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Pardavėjų paskyrų tyrimas – galutinė ataskaita 

SANTRAUKA 

Bendroji informacija 

2020 m. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) per Europos intelektinės 

nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą užsakė atlikti tyrimą dėl intelektinės 

nuosavybės teisių pažeidimų pasinaudojant pardavėjų paskyromis trečiųjų šalių prekybos 

platformose. Tyrimu buvo siekiama geriau suprasti tai, kaip intelektinės nuosavybės teisių 

pažeidėjai piktnaudžiauja internetinėmis prekybos platformomis, kad parduotų intelektinės 

nuosavybės teises pažeidžiančias prekes ir paslaugas, kaip veikia intelektinės nuosavybės 

teisių pažeidėjų taikomi verslo modeliai, ir taip suteikti naujų žinių, siekiant veiksmingiau 

spręsti šio reiškinio keliamą problemą. 

Tyrimą buvo pavesta atlikti Bornmuto universiteto intelektinės nuosavybės politikos ir valdymo 

centrui (CIPPM), kuris sudarė teisės ir informatikos mokslo sričių tyrėjų grupę1. Tyrimo grupei 

padėjo ekspertų grupė, kurią sudarė teisių subjektų, internetinių prekybos platformų, 

gabenimo ir mokėjimo bendrovių, teisėsaugos, teisminių institucijų, privačių tyrimo tarnybų ir 

skaitmeninio saugumo srities atstovai. 

Ši ataskaita parengta kaip intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių tiekimo ir 

paslaugų teikimo internetinėse prekybos platformose teisinių, techninių ir logistinių aspektų 

tyrimas. Joje apžvelgiama esama literatūra ir politikos iniciatyvos, teisės aktų sistema ir teismų 

praktika, taip pat pateikiama kokybinė esamų verslo modelių analizė bei galimos įgyvendinimo 

užtikrinimo galimybės. 

Metodika 

Verslo modelių analizė buvo parengta surengus keletą struktūruotų pokalbių su srities 

ekspertais ir atlikus nepriklausomą tyrimą panaudojant kibernetinio saugumo metodus. 

Struktūruotuose pokalbiuose dalyvavo ekspertai, atstovaujantys prekių ženklų savininkams, 

teisių turėtojams, elektroninėms prekyvietėms, muitinėms, pasiuntinių tarnyboms, mokėjimo 

1 Bornmuto universiteto mokslinių tyrimų grupei vadovavo prof. Maurizio Borghi ir prof. Vasilis Katos, jos nariai 
buvo dr. Dimitrios Koukiadis, dr. Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias ir Dukki Hong. 
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paslaugų teikėjams, teisminėms ir teisėsaugos institucijoms. Nepriklausomas tyrimas atliktas 

taikant kibernetinio saugumo tyrimų metodus ir praktiką skaitmeninės ekspertizės ir reagavimo 

į incidentus srityje. Toks požiūris leido nustatyti vadinamuosius taktiką, metodus ir procedūras, 

kuriais naudojasi pažeidėjai. Vėliau taktika, metodai ir procedūros buvo parengti verslo atvejų 

aprašuose ir sudarė verslo modelių analizės pagrindą2. 

Tyrimo kontekstas: intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai kintančioje interneto 
aplinkoje 

Apskaičiuota, kad 2019 m. į ES importuotų suklastotų ir piratinių prekių vertė siekė iki 
119 mlrd. EUR arba 5,8 % viso ES importo3. Didžiąją šios vertės dalį sudaro interneto 

sandoriai. Dėl didžiulės internetinių prekybos platformų skverbties į rinką jos tampa paklausiu 

šių prekių pardavimo kanalu. Kaip 2019 m. pabrėžė EUIPO ir Europolas, netinkamas 

naudojimasis šiomis platformomis tapo „svarbiu nusikalstamų grupuočių, prekiaujančių 

suklastotomis ir piratinėmis prekėmis, pajamų šaltiniu“4. 

Nors neteisėtų prekių prekyba elektroninėse prekyvietėse nėra naujiena, kai kurios naujos 
tendencijos trukdo užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą. 

• Kelios pardavėjo paskyros. Organizuotos nusikalstamos grupės (ONG) sistemingai

piktnaudžiauja prekybos platformomis, atidarydamos kelias paskyras skirtingais

pavadinimais tose pačiose platformose ir skirtingose terpėse.

• Reklama internete. Pardavėjai manipuliuoja internetinės reklamos paslaugomis

susiedami savo neteisėtą veiklą su prekių ženklais ir teisėtose interneto svetainėse ar

socialinės žiniasklaidos platformose skelbia reklamą, nukreipiančią srautą į išorines

interneto svetaines ar internetinių prekyviečių sąrašus, kuriuose siūlomos intelektinės

nuosavybės teises pažeidžiančios prekės.

• Veikla socialiniuose tinkluose. Pardavėjai gali piktnaudžiauti įvairiomis socialinės

žiniasklaidos platformų funkcijomis, kad pasiektų daugiau vartotojų5. Pavyzdžiui, jie gali

2 Šios ataskaitos priede pateikiama 13 atrinktų atvejų analizių. 
3 OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Paris 2021, p. 3 and 58. 
4 EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019, p. 11. 
5 EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement; EUIPO (2021) Social Media 
– Discussion Paper. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices
to address them, June 2021.
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reklamuoti suklastotas prekes pranešimais ir žinutėmis bendraudami viešai, privačiai ar 

pasirinktose grupėse arba vykdyti prekybą per tiesiogines transliacijas internetu, o tada 

nukreipti klientus į neteisėtą prekybą išorinėse platformose arba socialinės žiniasklaidos 

elektroninės prekybos priemonėse. 

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų internetinės prekybos platformose 
nustatymas 

Internetinėse prekyvietėse vykdoma intelektinės nuosavybės teises pažeidžianti veikla visų 

pirma yra suklastotų arba piratinių prekių pardavimas. Suklastotos ir piratinės prekės 

apibrėžtos įvairiose teisinėse priemonėse ir nacionaliniuose teisės aktuose. Šios apibrėžtys 

gali labai skirtis. Šiame tyrime klastotė – tai akivaizdus prekių ženklo pažeidimas, kai prekės 

žymimos žymeniu, kuris yra tapatus arba kitaip neatskiriamas nuo registruoto prekių ženklo. 

Suklastotos prekės gali būti įvairios – nuo nekokybiškų imitacijų (toliau – falsifikatas) iki kopijų, 

kurios savo išvaizda prilygsta firminiams gaminiams (toliau – kopija). Piratavimas – tai prekyba 

prekėmis, kuriomis pažeidžiamos autorių arba dizaino teisės, ir tai taikoma tiek fizinėms, tiek 

skaitmeninėms prekėms. 

Kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo formos yra susijusios su žymenų, kurie yra 

klaidinamai panašūs į teisėto prekių ženklo savininko žymenis, arba kurie daro žalą prekių 

ženklo reputacijai, naudojimu. Šios mažiau aiškios pažeidimo formos apima ir paprastus, ir 

labai sudėtingus atvejus, kuriuos gali prireikti išnagrinėti kiekvienu konkrečiu atveju. Be to, 

intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas gali būti susijęs su prekyba „pilkosios rinkos“ 

produktais, t. y. autentiškais produktais, importuojamais ir parduodamais be intelektinės 

nuosavybės savininko leidimo. 

Šiame tyrime naudojami toliau pateiktoje lentelėje nurodyti aprašymai. Kai kuriose 

jurisdikcijose šie apibūdinimai gali skirtis nuo grynai teisinių apibrėžčių, tačiau pagrindinė 

mintis yra ta, kad visa nurodyta veikla ar prekėmis vienaip ar kitaip pažeidžiamos intelektinės 

nuosavybės teisės. 
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PREKIŲ, KURIOMIS PAŽEIDŽIAMOS INTELEKTINĖS 

NUOSAVYBĖS TEISĖS, PAVYZDŽIAI 

Fizinės Skaitmeninės 

Klastotės 
• Falsifikatai (prastos kokybės

imitacijos)
• Kopijos (tos pačios išvaizdos

nukopijuoti gaminiai)

• Kompiuterinio projektavimo
(CAD) failai, skirti 3D
spausdinimui

Piratavimas 

• Autorių teisių saugomo turinio
kopijos fizinėse laikmenose (CD,
DVD)

• Dizaino objektų kopijos
• Techninės apsaugos priemonių

išvengimo įrenginiai
• TV dekoderio išmaniosios kortelės
• TV priedėliai arba atmintinės su

instaliuotomis programomis 

• Programinės įrangos kopijos
• Programinės įrangos, vaizdo

žaidimų ar duomenų bazių
aktyvavimo raktai

• Nulaužtos srautinio transliavimo
paslaugų paskyros

• Kompiuterinio projektavimo
(CAD) failai 

Supainiojimas 
• Panašus prekių ženklo

pavadinimas, logotipas ar pakuotė
ant panašių prekių

• Panašaus prekių ženklo
pavadinimas ir (arba) logotipas
ant panašių skaitmeninių prekių,
pvz., programinės įrangos, vaizdo
žaidimų ar taikomųjų programų

Prekių ženklo 

panaudojimas 
• Garsių prekių ženklų naudojimas

ant nesusijusių prekių

• Garsių prekių ženklų naudojimas
virtualiuose pasauliuose arba ant
nekeičiamųjų žetonų

Pilkoji rinka 
• Lygiagretus importas
• Perviršiai
• Atmestos prekės

• Nėra informacijos

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjų pasirenkama interneto platforma labai priklauso nuo 

parduodamos prekės ar paslaugos rūšies, tikslinio vartotojo ir nuo to, ar pažeidėjas yra 

„vienkartinis“ ar „sisteminis“ pardavėjas. Be bendrųjų didmeninės prekybos ir aukcionų 

prekyviečių yra ir specializuotų prekyviečių, pavyzdžiui, rankų darbo prekių, nepriklausomų 

mažmenininkų, skaitmeninių prekių (pvz., vaizdo žaidimų ir programinės įrangos licencijų) ir 

nekeičiamųjų žetonų (NFT) prekyviečių. Vis svarbesnis vaidmuo tenka „socialinei prekybai“, 

t. y. C2C (vartotojas vartotojui) ir B2C (verslas vartotojui) pardavimams per socialinę

žiniasklaidą. Pagrindinės socialinės žiniasklaidos platformos sukūrė savo e. prekybos

funkcijas. Vis labiau populiarėja socialinės žiniasklaidos tiesioginės transliacijos priemonės,

kurios naudojamos gaminiams parduoti ir demonstruoti pirkėjams.

Nuolat klastotėmis prekiaujantys pardavėjai taip pat gali naudotis „juodajame tinkle“ 

veikiančiomis neteisėtomis prekyvietėmis, kuriose sandoriai vykdomi anonimiškai ir naudojant 

kriptovaliutas. 
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos numanomos kiekvienos kategorijos prekių, kuriomis 

pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, paskirties prekyvietės, įvertinant tikimybę, 

kad tam tikras produktas bus aptiktas tam tikro tipo prekyvietėje. 

Prekės, kuriomis pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės 

Prekyvietės tipas I. Klastotės
II. 

Piratavimas 
III. 

Supainiojimas 
IV. 

Panaudojimas 
V. Pilkoji

rinka

Didmeninė 
prekyba 

Aukcionas / 
naudotos prekės 

Rankdarbiai / 
menas 

Socialiniai tinklai 

Darbai /paslaugos 

Skaitmeninės 
prekės 

„Juodasis tinklas“ 

Tyrimas ir vykdymo užtikrinimas remiantis tiekimo grandine 

Procesas, kuriuo grindžiami intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai per trečiųjų šalių 

prekybos platformose esančias pardavėjų paskyras, susideda iš septynių etapų tiekimo 

grandinės – nuo pagaminimo iki neteisėtos prekės pristatymo. Tai nenutrūkstamas 

informacijos, fizinių daiktų ir pinigų srauto procesas, kuriame dalyvauja daug tarpininkų. 

Vykdymo užtikrinimo požiūriu neteisėta veikla mažiau matoma keliaujant tiekimo grandine 

atgal (iš dešinės į kairę), o labiau matoma – artėjant prie kliento (gabenimas – paskutinis 

etapas dešinėje). 

Visoje tiekimo grandinėje pažeidėjai naudoja įvairius metodus, kad išvengtų vykdymo 

užtikrinimo veiksmų, pavyzdžiui, metodus, kuriais siekiama išvengti aptikimo, pašalinimo, 

prekių sulaikymo ar konfiskavimo. Tai padeda nuspręsti, kokių veiksmų imtis vykdymą 

Žaliavų 
tiekimas Gamyba

Sandėliavim
as ir atsargų 

laikymas

Siūlymas 
parduoti 
internete

Rinkodara Pardavim
as

Gabenim
as

Maža 

tikimybė 

Didelė 

tikimybė 
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užtikrinantiems subjektams kiekviename grandinės etape. Tarp šių veiksmų yra tyrimai bei 

teisėsaugos priemonės, taip pat savireguliavimui skirtos vykdymo užtikrinimo priemones. 

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinti pagrindiniai vykdymo užtikrinimo veiksmai, kuriuos 

teisėsaugos institucijos, interneto platformos ir intelektinės nuosavybės savininkai gali taikyti 

kiekviename tiekimo grandinės etape. 

VYKDYMO UŽTIKRINIMO VEIKSMAI 

• Medžiagų stebėsena: pagrindinių vietų, kur medžiagos

gaminamos ar gaunamos, nustatymas ir jų duomenų bazės

tvarkymas.

• Muitinės atliekami patikrinimai: pasinaudojama kilmės valstybių

ir (arba) žinomų pagrindinių vietų istorine informacija ir muitinės

deklaracijų formose pateikta informacija.

• Gamintojų banko sąskaitų blokavimas.

• Tendencijų ir sezoninių įvykių, turinčių įtakos prekių gamybai

(pvz., sporto varžybų pradžia, populiarių gaminių išleidimas),

stebėjimas.

• Prekių konfiskavimas ir (arba) sulaikymas: kratos intelektinės

nuosavybės teisių pažeidėjų atsargų laikymo vietose ir neteisėtų

prekių paėmimas.

• Neteisėtų prekių, kurios laikomos prekybos platformoje be žinios,

pardavėjų aptikimas.

• Perspėjimo ir pašalinimo procedūrų vykdymas: sąrašų ir

pardavėjų paskyrų pašalinimas.

• Perspėjimo pranešimų stebėjimas: vertinami įspėjantys rodikliai

prekyvietėje, pvz., pasiūlymai, kurie  „skamba pernelyg gerai, kad

būtų tiesa“ ir (arba) per trumpą laiką sulaukia pernelyg daug

teigiamų atsiliepimų.

• Komunikacijos stebėjimas: stebima internetinė komunikacija

socialinės žiniasklaidos platformose, tarpusavio komunikacija ir

reklamos programos.

2. Gamyba

3. 
Sandėliavima

s ir atsargų 
laikymas

4. Siūlymas
parduoti
internete

5. 
Rinkodara

1. Žaliavų 
tiekimas
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• Reklamos pašalinimas: reklamos raktažodžių pašalinimas,

rezultatų pašalinimas iš sąrašo paieškos sistemose, produkto ar

pardavėjo paskyros pašalinimas.

• Bendradarbiavimas su bankais ir (arba) finansų įstaigomis
siekiant aptikti ir identifikuoti su finansiniais sandoriais susijusius

subjektus ir užblokuoti banko sąskaitas.

• Bendradarbiavimas su mokėjimo paslaugų teikėjais siekiant

užblokuoti operacijas, kai nustatomi neteisėti pardavėjai.

• Tyrimai pagal lėšų sekimo principą: analizuojant tiriamus

finansinius sandorius, sukuriamas išsamus pardavėjų profilis.

• Bandomieji pirkimai: intelektinės nuosavybės teises

pažeidžiančių produktų pirkimas siekiant surinkti įrodymų,

reikalingų neteisėtą prekybą vykdančio pardavėjo kaltei pagrįsti.

• Bendradarbiavimas su kurjerių ir (arba) pašto tarnybomis
siekiant užkirsti kelią suklastotų produktų platinimui ir (arba)

nustatyti platintojų adresus.

• Bendradarbiavimas su muitine, kad būtų pradėtos neteisėtų

prekių sulaikymo ir konfiskavimo procedūros ir prašoma pateikti

duomenis po prekių sunaikinimo.

• Prekių sulaikymas muitinėje arba pašto tarnybose.

• Maršrutų stebėjimas siekiant išsiaiškinti produkto kilmę,

platintojus ir pardavėjus bei tai, kaip produktai perduodami

pirkėjams.

• Įtariamųjų, kurie gauna neįprastą kiekį nenumatytų užsakymų iš

nuolatinių maršrutų, stebėjimas.

Veiksmingo vykdymo užtikrinimo priemonės, politika ir strategijos 

Kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais trečiųjų šalių prekybos platformose 

taikomos įvairios priemonės, politika ir taktika. Tai apima vykdymo užtikrinimo veiksmus ir 

savanoriškas priemones, kurių imamasi bendradarbiaujant visoms suinteresuotosioms 

šalims. ES 2011 m. pasirašytame ir 2016 m. peržiūrėtame Susitarimo memorandume 

6. 
Pardavimas

7. 
Gabenimas
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numatyta bendra šių savanoriškų priemonių sistema6. Geroji praktika pagal Susitarimo 

memorandumą apima iniciatyvias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai 

veiklai prieš jai prasidedant, ir reagavimo priemones, kuriomis siekiama panaikinti arba 

apriboti tokios veiklos poveikį jai prasidėjus. 

• Savanoriškos iniciatyvios ir prevencinės priemonės. Šių priemonių teisinis

pagrindas yra sutartiniai įsipareigojimai, kylantys iš sutikimo su internetinių prekyviečių

naudojimo sąlygomis, pagal kurias draudžiama parduoti trečiųjų šalių teises

pažeidžiančias prekes. Bendradarbiaujant su intelektinės nuosavybės savininkais

parengtos šios priemonės.

(i) Politika dėl daugkartinių pažeidėjų: naudotojams, kurie pakartotinai pažeidžia

naudojimo sąlygas, gali būti laikinai sustabdyta galimybė naudotis paskyra arba

paskyra išjungta.

(ii) Tapatybės patvirtinimas: siekiant užtikrinti politikos veiksmingumą, kad būtų

išvengta pakartotinių pažeidimų, platformose reikalaujama, kad naudotojai,

norėdami atidaryti paskyrą, pateiktų galiojantį tapatybės dokumentą, pvz.,

tapatybės arba adreso įrodymą. Prekybos platformose taip pat gali būti

reikalaujama pateikti verslo licenciją ir gali būti ribojamas tam tikrų raktinių žodžių

naudojimas profilio pavadinimuose.

(iii) Produktų atsekamumas: pagrindinės prekybos platformos įdiegė atsekamumo

sistemas, pagal kurias kiekvienam produktui suteikiamas unikalus kodas, kad būtų

galima patikrinti jo autentiškumą, kol jis dar nepasiekė vartotojo.

(iv) itos technologinės prevencijos priemonės: prekybos platformos ir socialinė

žiniasklaida taiko raktinių žodžių filtravimą, turinio moderavimą ir vaizdo

atpažinimo technologijas, kad aptiktų neteisėtus sąrašus prieš užbaigiant

pardavimą.

• Perspėjimas ir pašalinimas. Perspėjimo ir pašalinimo procedūros – tai pagrindinės

savanoriškos reagavimo priemonės, kuriomis siekiama supaprastinti pranešimo apie

6 Europos Komisijos 2016 m. Susitarimo memorandumas dėl suklastotų prekių pardavimo internetu, 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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internete skelbiamą neteisėtą turinį ir jo pašalinimo procesą. Remiantis gerąja praktika, 

parengta pagal Susitarimo memorandumą, veiksmingos perspėjimo ir pašalinimo 

procedūros yra šios: 

(i) teisių turėtojams skirtas informacinis paketas su išsamiais nurodymais, kokią

informaciją reikia pateikti, kad pranešimas būtų aktyvuotas;

(ii) priemonės, skirtos keliems pranešimams arba masiniams (angl. in-bulk)

prašymams tvarkyti, kurios leidžia teisių turėtojams įtraukti į vieną prašymą

pašalinti kelis neteisėtus sąrašus;

(iii) „patikimų pranešėjų“ programos, kuriose numatyti pagreitinti, konfidencialūs

pranešimų kanalai ir greitesnio pašalinimo galimybė „patikimiems“ teisių

turėtojams, turintiems specialių žinių ir specialių technologijų neteisėtam turiniui

aptikti ir identifikuoti;

(iv) paieškos ir ataskaitų teikimo įrankiai, skirti palengvinti galimai neteisėto turinio

paiešką platformoje, naudojant vaizdų atpažinimo ir kitas technologijas;

(v) informacija naudotojams apie pašalinimo priežastį ir galimas pakartotinių

pažeidimų pasekmes, taip pat lengvai prieinama informacija apie teisę apskųsti

arba prieštaravimo pranešimui procedūrą, kad būtų galima užginčyti

intelektinės nuosavybės savininko pranešimą.

• Automatinio aptikimo priemonės. Dirbtiniu intelektu ir mašininiu mokymusi pagrįstos

aptikimo sistemos vaidina vis svarbesnį vaidmenį ir iniciatyviose, ir reagavimo

priemonėse.

Kartu su savanoriškomis priemonėmis, parengtomis bendradarbiaujant su internetinėmis 

prekyvietėmis, teisių turėtojai ir teisėsaugos institucijos imasi platesnio masto tyrimo ir 

vykdymo užtikrinimo priemonių, apimančių visą tiekimo grandinę. 

• Tyrimas pagal lėšų sekimo principą. Lėšų sekimo metodas – tai finansinių sandorių

vykdant neteisėtą veiklą stebėjimas ir informacijos gavimas iš jų, siekiant gauti įrodymų

ir (arba) sutrikdyti šią veiklą. Taikant šį metodą reikia, kad įvairios suinteresuotosios
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šalys, visų pirma mokėjimo paslaugas teikiančios tarnybos, bendradarbiautų, ir jis jau 

taikomas procesuose prieš intelektinės nuosavybės pažeidėjus. 

• Muitinės ir pasienio patikrinimai. ES muitinės patvirtina supaprastintas procedūras ir

sutrumpintus terminus dėl mažose pakuotėse pateikiamų prekių, kuriomis, kaip įtariama,

pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, sunaikinimo ir, teisių turėtojams

paprašius, jiems teikia duomenis.

• Vykdymo užtikrinimas „juodajame tinkle“. Atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėjų

ir galimų susijusių asmenų anonimiškumą, vykdymo užtikrinimas „juodojo tinklo“

prekyvietėse kelia specifinių sunkumų. Pasaulio teisėsaugos institucijoms

bendradarbiaujant, „juodojo tinklo“ prekyvietes pavyko uždaryti.

Pardavėjų baudžiamasis persekiojimas 

Pardavėjams gali būti teikiami ieškiniai dėl intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių 

prekių importo, siūlymo parduoti ir platinimo. Bylą gali iškelti intelektinės nuosavybės 

savininkai arba internetinių prekyviečių operatoriai, arba abu kartu. Nors civilinė atsakomybė 

už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus iš esmės suderinta ES lygmeniu (bent jau dėl 

tiesioginio pažeidimo), baudžiamoji atsakomybė tebėra nacionalinės teisės aktų leidėjų 

kompetencija. Daugumoje ES valstybių narių už prekių ženklų, autorių teisių ir gretutinių teisių 

pažeidimą taikoma baudžiamoji atsakomybė, kai pažeidėjo veiksmuose yra mens rea arba 

tyčia ir veikiama komerciniu mastu. Tačiau šie kriterijai valstybėse narėse suprantami 

nevienodai. 

Duomenų apie teisminius procesus prieš atskirus pardavėjus 27 ES valstybėse narėse nėra 

daug. Iš turimos teismų praktikos matyti, kad tyčia gali būti nustatyta remiantis objektyviais 

veiksniais, pavyzdžiui, aiškaus prekių ženklo savininko leidimo nebuvimu arba žinojimo apie 

produktų suklastojimą prezumpcija. „Komercinio masto“ kriterijus nėra toks aiškus ir labai 

priklauso nuo sandorių apimties. Tokios veiklos, kaip užsakymų gavimas ir prekių gabenimas, 

įrodymai yra labai svarbūs nustatant nacionalinėse jurisdikcijose reikalaujamą apimtį, kad būtų 

galima taikyti baudžiamąją atsakomybę. 
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Teismo draudimas tarpininkams 

Be ieškinių pardavėjams, intelektinės nuosavybės savininkai gali reikalauti taikyti teisių 

gynimo priemones internetinių prekyviečių operatoriams ir kitiems tiekimo grandinės 

tarpininkams. Tai yra sandėliams, reklamos platformoms, mokėjimo ir gabenimo paslaugas 

teikiančioms tarnyboms. Galimos teisminės teisių gynimo priemonės – tai teismo 
įpareigojimai, kuriuos. 

Draudimais tarpininkams gali būti siekiama ne tik nutraukti esamus pažeidimus, bet ir užkirsti 

kelią tolesniems pažeidimams. Tam reikia įgyvendinti tam tikras aktyvios stebėsenos 

pareigas. Tokių stebėsenos pareigų taikymo sritis pagal ES teisę ribojama E. komercijos 

direktyvos7 nuostatomis ir gali būti grindžiama „dvigubos tapatybės“ požiūriu, kurį pasiūlė 

generalinis advokatas N. Jääskinen byloje L'Oréal / eBay: „susijusiais atvejais pažeidimą turi 

daryti tas pats trečiasis asmuo ir turi būti pažeistas tas pats prekių ženklas“8. 

Jurisdikcijos klausimas 

Kadangi intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai, vykdomi per trečiųjų šalių prekyvietėse 

esančias pardavėjų paskyras, yra tarpvalstybinio pobūdžio, jurisdikcijos klausimas yra labai 

svarbus aspektas siekiant veiksmingo vykdymo. Ieškovai paprastai privalo iškelti bylą teisme, 

kuriame yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, tačiau bylą taip pat galima iškelti toje 

vietoje, kurioje padaryta žala, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis arba kurioje buvo padarytas 

pažeidimas. 

Kalbant apie jurisdikcijos civilinėse bylose nustatymą, svarbiausias veiksnys, į kurį reikia 

atsižvelgti, yra tai, ar pažeidėjų veiksmai buvo nukreipti į ES (visoje ES galiojančių 
intelektinės nuosavybės teisių atveju), ar į konkrečią valstybę narę. Nustačius, į ką buvo 

nukreiptas pažeidimas, intelektinės nuosavybės savininkai gali pareikšti ieškinį atitinkamos 

jurisdikcijos teismuose. 

7 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos 
direktyva) 15 straipsnio 1 dalis. 
8 Generalinio advokato N. Jääskinen išvada (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA / eBay, EU:C:2010:757, § 182). 
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INTELEKTINĖS 
NUOSAVYBĖS TEISĖS 

TEISINIS PAGRINDAS NUSTATYTI JURISDIKCIJĄ 
TARPTAUTINIUOSE (ES LYGMENIU) INTELEKTINĖS 
NUOSAVYBĖS GINČUOSE 

ES prekių ženklai ESPŽ reglamento Nr. 2017/10019 125 straipsnis 

Bendrijos dizainas Bendrijos dizaino reglamento Nr. 6/200210 82 straipsnis 

Nacionalinės intelektinės 

nuosavybės teisės 

(nacionaliniai prekių 

ženklai, autorių teisės ir 

gretutinės teisės, patentai 

ir kt.) 

„Briuselis I“ reglamentas (nauja redakcija)11 

Vienodas užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas ES valstybėse 

narėse yra numatytas „Briuselis I“ reglamente (nauja redakcija), tačiau užtikrinti teismų 

sprendimų vykdymą ne ES valstybių narių jurisdikcijose gali būti labai sudėtinga dėl 

nacionalinių įstatymų skirtumų. 

Jurisdikcija baudžiamosiose bylose paprastai grindžiama teritoriškumo principu. Šiuo 

metu ES teisėje nėra privalomų priemonių, skirtų jurisdikcijos kolizijai baudžiamosiose bylose 

spręsti. Tačiau 2001 m. Europos Tarybos konvencija dėl elektroninių nusikaltimų12 yra svarbi 

tarptautinės teisės priemonė, padedanti priimti sprendimus baudžiamosiose bylose prieš 

autorių teisių pažeidėjus internete13. 

9 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių 
ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1). 
10 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino su pakeitimais (OL L 386, 
2006 12 29, p. 14). 
11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 351, 2012 12 20, p. 1). 
12 Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, Europos Tarybos sutarčių serija Nr. 185. 
13 EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, March 2021, p. 33. 
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