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Študija o računih ponudnikov – končno poročilo 

POVZETEK 

Ozadje 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je leta 2020 prek Evropskega 

opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine naročil raziskavo o kršitvah pravic 

intelektualne lastnine prek računov ponudnikov na platformah tretjih oseb za trgovanje. 

Namen raziskave je bil poglobiti razumevanje načinov, na katere kršitelji pravic intelektualne 

lastnine spletne platforme za trgovanje zlorabljajo za trženje blaga in storitev, s katerimi se 

kršijo pravice intelektualne lastnine, in kako delujejo poslovni modeli, ki jih uporabljajo kršitelji 

pravic intelektualne lastnine, ter na podlagi tega zbrati novo znanje za uspešnejši spoprijem z 

izzivom, ki ga prinaša ta pojav. 

Raziskavo je izvedel Centre for Intellectual Property Policy and Management (CIPPM) 

Univerze v Bournemouthu, ki je ustanovil skupino raziskovalcev na področju zakonodaje in 

računalništva (1). Skupini raziskovalcev je pomagala skupina strokovnjakov, ki je zajemala 

predstavnike imetnikov pravic, spletnih platform za trgovanje, družb za prevoz blaga in družb 

za plačilne storitve, organov pregona, sodstva, ponudnikov storitev zasebnega preiskovanja 

in digitalne varnosti. 

To poročilo je bilo izvedeno kot študija pravnih, tehničnih in logističnih vidikov dobave blaga 

in storitev, s katerimi se na spletnih platformah za trgovanje kršijo pravice intelektualne 

lastnine. Prinaša pregled obstoječe literature in političnih pobud, zakonodajnega okvira in 

sodne prakse ter kvalitativno analizo obstoječih poslovnih modelov in razpoložljive možnosti 

uveljavljanja pravic v odzivu na navedene modele. 

Metodologija 

Analiza poslovnih modelov je bila oblikovana na podlagi vrste strukturiranih intervjujev s 

področnimi strokovnjaki in neodvisne preiskave, v kateri so bile uporabljene tehnike 

kibernetske varnosti. Opravljena je bila vrsta strukturiranih intervjujev s strokovnjaki, med 

(1) Skupino raziskovalcev Univerze v Bournemouthu sta vodila profesor Maurizio Borghi in profesor Vasilis Katos,
v njej pa so bili še dr. Dimitrios Koukiadis, dr. Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias in Dukki Hong.
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katerimi so bili imetniki znamk, imetniki pravic, spletne tržnice, carinski organi, kurirske službe, 

ponudniki plačilnih storitev, organi sodstva in organi pregona. Opravljena je bila tudi neodvisna 

raziskava z uporabo pristopov in praks, ki se uporabljajo pri preiskavah kibernetske varnosti 

na področju digitalne forenzike in odziva na incidente. Tak pristop je omogočil opredelitev t. i. 

taktik, tehnik in postopkov (TTP), ki jih uporabljajo kršitelji. TTP so bili nato oblikovani v opisih 

poslovnih primerov in uporabljeni kot podlaga za analizo poslovnih modelov (2). 

Okvir študije: kršitve pravic intelektualne lastnine v spreminjajočem se internetnem 
okolju 

Leta 2019 je ocenjena vrednost ponarejenega in piratskega blaga, uvoženega v EU, znašala 

do 119 milijard EUR oziroma 5,8 % vsega uvoza v EU (3) Glavni delež te vrednosti se 

nanaša na internetne transakcije. Spletne platforme za trgovanje so zaradi svoje izjemne 

uveljavitve na trgu zelo iskan kanal za prodajo navedenega blaga. Kot sta leta 2019 poudarila 

urad EUIPO in Europol, je zloraba teh platform postala „pomemben vir prihodkov kriminalnih 

združb, ki se ukvarjajo s prodajo ponarejenega in piratskega blaga“ (4). 

Čeprav prodaja ponarejenega blaga na spletnih tržnicah ni novost, nekateri porajajoči se 
trendi ovirajo prizadevanja za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. 

• Odpiranje več računov ponudnikov. Organizirane kriminalne združbe (OKZ) z

odpiranjem več računov z različnimi imeni na istih platformah in po različnih medijih

sistematično zlorabljajo platforme za trgovanje.

• Spletno oglaševanje. Ponudniki manipulirajo s storitvami spletnega oglaševanja tako,

da svoje nezakonite dejavnosti povezujejo z znamkami in na zakonitih spletiščih ali

platformah družbenih medijev objavljajo oglase, da usmerijo promet do zunanjih spletišč

ali vpisov na spletnih tržnicah, kjer se ponuja blago, s katerim se kršijo pravice

intelektualne lastnine.

(2) V Prilogi k temu poročilu je predstavljenih 13 izbranih študij primerov.
(3) OECD/EUIPO (2021), Global Trade in Fakes: A Worrying Threat (Svetovna trgovina s ponaredki: Skrb
vzbujajoča grožnja), OECD Publishing, Pariz 2021, str. 3 in 58.
(4) EUIPO/Europol (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019 (Ocena ogroženosti zaradi kaznivih
dejanj na področju intelektualne lastnine), str. 11.
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• Prisotnost v družbenih medijih. Ponudniki lahko zlorabijo različne funkcionalnosti

platform družbenih medijev, da dosežejo veliko potrošnikov (5). Tako lahko na primer

oglašujejo ponarejeno blago z objavami in sporočili pri javnem in zasebnem

komuniciranju ali komuniciranju v izbranih skupinah ali s prodajo s pretakanjem v živo,

nato pa stranke usmerijo v nezakonito prodajo na zunanjih platformah ali v sredstvih

družbenih medijev za e-trgovanje.

Evidentiranje kršitev pravic intelektualne lastnine na spletnih platformah za trgovanje 

Dejavnosti, s katerimi se na spletnih tržnicah kršijo pravice intelektualne lastnine, zajemajo 

zlasti prodajo ponarejenega ali piratskega blaga. Ponarejeno in piratsko blago je opredeljeno 

v različnih pravnih instrumentih in nacionalnih zakonodajah. Te opredelitve pojmov se lahko 

močno razlikujejo. V tej študiji je ponaredek očitna oblika kršitve znamke, pri čemer ima blago 

znak, ki je enak registrirani znamki ali se kako drugače zameša z njo. Ponarejeno blago sega 

od ponaredkov slabe kakovosti do kopij, ki so po videzu bolj podobne oznamčenim 

proizvodom. Piratstvo je prodaja blaga, ki krši avtorske pravice ali pravice iz modela, velja pa 

tako za fizično kakor digitalno blago. 

Druge oblike kršenja pravic intelektualne lastnine zajemajo uporabo znakov, ki so tako 

podobni znakom zakonitih imetnikov znamk, da bi lahko povzročili zmedo, ali ki škodujejo 

ugledu znamke. Te manj očitne oblike kršitev zajemajo tako preproste kakor zelo zapletene 

primere, pri katerih je lahko potrebna ad hoc obravnava. Poleg tega lahko kršenje pravic 

intelektualne lastnine zajema prodajo proizvodov na „sivem trgu“, in sicer pristnih proizvodov, 

ki se uvažajo in prodajajo brez dovoljenja imetnika pravic intelektualne lastnine. 

V tej študiji se uporabljajo opisi, podani v naslednji preglednici. Ti opisi se lahko razlikujejo od 

čisto pravnih opredelitev pojmov v nekaterih jurisdikcijah, temeljijo pa na tem, da vse zajeto 

blago ali dejavnosti tako ali drugače kršijo pravice intelektualne lastnine. 

PONAREJENO BLAGO: PRIMERI 

Fizično Digitalno 

(5) EUIPO (2021), Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement (Spremljanje in analiziranje
družbenih omrežij glede kršenja pravic intelektualne lastnine); EUIPO (2021), Social Media – Discussion Paper.
New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices to address them
(Družbeni mediji – dokument za razpravo. Novi in obstoječi trendi uporabe družbenih medijev za dejavnosti kršenja
pravic intelektualne lastnine ter dobre prakse za spoprijem z njimi), junij 2021.
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Ponarejanje • ponaredki slabe kakovosti
• kopije enakega videza

• CAD-datoteke (pripravljene z
računalniško podprtim
oblikovanjem) za 3D-tiskanje

Piratstvo 

• primerki avtorsko zaščitenih vsebin
na fizičnih nosilcih (CD, DVD)

• predmeti s kopirano obliko
• naprave za obidenje tehnoloških

zaščitnih ukrepov
• pametne kartice za TV-odkodirnike
• polno naloženi TV-komunikatorji ali

ključki 

• primerki programske opreme
• ključi za aktivacijo programske

opreme, videoiger in podatkovnih
zbirk

• kompromitirani računi za naprave
za pretakanje

• CAD-datoteke (pripravljene z
računalniško podprtim 
oblikovanjem) 

Zmeda • ime, logotip ali embalaža, podobna
znamki, na podobnem blagu

• ime in/ali logotip, podoben
znamki, na podobnem digitalnem
blagu, npr. programski opremi,
videoigrah ali aplikacijah

Izkoriščanje znamk • uporaba znanih znamk na
nepovezanem blagu

• uporaba znanih znamk v
virtualnih svetovih ali na
nezamenljivih žetonih

Sivi trg 
• vzporedni uvoz
• presežni proizvodi
• izmeček

• n. r.

Kršitelji pravic intelektualne lastnine izbirajo spletne platforme pretežno glede na vrsto blaga 

ali storitve, ki se prodaja, ciljno občinstvo in glede na to, ali so „občasni“ ali „sistematični“ 

ponudniki. Poleg „splošnih“ veleprodajnih in dražbenih tržnic obstajajo še „specializirane“ 

tržnice, kot so tržnice za ročno izdelano blago, neodvisne trgovce na drobno, digitalno blago 

(npr. videoigre in licence za programsko opremo) ter nezamenljive žetone (NFT). Vse 

pomembnejšo vlogo ima „družbeno trgovanje“, in sicer prodaja med potrošniki ter med podjetji 

in potrošniki prek družbenih medijev. Glavne platforme družbenih medijev imajo razvite lastne 

funkcionalnosti za e-trgovanje. Vse bolj narašča trend, da se sredstva družbenih medijev za 

pretakanje v živo uporabljajo za trženje in predstavitev proizvoda kupcem. 

Sistematični prodajalci ponaredkov uporabljajo tudi nezakonite tržnice na temnem omrežju, 

kjer se posli izvajajo anonimno in z uporabo kriptovalut. 

V spodnji preglednici so okvirno ponazorjene ciljne tržnice za posamezno skupino blaga, s 

katerim se kršijo pravice intelektualne lastnine, z vidika verjetnosti, da je zadevni proizvod 

zaznan na tržnici določene vrste. 
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Ponarejeno blago 

Vrsta tržnice 
I. 

Ponarejanje 
II. 

Piratstvo III. Zmeda
IV. 

Izkoriščanje V. Sivi trg

Trgovina na 
debelo 

Dražbe/rabljeno 
blago 

Ročna/umetniška 
dela 

Družbeni mediji 

Delovna 
sila/storitve 

Digitalno blago 

Temno omrežje 

Na dobavni verigi temelječ pristop k preiskavam in uveljavljanju pravic 

Proces, na katerem temeljijo kršitve pravic intelektualne lastnine prek računov ponudnikov na 

platformah tretjih oseb za trgovanje, zajema sedemstopenjsko dobavno verigo od proizvodnje 

do dobave ponarejenega blaga. Gre za stalen proces v obliki pretakanja informacij, fizičnih 

predmetov in denarja, ki zajema več posrednikov. Z vidika uveljavljanja pravic naj bi se vidnost 

nezakonite dejavnosti s premikanjem nazaj po dobavni verigi (od desne proti levi) zmanjševala 

ter povečevala v smeri stranke (prevoz blaga, skrajno desno). 

Kršitelji v dobavni verigi uporabljajo več tehnik, s katerimi se izmikajo uveljavljanju pravic, kot 

so tehnike izmikanja odkrivanju, odstranitvi, zaplembi in odvzemu blaga. To vpliva na ukrepe, 

ki bi jih lahko akterji s področja uveljavljanja pravic sprejeli na posamezni stopnji verige. Ti 

ukrepi zajemajo preiskave in pregon ter ukrepe za uveljavljanje pravic s samourejanjem. 

Dobava 
surovin Proizvodnja

Skladiščen
je in 

zaloge

Spletna 
ponudba za 

prodajo
Trženje Prodaja Prevoz 

blaga

Majhna 

verjetnost 

Velika 

verjetnost 
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V spodnji preglednici so povzeti ključni ukrepi za uveljavljanje pravic, ki so na voljo 

organom pregona, spletnim platformam in imetnikom pravic intelektualne lastnine na 

posamezni stopnji dobavne verige: 

UKREPI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

• Spremljanje materialov: opredelitev kritičnih točk, kjer se

materiali proizvajajo ali od koder izvirajo, ter vzdrževanje zbirke

podatkov o lokacijah.

• Carinske kontrole: izkoriščanje zgodovinskih informacij iz držav

porekla in/ali z znanih kritičnih točk in informacij z obrazcev

carinske deklaracije.

• Blokiranje bančnih računov proizvajalcev.

• Spremljanje trendov in sezonskih dogodkov, ki vplivajo na

proizvodnjo blaga (npr. začetek športnih prireditev, dajanje

priljubljenih proizvodov na trg).

• Odvzem/zaplemba blaga: racije v prostorih, kjer imajo kršitelji

pravic intelektualne lastnine zaloge, in zaseg ponarejenega blaga.

• Odkrivanje ponudnikov nezakonitega blaga, ki ga platforma za

trgovanje nevede gosti.

• Sprožitev postopkov za prijavo in odstranitev: odstranitev

vpisov in računov ponudnikov.

• Spremljanje opozoril: spremljanje opozorilnih znakov na tržnici,

kot so ponudbe, ki se: „zdijo predobre“ in/ali v kratkem času

prejmejo pretirano količino pozitivnih povratnih informacij.

• Spremljanje komunikacije: spremljanje spletnih komunikacij na

platformah družbenih medijev, komunikacije med posamezniki in

oglasnih aplikacij.

• Odstranjevanje oglasov: odstranjevanje ključnih besed,

odstranjevanje zadetkov s seznama zadetkov v iskalnikih,

odstranjevanje proizvodov ali računov ponudnikov.

2. 
Proizvodnja

3. 
Skladiščenj
e in zaloge

4. Spletna
ponudba za

prodajo

5. 
Trženje

1. Dobava 
surovin
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• Povezovanje z bankami/finančnimi organi za zaznavanje in

odkrivanje subjektov, ki stojijo za finančnimi transakcijami, ter

blokiranje bančnih računov.

• Povezovanje s ponudniki plačilnih storitev za blokiranje

transakcij, kadar so odkriti nezakoniti ponudniki.

• Preiskave na podlagi „sledenja denarju“: izdelava celotnega

profila ponudnikov z analizo preiskovanih finančnih transakcij.

• Testni nakupi: kupovanje proizvodov, s katerimi se kršijo pravice

intelektualne lastnine, za zbiranje dokazov, potrebnih za pripravo

dokumentacije zoper nezakonitega ponudnika.

• Povezovanje z izvajalci kurirskih/poštnih storitev za

preprečevanje distribucije ponarejenih proizvodov in/ali odkrivanje

naslovov distributerjev.

• Povezovanje s carino za sprožitev postopkov za odvzem in

zaplembo ponarejenega blaga ter pridobitev podatkov po uničenju

blaga.

• Odvzem blaga na carini ali pri izvajalcih poštnih storitev.

• Spremljanje poti za odkrivanje porekla proizvoda, distributerjev in

ponudnikov ter odkrivanje, kako se proizvodi prenašajo do kupcev.

• Spremljanje osumljencev, ki po običajnih poteh prejmejo

neobičajne količine nepričakovanih naročil.

Ukrepi, politike in strategije za uspešno uveljavljanje pravic 

Odpravljanje kršitev pravic intelektualne lastnine na platformah tretjih oseb za trgovanje 

zajema več ukrepov, politik in taktik. Med njimi so ukrepi za uveljavljanje pravic in prostovoljni 

ukrepi, sprejeti v okviru sodelovanja med vsemi vključenimi zainteresiranimi stranmi. V EU 

splošni okvir za te prostovoljne ukrepe zagotavlja Memorandum o soglasju, podpisan 

leta 2011 in revidiran leta 2016 (6). Dobre prakse po Memorandumu o soglasju zajemajo 

proaktivne ukrepe, katerih namen je preprečiti dejavnosti, ki kršijo pravice intelektualne 

(6) Evropska komisija (2016), Memorandum o soglasju o prodaji ponarejenega blaga po internetu,
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en.

6. Prodaja

7. Prevoz
blaga

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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lastnine, še preden se zgodijo, in reaktivne ukrepe, katerih namen je zatreti ali omejiti učinek 

navedenih dejavnosti, potem ko se te zgodijo. 

• Prostovoljni proaktivni in preprečevalni ukrepi (PPU). Pravno podlago za te ukrepe

zagotavljajo pogodbene obveznosti, izpeljane iz sprejetja pogojev uporabe spletnih

tržnic, ki prepovedujejo prodajo blaga, ki krši pravice tretjih oseb. Ti ukrepi, oblikovani v

sodelovanju z imetniki pravic intelektualne lastnine, zajemajo naslednje:

(i) politike o povratnikih: računi uporabnikov, ki večkrat prekršijo pogoje uporabe,

se lahko začasno ukinejo ali onemogočijo;

(ii) preverjanje identitete: za zagotovitev uspešnosti politik zoper ponavljajoče se

kršitve platforme od uporabnikov kot pogoj za odprtje računa zahtevajo, da

predložijo veljaven identifikacijski dokument, kot je dokazilo o identiteti ali naslovu.

Platforme za trgovanje lahko zahtevajo tudi dokazilo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti ter omejijo uporabo nekaterih ključnih besed v imenih profilov;

(iii) sledljivost proizvodov: glavne platforme za trgovanje so uvedle sisteme

sledljivosti, v okviru katerih vsak artikel dobi edinstveno oznako, ki potrjuje

pristnost artikla, preden ta pride do stranke;

(iv) drugi tehnološki preprečevalni ukrepi: platforme za trgovanje in družbeni mediji

uporabljajo filtriranje po ključnih besedah, moderiranje vsebin in tehnologijo za

prepoznavanje slik za odkrivanje vpisov, s katerimi se kršijo pravice intelektualne

lastnine, preden se lahko prodaja izvede.

• Prijava in odstranitev: Postopki za prijavo in odstranitev so ključni prostovoljni

reaktivni ukrepi za poenostavitev procesa prijave in odstranitve spletnih vsebin, s

katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine. V skladu z dobrimi praksami,

oblikovanimi v okviru Memoranduma o soglasju, uspešni postopki za prijavo in

odstranitev zajemajo naslednje:

(i) opisna dokumentacija za imetnike pravic s podrobnimi navodili o informacijah,

ki jih je treba predložiti za sprožitev prijave;
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(ii) orodja za upravljanje več prijav ali „zbirnih“ zahtev, ki imetnikom pravic

omogočajo, da v eno zahtevo za odstranitev vključijo več vpisov, s katerimi se

kršijo pravice intelektualne lastnine;

(iii) programi za „zaupanja vredne prijavitelje“ s posebnimi kanali za prednostno

obravnavane prijave in hitrejše odstranjevanje za „zaupanja vredne“ imetnike

pravic s specializiranim strokovnim znanjem in namensko tehnologijo za

odkrivanje in prepoznavanje vsebin, s katerimi se kršijo pravice intelektualne

lastnine;

(iv) orodja za iskanje in sporočanje, ki s tehnologijo prepoznavanja slik in drugimi

tehnologijami lajšajo proces iskanja vsebin na platformi, s katerimi se morebiti

kršijo pravice intelektualne lastnine;

(v) informacije za uporabnike o razlogu za odstranitev in morebitnih posledicah

ponavljajočih se kršitev ter zlahka dostopne informacije o pravici do pritožbe ali

postopku protiprijave za izpodbijanje prijave imetnika pravic intelektualne

lastnine.

• Ukrepi za samodejno odkrivanje. Pri proaktivnih in reaktivnih ukrepih imajo vse večjo

vlogo sistemi za odkrivanje na podlagi umetne inteligence in strojnega učenja.

Skupaj s prostovoljnimi ukrepi, oblikovanimi v sodelovanju s spletnimi tržnicami, imetniki 

pravic in organi pregona sprejemajo preiskovalne ukrepe in ukrepe za uveljavljanje pravic s 

širšim obsegom in razponom po vsej dobavni verigi. 

• Preiskava s sledenjem denarju. Pristop na podlagi „sledenja denarju“ zajema

spremljanje in pridobivanje informacij iz finančnih transakcij, ki se izvajajo v okviru

nezakonite dejavnosti, za zbiranje dokazov in/ali preprečevanje dejavnosti. Za ta pristop,

ki je bil sprejet v postopkih zoper kršitelje pravic intelektualne lastnine, je potrebno

sodelovanje med različnimi vključenimi zainteresiranimi stranmi, v prvi vrsti pa ponudniki

plačilnih storitev.

• Carinske in mejne kontrole. Carinski organi EU uvajajo poenostavljene postopke in

zgoščene časovne okvire za uničenje blaga, s katerim se domnevno kršijo pravice
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intelektualne lastnine, v majhnih paketih, na zahtevo pa imetnikom pravic priskrbijo 

podatke. 

• Uveljavljanje pravic v zvezi s temnim omrežjem. Zaradi anonimnosti spletnih

ponudnikov in mogočih povezanih oseb uveljavljanje pravic na tržnicah na temnem

omrežju prinaša posebne izzive. Globalno sodelovanje med organi pregona je privedlo

do zaprtja tržnic na temnem omrežju.

Pregon ponudnikov 

Zoper ponudnike se lahko sprožijo sodni postopki zaradi uvoza, ponujanja za prodajo in 

distribucije blaga, s katerim se kršijo pravice intelektualne lastnine. Postopke lahko sprožijo 

imetniki pravic intelektualne lastnine ali upravljavci spletnih tržnic ali oboji skupaj. Čeprav je 

civilna odgovornost za kršitev pravic intelektualne lastnine široko usklajena na ravni EU, vsaj 

kar zadeva neposredne kršitve, so za kazensko odgovornost še naprej pristojni nacionalni 

zakonodajalci. V večini držav članic EU imajo kršitve znamk ali avtorske in sorodnih pravic za 

posledico kazenske sankcije, če kršitelj ravna s krivdnim elementom (mens rea) ali naklepom 

in v trgovinsko pomembnem obsegu. Kljub temu se ta merila ne razlagajo enotno v vseh 

državah članicah. 

Obstajajo omejeni dokazi o sodnih postopkih zoper posamezne ponudnike v 27 državah 

članicah EU. Dostopna sodna praksa nakazuje, da se lahko naklep ugotovi na podlagi 

objektivnih dejavnikov, kot je pomanjkanje izrecnega dovoljenja imetnika znamke ali potrebno 

vedenje, da so proizvodi ponarejeni. Merilo „trgovinsko pomembnega obsega“ je manj 

jasno in je zelo odvisno od količine poslov. Dokazi o dejavnosti, kot sta prejemanje naročil in 

prevoz blaga, so ključni za določitev količine, ki jo nacionalne jurisdikcije določajo za uvedbo 

kazenskih sankcij. 

Sodne odredbe zoper posrednike 

Skupaj s sodnimi postopki zoper ponudnike lahko imetniki pravic intelektualne lastnine 

zahtevajo odpravo kršitev od upravljavcev spletnih tržnic in drugih posrednikov v dobavni 

verigi. To so zlasti skladišča, platforme za oglaševanje ter ponudniki plačilnih storitev in 

storitev prevoza blaga. Pravna sredstva, ki so na voljo, zajemajo sodne odredbe, ki jih sodni 

organ lahko izda, tudi če posrednik ni odgovoren za kršitev ali je izvzet od odgovornosti. 
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Sodne odredbe zoper posrednike so lahko usmerjene ne le v prenehanje obstoječih, temveč 

tudi v preprečevanje nadaljnjih kršitev. Za to je treba izvajati nekatere naloge proaktivnega 

spremljanja. Obseg takih nalog spremljanja v skladu s pravom Unije je omejen z določbami 

Direktive o elektronskem poslovanju (7), izpeljati pa ga je mogoče iz pristopa „dvojne 
identitete“, ki ga je v zadevi L’Oréal proti eBayu predlagal generalni pravobranilec Niilo 

Jääskinen in v zvezi s katerim je navedel, da mora biti: „v zadevnih primerih tretja stranka, ki 

je odgovorna za kršitve, ista in da mora biti tudi blagovna znamka, ki je predmet kršitve, 

ista“ (8). 

Vprašanje pristojnosti 

Zaradi nadnacionalne narave kršitev pravic intelektualne lastnine, storjenih prek računov 

ponudnikov na tržnicah tretjih oseb, je vprašanje pristojnosti ključen vidik za uspešno 

uveljavljanje pravic. Čeprav morajo v splošnem tožeče stranke zadevo predložiti sodiščem, 

kjer je sedež tožene stranke, se lahko postopek sproži tudi v kraju, kjer je nastala škoda, kjer 

se je zgodil dogodek, ki je povzročil škodo, ali kjer je bila storjena kršitev. 

Glede določitve pristojnosti v civilnih postopkih je ključno upoštevati, ali so kršitelji ciljno 

delovali v EU (v primeru pravic intelektualne lastnine v vsej EU) ali v posamezni državi 

članici. Če je cilj ugotovljen, lahko imetniki pravic intelektualne lastnine zadevo predložijo 

sodiščem jurisdikcije, v kateri so kršitelji ciljno delovali. 

PRAVICE 
INTELEKTUALNE 
LASTNINE 

PRAVNA PODLAGA ZA DOLOČITEV PRISTOJNOSTI V 
MEDNARODNIH SPORIH (SPORIH PO VSEJ EU) ZARADI 
INTELEKTUALNE LASTNINE 

Blagovne znamke EU Uredba št. 2017/1001 o blagovni znamki (9), člen 125 

Modeli Skupnosti Uredba št. 6/2002 o modelih Skupnosti (10), člen 82 

(7) Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju),
člen 15(1).
(8) Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Niila Jääskinena (12. 7. 2011, C-324/09, L’Oréal SA-eBay,
EU:C:2010:757, točka 182).
(9) Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske
unije (UL L 154, 16.6.2017, str. 1).
(10) Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti, kakor je bila spremenjena
(UL L 386, 29.12.2006, str. 14).
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Nacionalne pravice 

intelektualne lastnine 

(nacionalne znamke, 

avtorska in sorodne 

pravice, patenti itd.) 

Uredba Bruselj I (prenovitev) (11) 

Čeprav priznavanje in izvrševanje tujih sodnih odločb med članicami EU enotno določa 

Uredba Bruselj I (prenovitev), je lahko izvrševanje sodnih odločb v jurisdikcijah, ki niso države 

članice EU, zelo zahtevno zaradi razhajanj med nacionalnimi pravi. 

Pristojnost v kazenskih zadevah v splošnem temelji na načelu teritorialnosti. Trenutno po 

pravu EU ni zavezujočih instrumentov za reševanje sporov o pristojnosti v kazenskih zadevah. 

Kljub temu je Konvencija o kibernetski kriminaliteti Sveta Evrope iz leta 2001 (12) pomemben 

instrument mednarodnega prava, ki je v pomoč pri določitvi odločanja v kazenskih zadevah 

zoper spletne kršitelje avtorskih pravic (13). 

(11) Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).
(12) Konvencija o kibernetski kriminaliteti, Zbirka pogodb Sveta Evrope št. 185.
(13) EUIPO (2021), International judicial cooperation in intellectual property cases (Mednarodno pravosodno
sodelovanje v zadevah s področja intelektualne lastnine), marec 2021, str. 33.
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