je zaradi te raznolikosti virov in 

obsežnosti podatkov mogoče sklepati, da so dobljene ugotovitve pomembne širše. Prav 

tako je mogoče šteti, da pomen tega poročila v zvezi z ravnanji, odkritimi na družbenih 

omrežjih, kaže na širše navade, ki na njih trenutno prevladujejo v povezavi s kršenjem 

pravic intelektualne lastnine. 

 

 

Uporaba družbenih omrežij za dejavnosti kršenja pravic intelektualne lastnine ali 

spodbujanje njihovega kršenja 

 

Za študijo je bilo z analitiko podatkov z družbenih omrežij pridobljenih skupno 

3,9 milijona pogovorov, ki so se navezovali na kategorije in blagovne znamke, izbrane, 

da bi predstavljale fizične izdelke. Med temi kategorijami fizičnih izdelkov se je največ 

pogovorov nanašalo na igrače, parfume in kozmetiko. V zvezi z digitalnimi vsebinami je 

bilo največ pogovorov o filmih, glasbi in videoigrah. 

 

Pogovor, povezan s kršenjem pravic intelektualne lastnine, je bil opredeljen kot vsak 

pogovor v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine. V študiji je bilo ugotovljeno, da 

bi lahko bilo 11 % pogovorov v zvezi s fizičnimi izdelki povezanih s ponaredki, 35 % 

pogovorov o digitalnih vsebinah pa bi lahko bilo povezanih s piratstvom. Čeprav je bila 

kvantitativna analiza izvedena pazljivo, je študija pokazala na težavo pri ugotavljanju 

kršenja pravice intelektualne lastnine z gotovostjo. 

 

Pri proučevanju, kje je največ kršitev pravic intelektualne lastnine, so bili pri fizičnih 

izdelkih na prvih treh mestih oblačila, obutev in nakit. Pri digitalnih vsebinah je bilo največ 

kršitev povezanih z elektronskimi knjigami, televizijskimi oddajami in glasbo. Jasen 

sklep, ki ga je bilo treba izpeljati na podlagi teh dokazov, je bil, da se na te izdelke skupaj 

nanaša največ pogovorov, v zvezi s katerimi je bilo ugotovljeno, da bi lahko bili povezani 

s kršenjem pravic intelektualne lastnine. 
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Relativni delež pogovorov v zvezi s ponaredki in piratskimi vsebinami na 

družbenih omrežjih v primerjavi s pristnimi izdelki ali zakonitimi digitalnimi 

vsebinami 

 

V drugem delu študije, ki je temeljil na analizi treh različnih vidikov, tj. platform, jezikov 

in časovnega okvira, so bili ugotovljeni določeni trendi pri dejavnostih kršenja pravic 

intelektualne lastnine in prizadevanjih za njihovo spodbujanje. 

 

V primeru kršenja pravic intelektualne lastnine za fizične izdelke je študija razkrila, da je 

Instagram družbeno omrežje z največjo skupno količino pogovorov. Na ravni kategorij 

izdelkov je Instagram tudi glavna platforma za pogovore o ročnih urah, igračah, parfumih 

in kozmetiki, nakitu in obutvi. Za Twitter je bila ugotovljena največja količina pogovorov 

o oblačilih in igračah, Reddit pa se najpogosteje uporablja za pogovore o zdravilih in 

pokrivalih. Nasprotno pa je bilo na Facebooku manj pogovorov (2), kar bi bilo mogoče 

pojasniti z učinkovitim pristopom platforme pri odkrivanju in brisanju vsebin, ki kršijo 

pravice intelektualne lastnine (3). Vendar tega v tem poročilu ni mogoče potrditi z dokazi, 

zato je dejansko mogoče, da je bilo majhno število evidentiranih pogovorov na 

Facebooku posledica tega, da pogovori, povezani s kršenjem pravic intelektualne 

lastnine, pogosteje kot javno potekajo zasebno. Čeprav imajo vse platforme funkcijo 

pošiljanja neposrednih sporočil, je pomen zasebnih skupin očitno pojav, ki je značilen 

samo za Facebook. Ker so se v tej študiji obravnavali samo javni pogovori, te domneve 

ni bilo mogoče potrditi, vendar jo je treba upoštevati v zvezi s podobno majhnim številom 

pogovorov, za katere se sumi, da zadevajo kršenje pravic intelektualne lastnine, ki je bilo 

na Facebooku odkrito z analitiko podatkov z družbenih omrežij. 

 

V primeru kršenja pravic intelektualne lastnine na področju digitalnih vsebin se kaže 

drugačen vzorec. Reddit je postal še posebno pomemben za pogovore v zvezi s filmi in 

televizijskimi oddajami, Twitterju pa se je dajala prednost pri pogovorih v zvezi z glasbo 

in elektronskimi knjigami. 

 

Kar zadeva jezikovni parameter, je prvi del študije pokazal, da prevladuje angleščina in 

da se nekateri jeziki, kot sta poljščina in švedščina, uporabljajo poredko. Kljub temu je 

bilo ugotovljeno, da je na Instagramu veliko pogovorov v francoščini, nemščini, 

 
(2) Zasebne skupine na Facebooku niso vključene v to študijo. 
(3) Ukrepi Facebooka za spoprijemanje s kršenjem pravic intelektualne lastnine vključujejo „splošni program 
za prijavo in odstranitev, odločno politiko v zvezi z večkratnimi kršitelji in dodatne posebne ukrepe, ki 
presegajo prijavo in odstranitev“. – Poročilo o preglednosti na Facebooku. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property


Poročilo o spremljanju in analiziranju družbenih omrežij glede 
kršenja pravic intelektualne lastnine 
 
 

5 

italijanščini in španščini, ki se nanašajo na fizične izdelke, razen v zvezi z omembami 

zdravil, ki so pogostejše na Twitterju. 

 

Ker je študija trajala šest mesecev (od aprila do septembra 2020) in med pandemijo 

COVID-19, je bilo ugotovljeno, da je na dobljene rezultate deloma vplivalo zaprtje držav. 

Da bi rezultate postavili v ustrezen okvir, se je skupna količina pogovorov, povezanih s 

kršenjem pravic intelektualne lastnine, vzporedno primerjala s splošnim vzorcem 

pogovorov v zvezi s kršenjem pravic intelektualne lastnine, evidentiranih v zadnjih treh 

letih (od junija 2017 do julija 2020). Pokazalo se je, da se je pri fizičnih izdelkih občutno 

povečalo število pogovorov v kategoriji zdravil, v kategoriji oblačil pa jih je bilo največ ob 

koncu ukrepov zaprtja. Na drugi strani pa je trend na področju digitalnih vsebin pokazal 

postopno povečevanje pogovorov, kar bi bilo mogoče razlagati kot učinek krivulje učenja, 

saj so uporabniki postali bolje seznanjeni z uporabo zakonitih in nezakonitih digitalnih 

vsebin. 

 

 

Uporaba poslovnih modelov, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, 

na družbenih omrežjih 

 

Izvedba tematskega modeliranja in kvalitativne analize, da bi se odkrili morebitni poslovni 

modeli, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, je pokazala, da je zelo težko 

ugotoviti vzorec v zvezi s kršenjem pravic intelektualne lastnine na družbenih omrežjih. 

To bi bilo mogoče pojasniti z naslednjimi opažanji. 

 

• V primeru fizičnega izdelka je analiza razkrila, da so se pogovori, povezani s 

kršenjem pravic intelektualne lastnine, nanašali predvsem na promocije in 

komercialne dejavnosti. Ponudniki ponaredkov so kopirali preizkušene in uspešne 

poslovne modele, ki jih že uporabljajo zakonite blagovne znamke. 

 

• V zbranih pogovorih je piratstvo digitalnih vsebin temeljilo na nameri uporabnikov, 

da dostopajo do piratskih vsebin. Dejansko so se vsi pogovori nanašali na iskanje 

načinov za nezakonit dostop do vsebin. Posledično so ponudniki piratskih digitalnih 

vsebin prevzeli pasivno vlogo, saj so se zanašali na uporabnike, da bodo razširjali 

informacije in privabljali nove uporabnike k njihovim vsebinam. 
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Čeprav v tej študiji ni bilo mogoče ugotoviti prilagojenih poslovnih modelov, s katerimi se 

kršijo pravice intelektualne lastnine, je bil na podlagi analize opredeljen pristop, ki bi ga 

bilo mogoče imenovati „sklop indicev“, da bi se lažje odkrili pogovori, povezani s 

kršenjem pravic intelektualne lastnine za fizične izdelke in digitalne vsebine. Zanesljivejši 

pristop k odkrivanju bi olajšala tudi uporaba naučenih modelov strojnega učenja, ki bi 

lahko zagotavljali napovedi in priporočila. 

 

Študija dokazuje, da so platforme družbenih omrežij orodja za ponavljajoče se kršitve 

pravic intelektualne lastnine v zvezi s fizičnimi izdelki in tudi digitalnimi vsebinami. Poleg 

tega je odkrivanje tovrstnih vsebin zapleteno zaradi različnih in nenehno spreminjajočih 

se pristopov, ki jih uporabljajo ponudniki ponaredkov ali piratskih vsebin in so razširjeni 

po različnih platformah, jezikih in vrstah vsebin. 


