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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
 
Sfond 
 
Is-settur dejjem jikber tal-kummerċ elettroniku ġġenera opportunitajiet enormi għall-ekonomija globali, u 
ġab miegħu rivoluzzjoni sħiħa fil-modi kif in-negozji jikkummerċjalizzaw u jbigħu, u fil-modi kif il-konsumaturi 
jixtru l-prodotti. Hekk kif in-negozji komplew jieħdu dejjem aktar vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-
internet u mill-kummerċ elettroniku, hekk ukoll evolva b’mod simili l-ksur ta’ proprjetà intellettwali (PI) online. 
Speċifikament, il-kontraventuri tal-PI online użaw in-natura mingħajr fruntieri tal-internet biex jieħdu 
vantaġġ mill-konfini ġuriżdizzjonali li jisseparaw il-kompetenzi u l-mandati bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi 
u l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-ġlieda kontra l-ksur tal-PI online. Barra minn hekk, l-innovazzjoni 
kostanti fit-teknoloġija trawwem il-mobbiltà, li jagħmilha aktar diffiċli li tinstab evidenza elettronika ta’ ksur 
tal-PI online, kif ukoll li jinstabu l-kontraventuri nfushom. Servizzi moħbija fuq id-darknet qed isiru aktar 
attraenti għall-kriminali, inklużi kriminali tal-PI online, li jikkomplika aktar il-proċess ta’ identifikazzjoni ta’ 
persuni suspettati u tal-ġbir ta’ evidenza. 
 
Għalhekk, il-ġlieda kontra l-ksur tal-PI online teħtieġ dejjem aktar kooperazzjoni u skambju ta’ għarfien 
espert u ta’ informazzjoni fost organizzazzjonijiet, regolaturi u aġenziji. 
 
Ir-rapport tal-EUIPO tal-2018 Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements 
(Studju dwar Miżuri Leġiżlattivi Relatati ma’ Ksur tad-DPI Online)(1) ivvaluta jekk u sa liema punt il-
qafas legali attwali tal-Istati Membri tal-UE jipprovdi lid-detenturi tad-drittijiet jew lill-awtoritajiet tal-
infurzar b’miżuri leġiżlattivi li jistgħu jiġu applikati biex jiġi evitat jew miġġieled il-ksur tad-DPI fl-ambjent 
online. Dan l-Istudju jiffoka fuq il-miżuri legali applikabbli għall-ksur tal-PI online permezz ta’ 
assistenza legali reċiproka (MLA) u ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali f’kawżi ċivili, kriminali 
u amministrattivi. 
 
B’mod ġenerali, imġiba li tikser il-PI hija 
ksur tal-liġijiet ċivili dwar il-PI. Madankollu, 
jekk l-imġiba ta’ ksur tkun serja biżżejjed, 
din l-imġiba tista’ tikser ukoll il-liġijiet 
kriminali dwar il-PI. Skont l-Artikolu 61 tal-
Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-
Proprjetà Intellettwali Relatati mal-
Kummerċ (TRIPS), il-ksur tad-drittijiet tal-
awtur u l-falsifikazzjoni ta’ trademarks li 
tikkostitwixxi ksur ċivili jistgħu jikkostitwixxu 
wkoll reat kriminali fejn dak il-ksur ikun 
kemm intenzjonali kif ukoll fuq skala 
kummerċjali. Kawżi oħra ta’ ksur tal-PI 
jistgħu jaqgħu xi mkien fin-nofs u jiġu riżolti 
fil-livell amministrattiv, bħal piraterija 
intenzjonali tad-drittijiet tal-awtur, 
falsifikazzjoni ta’ trademarks li ma tkunx fuq 
skala kummerċjali, jew ksur mhux 
intenzjonali li jseħħ fuq skala kummerċjali. Id-drittijiet tal-awtur u reati relatati mwettqa online jistgħu jaqgħu 

 
 
(1) L-EUIPO. (2018). Study on legislative measures related to online IPR infringements (Studju dwar miżuri leġiżlattivi 
relatati ma’ ksur tad-DPI online). 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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(eż. aċċess 

kundizzjonali, 
sikurezza tal-

prodotti) 

Ksur Ċivili tal-PI 
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wkoll taħt il-kamp ta’ applikazzjoni usa’ taċ-ċiberkriminalità kif iddefinit fil-Konvenzjoni ta’ Budapest dwar 
iċ-Ċiberkriminalità. 
 
F’dan il-kuntest, dan l-Istudju juri kif kooperazzjoni internazzjonali permezz tal-użu ta’ proċeduri u miżuri 
legali aktar effiċjenti tista’ tkun il-qofol ta’ ġlieda kontra l-ksur tal-PI online li tirnexxi. 
 
Metodoloġija 
 
L-għan ta’ dan l-Istudju huwa li jiġu identifikati miżuri legali relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja 
internazzjonali f’kawżi ta’ ksur tal-PI online, u li jiġu mifhuma l-benefiċċji u n-nuqqasijiet potenzjali fl-
implimentazzjoni u fl-applikazzjoni ta’ dawn il-miżuri. L-Istudju jinkludi miżuri ta’ kooperazzjoni fil-qasam 
kriminali kif ukoll f’dak ċivili (u fil-qasam amministrattiv, jekk rilevanti). Il-fokus primarju huwa l-ksur tad-
drittijiet tal-awtur u tat-trademarks, għalkemm l-Istudju jindirizza wkoll il-ksur ta’ drittijiet ta’ PI oħra online 
(eż. sigrieti kummerċjali, privattivi, disinji industrijali u indikazzjonijiet ġeografiċi). 
 
L-Istudju huwa intenzjonat biex iservi ta’ għodda prattika. Għalhekk, il-miżuri ta’ kooperazzjoni eżistenti fil-
livell internazzjonali kemm ġewwa l-UE kif ukoll lil hinn minnha huma ppreżentati f’dawn l-erba’ oqsma 
prinċipali: 
 

 
 
Il-ġbir ta’ data kien jinkludi varjetà ta’ għodod: eżami dokumentarju, intervisti u diskussjonijiet fi grupp fokus, 
kif ukoll analiżi tal-każ. Fil-bidu tal-proġett, l-EUIPO kkuntattja grupp ta’ 13-il espert li qed jipparteċipaw fil-
Grupp ta’ Esperti Legali tal-EUIPO biex jagħmlu parti minn Grupp ta’ Esperti ad hoc li jappoġġa r-riċerka. 
Dawn ġew identifikati abbażi tal-għarfien u l-esperjenza tagħhom rigward il-kwistjoni ta’ ksur tal-PI (online) 
u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi Stati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi magħżula. Il-Grupp ta’ 
Esperti ad hoc ġie mistieden jirrieżamina u jikkummenta dwar il-metodoloġija tal-proġett u jappoġġa r-
riċerka, inkluż billi jipparteċipa f’diskussjonijiet fi grupp ta’ esperti, f’intervisti online u, kull fejn possibbli, billi 
jipprovdi eżempji ta’ każijiet. Minbarra l-Grupp ta’ Esperti ad hoc, ġew ikkuntattjati wkoll esperti individwali 
addizzjonali mill-UNICRI biex jipparteċipaw fl-intervisti u biex jipprovdu eżempji ta’ każijiet. B’kollox inġabru 
u ġew analizzati 10 eżempji ta’ każijiet. 
 
Fl-aħħar nett, ġew żviluppati żewġ kawżi fittizji li jinvolvu bosta ġuriżdizzjonijiet (l-ewwel waħda dwar 
mediċini kontrafatti kkummerċjalizzati online u t-tieni waħda relatata mal-piraterija tal-Protokoll IP-TV 
(IPTV)) biex jintwerew il-kumplessitajiet tal-kooperazzjoni internazzjonali f’kawżi ta’ ksur tal-PI online u biex 
tiġi ggwidata l-analiżi tal-għodod u l-miżuri legali (ċivili, kriminali u amministrattivi) disponibbli biex jiġi 

Ġuriżdizzjoni u 
miżuri ta’ 

kooperazzjoni 
supplementari 

Tfixkil tal-ksur

Ġbir u skambju 
ta’ 

informazzjoni u 
ta’ evidenza

Twettiq tad-
deċiżjonijiet
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miġġieled il-ksur tal-PI online. Iż-żewġ kawżi fittizji ġew żviluppati abbażi ta’ prattiki illegali attwali komuni, 
iżda ma jirriferu għall-ebda kawża eżistenti. 
 
 
 
Sejbiet ewlenin 
 
Skont l-esperti intervistati, tnejn mill-aktar forom effiċjenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali huma 
(1) kooperazzjoni informali bejn investigaturi u prosekuturi minn pajjiżi differenti u (2) kooperazzjoni 
volontarja minn intermedjarji fuq l-internet (eż. fornituri ta’ servizzi) f’pajjiżi terzi li jagħżlu li jikkooperaw 
direttament ma’ investigatur jew prosekutur f’pajjiż ieħor. 
 
L-Istudju jiżvela kif l-għodod u n-networks attwali – bħan-Network 24/7 kontra ċ-Ċiberkriminalità tal-G7 u 
n-Network Ewropew ta’ Prosekuturi għall-Proprjetà Intellettwali (EIPPN) – jistgħu jintużaw biex tiġi ffaċilitata 
kooperazzjoni informali u volontarja u biex jiġi miġġieled il-ksur tal-PI online. 
 
Meta la kooperazzjoni informali u lanqas dik volontarja ma jkunu disponibbli, il-pass l-aktar effiċjenti li jmiss 
huwa li jsir kemm jista’ jkun possibbli b’ġuriżdizzjoni waħda (jew fi ħdanha). Meta kawża (ċivili jew kriminali) 
ta’ ksur tal-PI online ma tkunx tista’ tipproċedi f’ġuriżdizzjoni waħda, tkun meħtieġa kooperazzjoni 
ġudizzjarja internazzjonali formali. 
 

 
 
Kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali veloċi f’kawżi ċivili ta’ ksur tal-PI online u MLA veloċi f’kawżi 
kriminali ta’ ksur tal-PI online huma ta’ importanza kbira. 
 
Il-kooperazzjoni internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili tiffoka fuq kwistjonijiet transfruntiera tipiċi, inklużi d-
determinazzjoni tal-ġuriżdizzjoni (internazzjonali) u r-regoli li jikkonċernaw ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ 
sentenzi barranin (għal kwistjonijiet ċivili u kummerċjali); kif ukoll kwistjonijiet ta’ għajnuna legali 
internazzjonali, inklużi l-innotifikar ta’ dokumenti u l-kisba ta’ evidenza minn Stati oħra. Din il-kooperazzjoni 
tkopri wkoll suġġetti oħra, bħall-kooperazzjoni relatata mat-talbiet (eż. ordni Ewropew ta’ Infurzar għal 
talbiet mhux ikkontestati, ordni ta’ ħlas Ewropea, proċedura Ewropea għat-talbiet żgħar); soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim (eż. medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali); jew iffriżar transfruntier ta’ 
kontijiet tal-bank. 
 

Kollaborazzj
oni 

volontarja

• Ġew żviluppati prattiki ta’ kollaborazzjoni/kooperazzjoni volontarja mill-industrija, minn korpi pubbliċi 
u/jew minn partijiet terzi (bħal NGOs) li mbagħad ikun hemm aderenza magħhom mill-industrija 
rispettiva fl-indirizzar ta’ ċertu ksur tal-PI fuq l-internet. Dawn il-prattiki jippermettu li l-awtoritajiet 
nazzjonali jiġbru ċerti tipi ta’ informazzjoni jew jitolbu miżuri protettivi minn atturi nazzjonali jew 
internazzjonali (speċjalment fornituri ta’ servizzi jew l-awtoritajiet ta’ kontroparti) b’mod veloċi u faċli.

Ġuriżdizzjoni 
waħda

• L-awtorità nazzjonali tfittex li tiġbor l-evidenza meħtieġa u li tiżviluppa l-kawża abbażi tal-informazzjoni 
disponibbli fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tagħha stess, mingħajr ma tirrikorri għal kooperazzjoni ma’ partijiet 
terzi jew ma’ pajjiżi oħra.

Kooperazzjon
i ġudizzjarja 

internazzjona
li

• Fil-maġġoranza vasta tal-kawżi ta’ ksur tal-PI online ikunu involuti aktar ġuriżdizzjonijiet, u għalhekk 
tkun meħtieġa kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali.
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Għadd ta’ miżuri biex jiġi miġġieled il-ksur tal-PI online huma l-oġġett ta’ talba għal kooperazzjoni 
ġudizzjarja: 
• notifika ta’ dokumenti 
• inibizzjonijiet 
• sekwestru ċivili ta’ ismijiet ta’ dominji 
• sekwestru ċivili ta’ oġġetti jew strumenti ta’ ksur 
• sekwestru ta’ rikavat illeċitu. 
 
Rigward l-MLA fi kwistjonijiet kriminali, l-Istati spiss ifittxu għajnuna biex jinnotifikaw dokumenti ġudizzjarji, 
biex jiksbu estradizzjoni ta’ dawk fil-mira ta’ investigazzjonijiet u biex jiġbru evidenza biex tintuża fl-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni ta’ kawżi kriminali. It-tipi ta’ talbiet formali għal MLA li ġejjin jintużaw fi 
kwistjonijiet kriminali: 
 
• notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji 
• kisba ta’ kopji ta’ rekords ġudizzjarji/kriminali 
• kisba ta’ depożizzjonijiet ta’ persuni suspettati, xhieda jew esperti 
• kisba u sekwestru ta’ evidenza elettronika 
• talba għal interċettazzjoni ta’ telekomunikazzjoni 
• kisba ta’ informazzjoni minn istituzzjoni finanzjarja 
• kisba ta’ data telefonika 
• talba għal tiftix u sekwestru 
• talba għal osservazzjoni transfruntiera 
• talba għal konsenja kkontrollata 
• talba għal skwadra ta' investigazzjoni konġunta (SIK) 
• talba għal investigazzjoni parallela 
• talba għal operazzjoni diskreta 
• sekwestru ta’ assi kriminali 
• konfiska tar-rikavat ta’ reat 
• estradizzjoni ta’ priġunieri 
• trasferiment tal-proċedimenti. 

 
B’mod ġenerali, l-Istudju sab li huma disponibbli varjetà u għadd kbir ta’ għodod fil-livell tal-UE u dak 
internazzjonali biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni internazzjonali, inklużi strumenti legali, iżda wkoll 

networks, portals u pjattaformi 
informali. 
 
Xi għodod ilhom jeżistu bosta snin 
(bħaż-żewġ Konvenzjonijiet tal-
Aja tal-1965 u l-1970, jew il-
Konvenzjoni tas-sena 2000 dwar 
l-MLA), filwaqt li oħrajn huma 
relattivament ġodda (bħar-

Regolament (UE) 2018/1805 
dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ 
ordnijiet ta’ ffriżar u ordnijiet ta’ 
konfiska). Xi għodod huma limitati 
għal qasam ta’ PI speċifiku 
ħafna (eż. il-Konvenzjoni 
MEDICIRIME, il-Protokoll tad-
WHO biex jiġi Eliminat il-Kummerċ 
Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk jew 
l-UNTOC), jew għadhom 

mhumiex magħrufa jew ma jintużawx ħafna (eż. il-Konvenzjoni Ewropea dwar Informazzjoni rigward il-

Kawżi 
amminis
trattivi

2 għodo
d tal-UE

Kawżi 
ċivili

8 għodo
d tal-UE

2 għodod ċivili 
internazzjonali

Kawżi 
kriminali

14-
il għodda 

tal-UE

14-il għodda 
kriminali 

internazzjonali
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Liġi Barranija (ETS Nru 62)); għalhekk, l-applikazzjoni effettiva tagħhom f’kawżi ta’ ksur tal-PI online 
għadha qed tiġi żviluppata. 
 
Għadd ta’ miżuri legali eżistenti għandhom l-għan speċifiku li jistabbilixxu, isaħħu u jarmonizzaw il-
protezzjoni u l-infurzar tal-PI. Madankollu, fil-biċċa l-kbira, id-dispożizzjonijiet rilevanti ma jindirizzawx 
speċifikament kif għandu jiġi evitat jew miġġieled il-ksur tal-PI online. Dawn il-miżuri legali spiss 
sempliċiment jipprevedu rekwiżiti minimi, u b’hekk iħallu biżżejjed spazju biex pajjiżi individwali jadottaw 
miżuri nazzjonali speċifiċi. Barra minn hekk, il-miżuri legali eżistenti kultant jiffukaw fuq qasam ta’ 
illegalità speċifiku (eż. il-Konvenzjoni Medicrime), filwaqt li oħrajn jiffukaw fuq ksur online b’mod aktar 
ġenerali (eż. il-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità). Barra minn hekk, ħafna proċeduri ta’ assistenza 
legali reċiproka tfasslu fi żmien qabel l-internet, meta l-għadd ta’ talbiet kien biss frazzjoni mill-volum ta’ 
talbiet attwali, u ma kinux jiffaċċjaw in-natura evanexxenti tal-evidenza elettronika. 
 
Tħassib li spiss jesprimuh l-esperti huwa relatat mad-dewmien fl-eżekuzzjoni jew ir-rifjut ta’ talbiet għal 
għajnuna legali għal raġunijiet inkonsistenti. Kultant dawn ikunu r-riżultat ta’ nuqqas ta’ preċiżjoni fit-
talbiet jew ta’ nuqqas ta’ ċarezza rigward il-konnessjoni bejn il-fatti ppreżentati fit-talba u l-għajnuna li 
tkun qed tintalab; xi drabi oħra jirriżultaw minn kwalità baxxa fit-traduzzjoni. Espert partikolari indika wkoll 
li d-differenzi kulturali jista’ jkollhom rwol f’xi każijiet. Riżorsi umani limitati f’awtoritajiet ġudizzjarji 
kompetenti jistgħu jaffettwaw il-kooperazzjoni internazzjonali wkoll, skont l-esperti kkonsultati. F’xi pajjiżi, 
il-prosekuturi għandhom l-awtorità li jagħżlu kawżi għall-prosekuzzjoni biex jiffrankaw ir-riżorsi, u l-esperti 
minn xi pajjiżi osservaw li dawn jistgħu joqogħdu lura milli jagħtu segwitu għal kawżi li jeħtieġu 
kooperazzjoni internazzjonali formali, peress li dawn jistgħu jkunu itwal u aktar kumplessi. Issemmew ukoll 
mezzi tekniċi inadegwati (eż. tagħmir għall-vidjokonferenzi) u ostakli lingwistiċi. 
 
Fil-livell internazzjonali diġà qed isiru sforzi biex jittejjeb il-proċess ta’ assistenza legali reċiproka formali, 
biex jiġi evitat id-dewmien fil-kisba ta’ informazzjoni elettronika kritika għall-investigazzjonijiet ta’ ksur tal-
PI online. Pereżempju, f’Marzu 2018, l-Istati Uniti tal-Amerka stabbilew l-Att dwar il-Kjarifika tal-Użu Barrani 
Legali tad-Data (CLOUD), li jawtorizza ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Uniti u sħab barranin affidabbli li se 
jippermettu li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, armati b’awtorizzazzjoni xierqa mill-qrati, imorru direttament 
għand il-kumpaniji tat-teknoloġija bbażati fil-pajjiż l-ieħor biex jaċċessaw data elettronika, minflok ma 
jkollhom jgħaddu mill-proċess tal-MLAT li jieħu aktar ħin. Għalkemm il-Kunsill tal-UE adotta mandat li 
jawtorizza lill-Kummissjoni tal-UE biex tinnegozja ftehim tal-Att CLOUD mal-Istati Uniti f’Settembru 2019, 
sad-data ta’ dan l-Istudju għadu ma ntlaħaqx ftehim bilaterali bejn l-Istati Uniti u l-UE skont l-Att CLOUD. 
 
Fi ħdan l-UE, strumenti żviluppati reċentement ikkontribwew ħafna biex jiġi ssimplifikat u jitħaffef il-
proċess biex jiġu riċevuti informazzjoni u evidenza b’rispons għal talbiet għal assistenza legali 
reċiproka formali f’kawżi kriminali (bħall-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropea u l-Mandat ta’ Arrest Ewropew). 
Sa fejn jikkonċerna l-kooperazzjoni internazzjonali f’kawżi ċivili tal-PI, l-UE għandha għodod legali 
disponibbli biex tinkiseb l-evidenza (eż. ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001), biex jiġu nnotifikati d-
dokumenti u d-dokumenti ġudizzjarji (eż. ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007), u biex jiġu rikonoxxuti 
deċiżjonijiet barranin (eż. ir-Regolament Brussell I) li jiġu applikati b’mod wiesa’ u effiċjenti. Madankollu jsir 
użu limitat minn għodod tal-UE oħra disponibbli, bħar-Regolament (UE) Nru 655/2014 li jistabbilixxi 
proċedura ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transfruntier tad-
dejn f’dan il-kuntest. 
 
Fl-aħħar nett, l-eżistenza ta’ bosta networks ta’ prattikanti ddedikati hija rikonoxxuta b’mod wiesa’ bħala 
estremament importanti fit-trawwim ta’ kooperazzjoni internazzjonali formali u informali, billi tippermetti 
kuntatt dirett, kondiviżjoni ta’ għarfien espert u skambju veloċi ta’ informazzjoni. Madankollu, in-networks 
ġeneralment ikunu reġjonali, b’disparitajiet fost ir-reġjuni, u mhux neċessarjament ikopru l-oqsma kollha 
(ċivili, amministrattivi, kriminali) u lanqas ma neċessarjament jieħdu inkunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet tal-
internet.  
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