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DAĦLA 
Użu Derivattiv ta’ Kontenut ta’ Dominju Pubbliku — Fokus fuq l-Industrija tal-Films 

	

L-ekonomija tal-Ewropa qed issir dejjem iktar dipendenti fuq il-proprjetà intellettwali. Matul l-aħħar snin, 
l-EUIPO, billi aġixxa permezz tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, 
għamel numru ta’ studji li urew l-importanza ekonomika tad-drittijiet tal-IP fil-ġenerazzjoni tal-attività 
ekonomika u tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. 

Teknoloġiji diġitali u mudelli ta’ negozju ġodda mhux biss joħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda għad-
ditti iżda anki possibbiltajiet biex jissaħħu l-benefiċċji pubbliċi ġenerali assoċjati mal-aċċess aħjar għall-
għarfien u għall-oġġetti kulturali. Ħafna minn dawn l-opportunitajiet jibbażaw fuq it-trasformazzjoni 
kreattiva tal-kontenut eżistenti u fuq it-tfassil ta’ modi ta’ twassil li huma iktar adattati għall-udjenzi 
kontemporanji. 

L-Ewropa għandha wirt kulturali għani, mhux l-inqas fix-xogħlijiet letterarji. Dawn ix-xogħlijiet, filwaqt li 
minnhom infushom jagħtu pjaċir lill-qarrejja, iservu wkoll bħala l-bażi għal ħafna skripts ta’ films, kemm 
għal produtturi Ewropej kif ukoll għal dawk li mhumiex Ewropej. Dan ir-rapport jeżamina r-rwol li jaqdu 
x-xogħlijiet fid-dominju pubbliku u jqabbel il-films ibbażati fuq xogħlijiet bħal dawn ma’ dawk ibbażati fuq 
xogħlijiet protetti bid-dritt tal-awtur jew fuq skripts oriġinali. 

L-istudju jgħaqqad data minn repożitorji onlajn rikki ta’ informazzjoni relatata ma’ films u ma’ kotba, 
flimkien ma’ informazzjoni miġbura mill-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew. Kważi 90 000 film maħruġa 
bejn l-2000 u l-2010 jifformaw il-bażi għall-analiżi. Din l-analiżi turi li filwaqt li sehem żgħir tal-films 
maħruġa fl-Unjoni Ewropa huma bbażati fuq xogħlijiet letterarji fid-dominju pubbliku, fost l-iktar films 
popolari dak is-sehem hu ogħla milli għall-films inġenerali. 

B’hekk, il-letteratura li tifforma parti importanti mill-kultura u mill-istorja Ewropea għandha wkoll sehem 
importanti bħala sors ta’ materjal għad-divertiment modern, li jitgawda minn miljuni ta’ spettaturi fl-
Ewropa u lil hinn minnha. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Direttur Eżekuttiv EUIPO 

	  



	
Użu Derivattiv ta’ Kontenut ta’ Dominju Pubbliku — Fokus fuq l-

Industrija tal-Films 

	

www.euipo.europa.eu  
	

5 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Użu Derivattiv ta’ Kontenut ta’ Dominju Pubbliku — Fokus fuq l-Industrija tal-Films 

 

Teknoloġiji diġitali u mudelli ta’ negozju ġodda mhux biss joħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda għad-
ditti iżda anki possibbiltajiet biex jissaħħu l-benefiċċji pubbliċi ġenerali assoċjati mal-aċċess aħjar għall-
għarfien u għall-oġġetti kulturali. Ħafna minn dawn l-opportunitajiet jibbażaw fuq it-trasformazzjoni 
kreattiva tal-kontenut eżistenti u fuq it-tfassil ta’ modi ta’ twassil li huma iktar adattati għall-udjenzi 
kontemporanji. L-użu derivattiv tal-kontenut pre-eżistenti hu msawwar minn dispożizzjonijiet dwar id-dritt 
tal-awtur li jirregolaw il-mod li bih l-awturi ta’ kontenut oriġinali u l-werrieta tagħhom jiġu kkumpensati 
minn dawk li joħolqu kontenut ta’ segwitu. Madankollu, ir-regolamenti dwar id-dritt tal-awtur jippermettu 
wkoll użi li ma jeħtiġux kumpens jew permess bħal dan billi jelenkaw eċċezzjonijiet mir-regoli ġenerali 
ta’ protezzjoni bid-dritt tal-awtur jew inkella billi jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni temporali ta’ din. Id-
dominju pubbliku hu kunċett legali li għandu l-għan li jsaħħaħ il-benefiċċji soċjali billi jippermetti l-aċċess 
mingħajr restrizzjoni u t-trasformazzjoni ta’ xogħlijiet preċedenti kreattivi. 

Madankollu, it-teorija ekonomika mhijiex konklużiva fir-rigward tat-tbassir tal-effetti ta’ meta xogħol jaqa’ 
fid-dominju pubbliku. Hu preżunt li l-istatus ta’ dominju pubbliku, minħabba n-nuqqas ta’ drittijiet 
ekonomiċi esklussivi tiegħu fuq ix-xogħol, isaħħaħ l-użu ta’ dan. Madankollu, ċerti akkademiċi u 
rappreżentanti tal-industrija jisħqu fuq ir-riskji assoċjati mal-bidla fl-istatus tal-protezzjoni. Il-
konsegwenzi tad-dħul tax-xogħlijiet fid-dominju pubbliku jistgħu jkunu nuqqas ta’ inċentivi għall-
preservazzjoni tax-xogħlijiet jew l-għejbien tagħhom. Dan jista’ jiskatta użu eċċessiv sostanzjali, peress 
li m’hemm ebda entità li hi kkonċernata bil-preservazzjoni tal-valur ta’ xogħol, u kulħadd hu intitolat li 
jadatta x-xogħol. Għall-kuntrarju, jekk ma jkun hemm l-ebda possibbiltà li l-kompetituri jinżammu milli 
jipproduċu xogħlijiet derivattivi bbażati fuq l-istess kontenut oriġinali, il-produtturi jistgħu jżommu lura 
milli jadattaw id-dominju pubbliku jew milli jinvestu ammonti sostanzjali ta’ flus fi proġetti ta’ adattament. 
Nuqqas ta’ data empirika dwar l-użu derivattiv ta’ kontenut pre-eżistenti jagħmilha diffiċli li jiġi vverifikat 
liema minn dawn ix-xenarji teoriċi possibbli hu l-iktar wieħed adegwat. Madankollu, din il-kwistjoni hi 
kruċjali biex jiġi vvalutat il-qafas eżistenti tad-dritt tal-awtur u l-proposti leġiżlattivi li għandhom l-għan li 
jadattawh għaċ-ċirkustanzi ekonomiċi ġodda. Jekk dominju pubbliku eċċessiv iwassal għall-għajbien 
jew għal nuqqas ta’ użu tax-xogħlijiet, jenħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu jitnaqqas. Jekk, 
madankollu, iġib opportunitajiet ġodda għad-ditti u għall-pubbliku ġenerali mingħajr ma jnaqqas l-
inċentivi għal dawk li joħolqu l-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu jista’ jitwessa’ għall-benefiċċju 
tas-soċjetà sħiħa. 

Il-benefiċċji jew it-theddidiet possibbli għall-protezzjoni bid-dritt tal-awtur u għall-istatus ta’ dominju 
pubbliku jistgħu jiġu vvalutati biss fuq il-bażi ta’ data empirika. Madankollu, hu diffiċli ħafna li tinġabar 
data empirika dwar id-dritt tal-awtur. Ħafna mid-data neċessarja hi mifruxa u hi miżmuma privatament. 
Madankollu, repożitorji onlajn ġodda ta’ informazzjoni dwar il-kontenut kreattiv joffru opportunitajiet 
ġodda għar-riċerkaturi. Għalkemm spiss ikunu limitati għal setturi partikolari, jippermettu li jsiru analiżi 
empiriċi li jistgħu jinformaw aħjar il-politiki. 

Għalissa d-data dwar il-proġetti nġabret minn repożitorji rikki onlajn ta’ informazzjoni relatata ma’ films u 
ma’ kotba: l-Internet Movie Database (IMDb) u Goodreads, flimkien ma’ informazzjoni dwar l-
ammissjonijiet għas-swali taċ-ċinema Ewropej miġbura mill-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew. Fuq il-
bażi ta’ dawn is-sorsi tħejja s-sett tad-data finali dwar il-proġetti ta’ 87 455 film uniku, prodotti bejn l-
2000 u l-2010 u li nħarġu f’tal-inqas Stat Membru wieħed tal-Unjoni Ewropea. Għal kull film fis-sett tad-
data ġie ddeterminat jekk l-iskript tal-film kienx oriġinali għalkollox, kienx ibbażat fuq kontenut pre-
eżistenti li għadu taħt protezzjoni bid-dritt tal-awtur, jew inkella kienx ibbażat fuq kontenut pre-eżistenti li 
diġà jinsab fid-dominju pubbliku. 
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Għalkemm d-data hi limitata għall-industrija tal-films, l-objettiv usa’ ta’ dan ir-rapport hu li jiddokumenta 
l-fenomenu ġenerali tal-użu tal-kontenut ta’ dominju pubbliku bħala bażi għal proġetti kreattivi ġodda. 
Minħabba l-limitazzjonijiet tad-data miġbura li ma jippermettux li ssir analiżi kontrafattwali tad-diversi 
parametri tal-protezzjoni bid-dritt tal-awtur, l-analiżi attwali kellha tieħu bixra statika u deskrittiva. Billi din 
tħares fid-diversi aspetti tal-użu derivattiv ta’ kontenut ta’ dominju pubbliku fl-industrija tal-films, hu 
possibbli li jiġi vverifikat jekk id-diversi opportunitajiet u theddidiet assoċjati mad-dominju pubbliku 
f’letteratura mgħoddija għandhomx bażi valida. Madankollu, ir-rapport ma jindirizzax il-kwistjoni tad-
disinn ottimali tal-protezzjoni bid-dritt tal-awtur mill-perspettiva tal-benessri soċjali. 

Is-settur tal-films għandu sinifikat kulturali u ekonomiku għoli għaċ-ċittadini Ewropej. Hemm ammont 
kbir ta’ evidenza aneddotali rigward l-importanza tal-adattament ta’ kontenut pre-eżistenti mhux biss 
għal produtturi individwali iżda anki għas-settur sħiħ inġenerali. L-industrija tal-films, minħabba t-taħlita 
unika tal-karatteristiċi tagħha, hi partikolarment riskjuża u dipendenti fuq suċċessi immedjati. Kif spjegat 
mir-riċerka ekonomika riċenti, adattament ta’ kontenut pre-eżistenti, diġà ttestjat fi swieq kulturali 
differenti iżda relatati, jista’ jgħin biex titnaqqas l-inċertezza inerenti għas-settur. Hemm ukoll raġunijiet 
artistiċi oħrajn li jagħmlu l-adattamenti għażla interessanti għall-produtturi tal-films. 

Peress li l-kunċett ta’ adattament mhuwiex iddefinit fil-Konvenzjoni ta’ Berne, it-tim tal-proġetti bbaża fuq 
il-prinċipji komuni dderivati fid-duttrina, fil-liġijiet u fil-ġurisprudenza tal-Istati Membri tal-UE u tal-Istati 
Uniti tal-Amerika. Peress li l-impressjoni u r-rikonoxximent ġenerali tas-similarità bejn ix-xogħlijiet 
oriġinali u d-derivattivi minn persuni mhux esperti huma elementi rikorrenti tad-definizzjonijiet tal-
adattament fis-sorsi kkonsultati, id-dipendenza fuq l-opinjoni ta’ eluf ta’ utenti tal-IMDb hi kriterju qawwi 
u oġġettiv fl-identifikazzjoni tal-adattamenti f’films fis-sett tad-data tal-proġetti. L-informazzjoni 
bijografika dwar l-awturi ta’ kontenut pre-eżistenti fl-IMDb u f’Goodreads u l-liġijiet nazzjonali tad-dritt 
tal-awtur tal-pajjiżi tal-produzzjoni tal-films ikkostitwixxew sorsi ewlenin li ntużaw għad-determinazzjoni 
tal-istatus ta’ protezzjoni tax-xogħlijiet użati bħala materjali bażi għall-adattamenti. Minkejja l-grad 
sostanzjali ta’ armonizzazzjoni tat-terminu tal-protezzjoni bid-dritt tal-awtur fl-aħħar snin, għad hemm 
differenzi fir-regoli li jirregolaw id-determinazzjoni tad-data ta’ skadenza tal-protezzjoni bid-dritt tal-
awtur. Dawn id-differenzi ġew analizzati u kkunsidrati kif xieraq matul il-fażi ta’ tħejjija tad-data. 

L-analiżi tad-data miġbura għall-proġett uriet li l-użu ta’ kontenut ta’ dominju pubbliku bħala bażi 
għall-adattamenti f’films jammonta għal bejn wieħed u ieħor 2 % tal-films maħruġa fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-użu ta’ kontenut ta’ dominju pubbliku hu ogħla fost l-iktar films popolari 
u jilħaq is-6 % fost l-iktar 100 film popolari fis-swali taċ-ċinema Ewropej. 

Matul il-ħdax-il sena studjati fl-analiżi, l-adattamenti f’films ibbażati fuq id-dominju pubbliku 
rawhom fis-swali taċ-ċinema Ewropej iktar minn 330 miljun ruħ, li ammontaw għal kważi 4 % tal-
udjenza totali taċ-ċinema. Fl-istess ħin, l-attendenza għal adattamenti ċinematografiċi bbażati 
fuq kontenut protett bid-dritt tal-awtur kienet tikkorrispondi għal 35 % tal-udjenza 
ċinematografika totali. 

Tqabbil sempliċi tal-attendenza tal-films ibbażati fuq kontenut adattat ma jqisx l-impatt importanti tad-
dimensjoni taż-żmien fuq il-probabbiltà tal-adattament ta’ kontenut pre-eżistenti. Mill-ħames sena wara 
l-ewwel pubblikazzjoni, jista’ jiġi osservat tnaqqis esponenzjali rapidu fil-valur ekonomiku tal-kontenut 
kreattiv għall-finijiet derivattivi. Il-probabbiltà li ktieb jintuża bħala bażi għall-adattament f’film 12-il 
sena wara l-ewwel pubblikazzjoni diġà tkun 50 % inqas milli fl-ewwel ħames snin wara l-ewwel 
pubblikazzjoni. Hu 95 % inqas probabbli li ktieb jiġi adattat 70 sena wara l-ewwel pubblikazzjoni 
tiegħu milli fl-ewwel ftit snin li jkun disponibbli fil-ħwienet tal-kotba. It-tnaqqis fil-valur derivattiv tal-
kontenut kreattiv jaffettwa x-xogħlijiet kollha ħlief l-ikbar opri maħluqa mill-bniedem. Bħala riżultat ta’ 
dan, bidla fl-istatus tal-protezzjoni, li fil-maġġoranza tal-pajjiżi bħalissa hi stabbilita għal 70 sena 
pma, importanti kemm tkun importanti għal uħud mix-xogħlijiet kreattivi, mhijiex miġja 
importanti li tista’ taffettwa d-deċiżjonijiet ta’ adattament tal-produtturi tal-films b’mod ġenerali. 
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Tqabbil tal-attraenza tal-kontenut adattat għall-qarrejja kontemporanji wera li l-kotba adattati li diġà 
jinsabu fid-dominju pubbliku jattiraw ħafna iktar l-attenzjoni tal-qarrejja milli dawk li għadhom 
taħt id-dritt tal-awtur. Kotba adattati li huma fid-dominju pubbliku għandhom ukoll klassifikazzjonijiet 
ogħla f’Goodreads meta mqabbla mal-kontropartijiet tagħhom li huma protetti bid-dritt tal-awtur, 
għalkemm hawnhekk id-differenza mhix daqstant kbira. 

Għalkemm il-maġġoranza tal-kotba ġiet adattata darba biss matul il-perjodu tal-analiżi, uħud mill-kotba 
ta’ dominju pubbliku ġew adattati b’mod iktar frekwenti. Kif kien mistenni, in-numru medju ta’ 
adattamenti f’films ta’ kotba ta’ dominju pubbliku fis-sett tad-data kien ta’ 1.45 meta mqabbel ma’ 
1.04 għal kotba li għadhom protetti bid-dritt tal-awtur. 

Analiżi tas-sett tad-data wriet li l-possibbiltà li jintuża l-istess kontenut minn oħrajn ma jaqtax qalb 
il-produtturi milli jinvestu somom sostanzjali ta’ flus f’films fuq il-bażi tal-kontenut ta’ dominju 
pubbliku. Il-baġit medju tal-adattamenti f’films ibbażati fid-dominju pubbliku, għalkemm huwa inqas 
minn dak ta’ adattamenti f’films ibbażati fuq kontenut protett bid-dritt tal-awtur, huwa ikbar mill-baġit 
medju ta’ films ibbażat fuq skripts oriġinali għalkollox. 

Analiżi f’raggruppament tad-data dwar il-proġetti wriet li hemm produtturi ta’ films li qed jagħmlu l-
kontenut ta’ dominju pubbliku sehem sostanzjali mill-propożizzjoni ta’ valur tagħhom; studji tal-films 
ferm magħrufa u stabbiliti jużaw kontenut ta’ dominju pubbliku bi frekwenza ikbar mill-produttur medju 
tal-films fis-sett tad-data. 

L-analiżi tad-data dwar il-baġit tal-films u tal-profili tal-produtturi tal-films li jużaw kontenut ta’ 
dominju pubbliku bħala bażi għall-adattamenti f'films tagħhom ma tikkonfermax ir-riskji ta’ 
nuqqas ta’ użu jew ta’ użu eċċessiv tal-kontenut ta’ dominju pubbliku għal finijiet derivattivi. 

Il-mudelli ekonometriċi jikkonfermaw l-eżistenza ta’ benefiċċji privati, kemm f’termini tan-numru ta’ 
spettaturi kif ukoll f’termini tal-introjtu tal-films, mill-istrateġija ta’ adattament għall-produtturi kollha li 
jużaw kontenut preċedenti protett bid-dritt tal-awtur bħala bażi għall-iskripts tal-films. Benefiċċji simili, 
f’termini tan-numru ta’ attendenza għall-films fiċ-ċinema, jistgħu jiġu kkonfermati għall-produtturi lokali 
ta’ films li jadattaw kontenut ta’ dominju pubbliku. Madankollu, l-analiżi tad-data ma kkonfermatx l-
eżistenza ta’ xi primjum f’termini tal-introjtu tal-films għal dawk li jadattaw id-dominju pubbliku u lanqas 
primjum marbut mal-attendenza għall-adattament tad-dominju pubbliku għal produtturi barranin. 

Analiżi strateġika kkonfermat li l-benefiċċji privati huma marbuta mal-possibbiltà li tiġi ttestjata l-
popolarità tal-kontenut adattat fi swieq differenti iżda relatati. Kif inhu ssuġġerit f’tagħrif ekonomiku 
preċedenti, l-adattament jista’ jkun strateġija effettiva biex jitnaqqsu l-inċertezzi. Madankollu, id-
differenza fir-riżultati bejn il-primjums li jinkisbu mill-adattament tal-kontenut li hu protett bid-
dritt tal-awtur u mill-adattament tal-kontenut fid-dominju pubbliku tista’ tissuġġerixxi l-eżistenza 
ta’ benefiċċji privati addizzjonali assoċjati ma’ drittijiet esklużivi għall-adattament. Minkejja dan, 
il-limitazzjonijiet tad-data miġbura għal dan ir-rapport ma jippermettux li jsiru testijiet ta’ jekk il-benefiċċji 
privati mid-drittijiet esklużivi għal adattament jisbqux it-telf soċjali possibbli assoċjat ma’ inqas varjetà fil-
kontenut adattat. Jenħtieġ li, għalhekk, valutazzjoni sħiħa tal-impatt ġenerali fuq il-benesseri soċjali ta’ 
disinni differenti tad-dritt tal-awtur li jirregolaw id-drittijiet derivattivi ssir il-qasam ewlieni għar-riċerka fil-
ġejjieni.   



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   

UŻU DERIVATTIV TA’ 
KONTENUT TA’ DOMINJU  
PUBBLIKU — FOKUS FUQ L-
INDUSTRIJA TAL-FILMS 
 

Avenida de Europa, 4,  
E-03008 Alicante 
Spain 
 
 
 
www.euipo.europa.eu 


