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Kopsavilkums 

 

Pamatinformācija 

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2019. gada sākumā izveidoja Tehnoloģiju 

ietekmes ekspertu grupu (EG). Grupā ir eksperti, kuriem ir zināšanas un praktiska pieredze jauno un 

topošo tehnoloģiju ietekmes uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un īstenošanu uzraudzībā. 

EG izmanto īpašu pieeju, kuras pamatā ir adaptēta Lorensa Lesiga (Lawrence Lessig) teorija 

“Kibertelpas kodekss un citi likumi” (Kodeksa teorija), kurā aprakstīts, kā cilvēka darbību tiešsaistē 

regulē tiesību akti, sociālās normas un tirgus, ņemot vērā interneta tehnisko infrastruktūru (sauktu par 

“kodeksu”). EG ir pielāgojusi Kodeksa teoriju tādā nozīmē, ka tā uzskata, ka visa tehnoloģijas ietekme 

uz intelektuālo īpašumu ir jāaplūko no četriem aspektiem – tirgus, tiesību aktu, sociālā konteksta un 

pašas tehnoloģijas aspekta. 

 

Ekspertu grupas adaptētā Lesiga kodeksa teorija 

 

 

 

      

 

 

 

 

Pieeju, kas izmantota, analizējot jauno tehnoloģiju ietekmi uz intelektuālo īpašumu, var raksturot, 

izmantojot metaforu “abpusgriezīgs zobens”, kas parādīta attēlā zemāk. Sākuma punkts ir apsvērums, 

ka konkrētas tehnoloģijas izmantošanai, lai pārkāptu intelektuālā īpašuma tiesības vai aizsargātu un 
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īstenotu tās, zināmā mērā abos gadījumos ir vienādas iezīmes. Šī metafora arī liek domāt, ka 

tehnoloģiju pielietošanā katrā pusē var būt nepilnības, ko var izmantot otra puse. 

 

 

Metafora “abpusgriezīgs zobens” 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                       

 

 

 

EG izstrādāja unikālu metodiku, ko sauc par “Intelektuālā īpašuma tehnoloģiju ķēdi” un kas ir detalizēti 

aprakstīta tās pirmajā ziņojumā, kurš publicēts 2020. gada septembrī un kura nosaukums ir 

“Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un īstenošanas tehniskās apskates diskusiju 

dokuments 2020”. Atbilstoši šai metodikai jebkuras lietojumprogrammas izstrādei ir četri posmi: 

 

• izpēte, t. i., tehnoloģijas novērtēšana, lai noskaidrotu, vai to var izmantot, lai pārkāptu vai 

aizsargātu/īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības; 

 

• tehnoloģijas pārveidošana, lai dotu iespēju sasniegt noteikto mērķi; 

 

• ieroču sagatavošana, t. i., lietojumprogrammas izstrādes pabeigšana; 

 

• izmantošana, t. i., lietojumprogrammas faktiska monetizācija vai izmantošana, lai pārkāptu vai 

aizsargātu/īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības. 

  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Tech_Watch_paper/2020_IP_Infringement_and_Enforcement_Tech_Watch_Discussion_Paper_Full_EN.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Tech_Watch_paper/2020_IP_Infringement_and_Enforcement_Tech_Watch_Discussion_Paper_Full_EN.pdf
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“Intelektuālā īpašuma tehnoloģiju ķēde” 

 

 

 

 

 

 

EUIPO 2021. gadā uzdeva Apvienoto Nāciju Organizācijas Starpreģionu noziedzības un tiesiskuma 

pētniecības institūtam (UNICRI) sadarbībā ar Tehnoloģiju ietekmes ekspertu grupu īstenot pirmo 

padziļinātās izpētes projektu, izmantojot šo metodiku. 

 

Izstrādājot šo pētījumu, tika ņemta vērā pašreizējā noziedzības situācija. Ikgadējā stratēģiskajā 

interneta organizētās noziedzības draudu novērtējuma (IOCTA) ziņojumā, ko sagatavojis Eiropola 

Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centrs (EC3), ir sniegts pārskats par jaunajiem draudiem un 

attīstību kibernoziedzības vidē. Visaugstākās prioritātes draudus 2020. gadā radīja sociālā inženierija, 

izspiedējvīrusa programmatūras un citas ļaunprogrammatūru formas. Analizējot noziedzīgas 

darbības, ir svarīgi ņemt vērā kibernoziedzības “kiber–” elementa ietekmi, jo tas bieži vien ietekmē 

gandrīz katru šo darbību aspektu. Nesenajā IOCTA 2021 ziņojumā Eiropols uzskaitīja ar 

izspiedējvīrusu saistītās programmas, kurās tiek izmantoti piegādes ķēdes uzbrukumi, lai apdraudētu 

lielu korporāciju un valsts iestāžu tīklus un ieviestu jaunas daudzslāņu izspiešanas metodes, 

pārslāņotus mobilo ļaunprogrammatūru uzbrukumus un izkliedētu pakalpojuma atteikumu (DDoS), 

pieprasot izpirkuma maksu. Šā pētījuma 5. nodaļā tiks paskaidrots, kā šie draudi būtiski izpaužas arī 

saistībā ar autortiesībām un dizainparaugu tiesībām. 
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Kibernoziedzības attīstība un evolūcija ir jāapsver arī saistībā ar MI (mākslīgā intelekta) ļaunprātīgu 

izmantošanu, tostarp MI veicinātajiem noziegumiem pret intelektuālo īpašumu. Arvien lielākā apjomā 

notiekošā MI ļaunprātīgā izmantošana var pastiprināt kibernoziedzības ietekmi, jo tas spēj pilnveidot 

uzbrukumus sociālajai inženierijai plašā mērogā un, cita starpā, to var izmantot: 

 

• dokumentu satura ierakstīšanas ļaunprogrammatūrām, lai padarītu uzbrukumus efektīvākus; 

• lai izvairītos no attēlu atpazīšanas un balss biometrijas;  

• lai izveidotu izspiedējvīrusu uzbrukumus, izmantojot pārdomātu mērķauditorijas atlasi, pārvirzi 

un datu piesārņošanu, atklājot “baltos plankumus” noteikumos par atklāšanu;  

• lai uzlabotu blokķēdes izmantošanas iespējas tiešsaistes noziegumos. 

 

Pašreizējos apstākļos kā prioritāte ir izvirzīts arī ar intelektuālo īpašumu saistītās noziedzības 

apkarošanas svarīgums. ES Ministru padome 2021. gada maijā iekļāva ar intelektuālo īpašumu 

saistītu noziedzību starp 10 galvenajām prioritātēm cīņā pret organizēto noziedzību, kas jāīsteno 

2022.–2025. gadā. Padome 2021. gada 26. maijā pieņēma secinājumus, kuros noteiktas ES 

prioritātes 2022.–2025. gadam cīņai pret smagu un organizēto noziedzību, izmantojot Eiropas 

daudzdisciplīnu platformu pret noziedzības draudiem (EMPACT). 

 

Šajā kontekstā minētā pētījuma mērķis ir sniegt novērtējumu par MI tehnoloģiju ietekmi gan uz 

autortiesību, gan uz dizainparaugu tiesību pārkāpumiem un īstenošanu. 

 

Metodika 

 

Šā pētījuma mērķis ir analizēt MI tehnoloģiju ietekmi gan uz autortiesību, gan uz dizainparaugu tiesību 

pārkāpumiem un īstenošanu. Tiem ir daudz kopīga ar citu intelektuālā īpašuma tiesību (piemēram, 

komercnoslēpumu, preču zīmju un patentu) pārkāpumiem un īstenošanu, izmantojot MI, taču šajā 

pētījumā šie citi intelektuālā īpašuma veidi īpaši netiks ņemti vērā. 

 

Šis pētījums ir paredzēts kā praktisks, uz praktizējošiem speciālistiem orientēts instruments, kas 

palīdz izprast MI ietekmi un aplūkot šo ietekmi plašākā tvērumā. Šim nolūkam ir izstrādāti 20 scenāriji, 

demonstrējot esošu vai potenciālu MI tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu, lai pārkāptu autortiesības 

(un blakustiesības) un dizainparaugu tiesības, kā arī MI izmantošanu šo pašu tiesību īstenošanai. 
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Izvēlēto intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas uzmanības centrā ir MI pielietošana 

tiesībaizsardzības jomā. Tomēr jau ir un nākotnē vēl būs daudz attiecīgu MI lietojumprogrammu, kuras 

pārklājas vai kurām ir daudz kopīgu iezīmju ar brīvprātīgiem tiesību īstenošanas pasākumiem, 

civiltiesību piemērošanu un noteiktiem administratīvās īstenošanas aspektiem. 

 

Datu vākšanai tika izmantoti dažādi elementi: dokumentu pārbaude, intervijas un fokusgrupu 

diskusijas, kā arī gadījumu analīze. Projekta sākumā EUIPO veicināja saziņu ar plašu ekspertu grupu 

(tostarp Tehnoloģiju ietekmes ekspertu grupu), kuri tika aicināti sniegt ieguldījumu un atbalstīt 

pētījumu. Pēc tam pētnieki sazinājās ar citiem ekspertiem, lai papildinātu šādi iegūto informāciju. 

 

Parasti eksperti tika noteikti, pamatojoties uz viņu zināšanām un pieredzi ar pašām MI tehnoloģijām, 

autortiesību un dizainparaugu pārkāpumu un īstenošanas situāciju un (jo īpaši) jautājumiem, kas 

saistīti ar MI izmantošanu autortiesību un dizainparaugu tiesību pārkāpumos un īstenošanā. Daudzi 

eksperti pārskatīja un komentēja pētījuma metodiku, un viņi visi aktīvi atbalstīja pētījumu, tostarp 

piedaloties grupu diskusijās un tiešsaistes intervijās un, kad vien iespējams, veicot gadījumu izpēti. 

 

Galvenie konstatējumi 

 

MI tehnoloģijas kopš to sākotnējās izstrādes ir izgājušas cauri dažādiem posmiem, kas aizsākās 

20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā, taču joprojām nav plašā mērogā saskaņotas un 

precīzas definīcijas par to, kas ir mākslīgais intelekts. To parasti saprot kā datorzinātņu apakšnozari, 

kas koncentrējas uz tādu datorsistēmu izstrādi, kuras var veikt uzdevumus, kam parasti būtu 

vajadzīgs cilvēka intelekts. 

 

MI piemīt dažādas spējas, sākot no uztveršanas, apsvēršanas un rīcības, līdz novērtēšanai un pat 

prognozēšanai. 
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MI ir dažādas apakšjomas, no kurām katrai ir savi specifiski aspekti papildus noteiktiem koplietotiem 

elementiem. Šīm apakšjomām ir vairāki darbības mērķi, tostarp mašīnmācīšanās, dabiskās valodas 

apstrāde, datorredze, datorruna un ekspertu sistēmas. Lai gan kvantiskā datošana ne vienmēr ir 

saistīta ar MI, to varētu izmantot, lai palielinātu MI lietojumprogrammu jaudu, savukārt izskaidrojams 

MI, kas ietver procesu un metožu kopumu, ļauj lietotājiem saprast un uzticēties iezīmēšanas valodas 

algoritmu radītajiem rezultātiem. 

 

Ņemot to vērā, pētījums atklāja, ka pastāv vairākas iespējas, virzītājspēki, ierobežojumi un bažas 

saistībā ar MI izmantošanu autortiesību un dizainparaugu tiesību pārkāpumos un īstenošanā. 
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Pastāv vairākas iespējas MI efektivitātes uzlabošanai autortiesību un dizainparaugu tiesību 

pārkāpumu atklāšanā un autortiesību un dizainparaugu tiesību īstenošanā, jo to var izmantot, lai 

veiktu daudzas dažādas funkcijas no uztveršanas, apsvēršanas un darbības līdz novērtēšanai un pat 

prognozēšanai. Pašlaik galvenās MI attīstības jomas ir mašīnmācīšanās, dabiskās valodas apstrāde, 

datorredze, ekspertu sistēmas un izskaidrojams MI. Izskaidrojamam MI pašlaik tiek pievērsta 

pastiprināta ekspertu un politikas veidotāju uzmanība. Liels potenciāls ir arī citām tehnoloģijām, ko 

uzlabo ar MI, piemēram, kvantiskajai datošanai, blokķēdēm, 3D drukāšanai, ģeneratīvajam dizainam, 

mākoņpakalpojumiem un robotikai. MI var identificēt riskus un sakārtot tos prioritārā secībā, uzreiz 

tīklā pamanīt ļaunprogrammatūru, pārvaldīt reakciju uz incidentiem un atklāt ielaušanās, pirms tās 

notiek. Piemēram, mašīnmācīšanās izceļas kā galvenā MI apakšjoma, ko var izmantot 

tiesībaizsardzības rīku izstrādei, piemēram, liela apjoma informācijas analīzei, lai atklātu draudus un 

identificētu sociālās inženierijas robotprogrammatūras, attēlu skenēšanai, lai atklātu viltotas lapas vai 

nelikumīgu saturu, uzlabotu automātiskās satura atpazīšanas (ASA) rīkus un sniegtu ieskatus 

pārkāpumu modeļu noteikšanai. 

 

Dabiskās valodas apstrādi var izmantot, lai analizētu un bloķētu kiberuzbrukumus, piemēram, 

pikšķerēšanu, identificētu krāpnieku uzvedību un izveidotu korelācijas analīzi ar mērķi ātri atklāt 

pārkāpumus. Šajā jomā veiksmīgi tiek izmantota arī datorruna un datorredze. Daži izmantošanas veidi 

ietver modeļu atpazīšanu, lai paredzētu turpmākus pārkāpumus, preču, kas pārkāpj tiesības, 
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tirgošanas atklāšanu un krāpniecisku logotipu vai citu attēlu atklāšanu un analīzi. Kvantisko datošanu 

varētu pieņemt, lai uzlabotu MI rīkus, ļaujot tiem apstrādāt lielākus datu apjomus. Piemēram, MI un 

kvantisko datošanu var izmantot muitas un tiesībaizsardzības iestādes, lai atpazītu modeļus lielās 

datu kopās un noteiktu līdzības. Savukārt, tiesībaizsardzības iestādes var izmantot ekspertu sistēmas, 

lai izlemtu, kura stratēģija ir piemērotāka sistēmas pasargāšanai no konkrētām ievainojamībām, 

tostarp tādām, kas saistītas ar autortiesību un dizainparaugu tiesību pārkāpumiem. 

 

Attiecībā uz virzītājspēkiem MI dažādās iespējas padara to pievilcīgu ļaunprātīgiem izmantotājiem. 

MI var imitēt daudzas cilvēku darbības un dažos gadījumos efektivitātes un mērogojamības ziņā var 

pārsniegt cilvēka veiktspēju. Turklāt atsevišķus noziegumus ar MI tehnoloģiju atbalstu var izdarīt 

daudz plašākā mērogā, vienlaikus vēršoties pret tūkstošiem upuru. Kā attēlots abpusgriezīgā zobena 

metaforā, gan ļaunprātīgi izmantotāji, gan tiesību īstenošanas nolūkos, tostarp autortiesību un 

dizainparaugu tiesību jomā, var izmantot tās pašas tehnoloģijas. Lai apietu kiberdrošības pasākumus 

un izvairītos no atklāšanas, krāpnieki un noziedzīgie grupējumi izmanto vai var izmantot tās pašas MI 

metodes, ko izmanto tiesību īstenošanas iestādes. To sauc par “MI/kiberdrošības paradoksu” – 

pieaugot MI izmantošanas apjomam un arvien vairāk to izmantojot kiberdrošības jomā, palielinās arī 

šīs tehnoloģiskās attīstības iespējamās negatīvās puses. Šajā sakarā mašīnmācīšanās ar pretēju 

nolūku varētu palīdzēt pamanīt un pārvarēt kiberdrošības pasākumus, tostarp izjaukt aizsardzību un 

izstrādāt dinamiskas ļaunprogrammatūras, lai izvairītos no atklāšanas. MI tehnoloģijas var tikt 

izmantotas, lai padarītu šādus uzbrukumus efektīvākus, piemēram, mākslīgā intelekta atbalstītas 

paroles uzminēšanas un cilvēktesta uzlaušanas gadījumā. Turklāt, lai producētu dziļviltotus mūzikas 

videoklipus, var izmantot dabiskās valodas apstrādes rīkus, un autortiesības pārkāpjošu kopiju 

izgatavošanai var izmantot ģeneratīvus, uz dizainu balstītus rīkus. 

 

Visbeidzot, ir vērts paturēt prātā, ka aiz jebkura MI algoritma un tā praktiskā pielietojuma vektoriem 

vienmēr stāv cilvēks. Izskaidrojamu MI, lai gan tas neatrisina visas iespējamās problēmas, 

tiesībaizsardzības iestādes varētu izmantot kā daļu no inovatīvu rīku, tostarp MI, plašākas 

izmantošanas analīzē un prognozēšanā, vienlaikus labāk izpildot priekšnoteikumus attiecībā uz 

taisnīgumu, kā arī uz pārskatatbildību un pārredzamību. Uz MI izmantošanu tiesībaizsardzībā un tiesu 

iestādēs jebkurā gadījumā vienmēr ir jāattiecina stingri drošības pasākumi, un tā ir jāpārrauga 

cilvēkiem, izmantojot iebūvētu cilvēka veiktas kontroles iespēju. 
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Pašreizējie MI ierobežojumi jo īpaši ietver: tā atkarību no liela daudzuma augstas kvalitātes 

apmācības datiem; tā nespēju risināt ilgstošas problēmas (t. i., grūtības un izmaksas, kas vajadzīgas 

MI, lai sasniegtu spēcīgu veiktspēju datu izplatīšanas “garajā astē”); tā ierobežoto daudzpusību; tā 

atkarību no konkrētiem pielietojuma scenārijiem; un MI izstrādātāja neobjektivitāti. Jaudīgākos 

mašīnmācīšanās algoritmos var iekļaut sarežģītas nelineāras attiecības starp ievades un izvades 

datiem, taču, lai to izdarītu, ir vajadzīgs liels kvalitatīvu datu apjoms. Mašīnām joprojām ir jāsaprot 

pasaule, precīzāk izmantojot uztveres un kognitīvo mācīšanos, ļaujot tām simulēt reālās pasaules 

scenārijus, uzlabojot mācīšanos uztvert informāciju, un pēc tam, pielietojot uzmanību, atmiņu un 

izpratni, jāpārveido šī uztvertā informācija abstraktās zināšanās. To var panākt, krustojot, integrējot 

un optimizējot algoritmus un nepārtraukti pilnveidojot akadēmiskos pētījumus. Turklāt, lai gan notiek 

inovatīvo tehnoloģiju izvērsta izmantošana tiesībaizsardzības jomā, saskaņā ar šā pētījuma ietvaros 

veiktajām intervijām valsts iestāžu faktiskā šo tehnoloģiju izmantošana autortiesību un dizainparaugu 

tiesību īstenošanai joprojām kopumā ir ierobežota. Turklāt tiesībaizsardzības un muitas iestādēm būs 

nepārtraukti jāuzrauga situācija jauno tehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu, ka tās ir pienācīgi sagatavotas 

un apmācītas. 

 

Visbeidzot, MI izstrāde un izmantošana ir radījusi zināmas bažas saistībā ar ētiku, privātumu un 

pamattiesībām. Tā kā MI un ar to saistītās tehnoloģijas tiek izmantotas, lai pieņemtu lēmumus un 

sagatavotu prognozes tādās ļoti nozīmīgās jomās kā noziedzības apkarošana, ietverot ar 

autortiesībām un dizainparaugu tiesībām saistītus noziegumus, MI var būtiski ietekmēt cilvēka 

pamattiesības. MI algoritmus darbina dati, kas savākti un apstrādāti, izmantojot tehnoloģijas, kuras 

arvien vairāk mūs ieskauj katru mūsu dzīves minūti. 

 

Daudzi eksperti apgalvo, ka MI algoritmi ir jāveido, lai tie atbilstu vispārējiem cilvēces mērķiem. ES 

Parlaments savā nesenajā 2021. gada 6. oktobra rezolūcijā par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un 

policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās (2020/2016(INI)) ir 

skaidri norādījis, ka “MI būtu jāuztver nevis kā pašmērķis, bet gan kā instruments, kas kalpo cilvēkiem, 

ar galīgo mērķi palielināt cilvēku labbūtību, spējas un drošību”. Tādējādi, tiesībaizsardzības iestādēm 

vācot datus, ir pienācīgi jāņem vērā cilvēka pamattiesības uz privātumu. Algoritmiem un MI jābūt 

“ētiskiem pēc būtības”, bez iebūvētām sistēmiskām kļūdām, tādiem, kas garantē pamattiesību 

maksimālu aizsardzību. ES Parlaments tajā pašā rezolūcijā aicina “Eiropas ieinteresētās personas, 

tostarp dalībvalstis un Komisiju, starptautiskās sadarbības ceļā nodrošināt ārpussavienības partneru 
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iesaisti, lai starptautiskā līmenī paaugstinātu standartus un izveidotu kopīgu un komplementāru 

tiesisko un ētisko MI izmantošanas satvaru”. Politikas veidotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties un noteikt 

juridiskās robežas, kurās šīm tehnoloģijām ir atļauts darboties. Lai novērtētu faktorus, kas ietekmē 

modeļa veidotās prognozes, var būt vajadzīga algoritma retroaktīva dekonstruēšana. 

 


