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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Sfond 

Fl-2020, l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), permezz tal-

Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, ikkummissjona studju ta’ 

riċerka dwar il-ksur tal-proprjetà intellettwali (PI) permezz ta’ kontijiet tal-bejjiegħ fuq 

pjattaformi tal-kummerċ ta’ partijiet terzi. L-iskop tar-riċerka kien li jittejjeb il-livell ta’ fehim dwar 

il-modi li bihom il-kontraventuri tal-PI jużaw ħażin il-pjattaformi tal-kummerċ online biex 

jikkummerċjalizzaw oġġetti u servizzi li jiksru d-drittijiet tal-PI, kif jaħdmu l-mudelli kummerċjali 

adottati mill-kontraventuri tal-PI, u b’hekk jiġi pprovdut għarfien ġdid biex tiġi indirizzata l-isfida 

ta’ dan il-fenomenu b’mod aktar effettiv. 

L-istudju ta’ riċerka ġie kkummissjonat liċ-Ċentru għall-Politika u l-Ġestjoni tal-Proprjetà

Intellettwali (CIPPM) tal-Università ta’ Bournemouth, li waqqaf tim ta’ riċerkaturi fil-liġi u fix-

xjenza tal-kompjuter (1). It-tim tar-riċerka kien assistit minn grupp ta’ esperti inklużi

rappreżentanti tad-detenturi tad-drittijiet, tal-pjattaformi kummerċjali online, tal-kumpaniji tat-

tbaħħir u tal-ħlas, tal-infurzar tal-liġi, tal-ġudikatura, tas-servizzi ta’ investigazzjoni privata u

tas-sigurtà diġitali.

Dan ir-rapport twettaq bħala studju dwar l-aspetti legali, tekniċi u loġistiċi tal-provvista tal-

oġġetti u s-servizzi li jiksru l-PI fuq pjattaformi kummerċjali online. Huwa jirrieżamina l-

letteratura eżistenti u l-inizjattivi ta’ politika, il-qafas leġiżlattiv u l-każistika u jipprovdi analiżi 

kwalitattiva tal-mudelli kummerċjali eżistenti u l-għażliet ta’ infurzar disponibbli biex iwieġbu 

għalihom. 

Metodoloġija 

L-analiżi tal-mudelli kummerċjali ġiet żviluppata permezz ta’ serje ta’ intervisti strutturati ma’

esperti tal-qasam u investigazzjoni indipendenti li tuża tekniki taċ-ċibersigurtà. Saret serje ta’

(1) It-tim tar-riċerka tal-Università ta’ Bournemouth kien immexxi mill-Professur Maurizio Borghi u l-Professur Vasilis
Katos, u kien jinkludi lil Dr Dimitrios Koukiadis, Dr Cagatay Yucel, is-Sur Panagiotis Bellonias, is-Sur Ioannis
Chalkias u s-Sur Dukki Hong.
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intervisti strutturati ma’ esperti li jirrappreżentaw sidien ta’ ditti, detenturi tad-drittijiet, swieq 

online, id-dwana, servizzi ta’ kurrier, fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas, ġudikatura u infurzar tal-liġi. 

Twettqet riċerka indipendenti bl-użu ta’ approċċi u prattiki ta’ investigazzjoni taċ-ċibersigurtà 

fil-qasam tal-forensika diġitali u r-rispons għall-inċidenti. Approċċ bħal dan ippermetta l-

identifikazzjoni tal-hekk imsejħa tattiki, tekniki u proċeduri (TTPs) użati mill-kontraventuri. It-

TTPs imbagħad ġew żviluppati fid-deskrizzjonijiet tal-każijiet kummerċjali u ffurmaw il-bażi tal-

analiżi tal-mudelli kummerċjali (2). 

Il-kuntest tal-istudju: Il-ksur tal-PI f’ambjent tal-internet li qed jinbidel 

Fl-2019, il-valur tal-oġġetti ffalsifikati u pirata importati fl-UE kien stmat li kien sa mhux aktar 
minn EUR 119-il biljun, jew 5.8 % tal-importazzjonijiet kollha tal-UE(3). Tranżazzjonijiet bl-

Internet jammontaw għal sehem ewlieni ta’ dan il-valur. Il-penetrazzjoni enormi tas-suq tal-

pjattaformi kummerċjali online tagħmilhom mezz imfittex għall-bejgħ ta’ dawk l-oġġetti. Kif 

enfasizzat mill-EUIPO u l-Europol fl-2019, l-użu ħażin ta’ dawn il-pjattaformi sar “sors 

importanti ta’ introjtu għal gruppi kriminali involuti fil-bejgħ ta’ oġġetti ffalsifikati u pirata”(4). 

Filwaqt li l-bejgħ ta’ oġġetti ffalsifikati fis-swieq online mhuwiex ġdid, xi tendenzi emerġenti 
jfixklu l-isforzi ta’ infurzar tal-PI. 

• Il-kontijiet multipli tal-bejjiegħ. Gruppi tal-kriminalità organizzata (OCG) jużaw b’mod

sistematiku ħażin il-pjattaformi kummerċjali billi jiftħu kontijiet multipli taħt ismijiet

differenti fuq l-istess pjattaformi u fuq mezzi differenti.

• Ir-reklamar online. Il-bejjiegħa jimmanipulaw is-servizzi ta’ reklamar online billi

jassoċjaw l-attività illeċita tagħhom ma’ marki, u jpoġġu reklami fuq siti web leġittimi jew

pjattaformi tal-midja soċjali biex jidderieġu t-traffiku lejn siti web esterni jew lejn listi ta’

swieq online li joffru oġġetti li jiksru l-PI.

• Il-preżenza tal-midja soċjali. Il-bejjiegħa jistgħu jużaw ħażin bosta funzjonalitajiet tal-

pjattaformi tal-midja soċjali biex jilħqu numru għoli ta’ konsumaturi (5). Pereżempju,

(2) Qed tiġi ppreżentata għażla ta’ 13-il studju tal-każ fl-Appendiċi għal dan ir-rapport.
(3) OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Pariġi 2021, p. 3 u 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, Ġunju 2021.
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jistgħu jirreklamaw oġġetti ffalsifikati permezz ta’ pubblikazzjonijiet u messaġġi permezz 

ta’ komunikazzjoni pubblika, privata jew magħżula fi grupp, jew permezz ta’ bejgħ fuq 

streaming dirett, u mbagħad jidderieġu lill-klijenti lejn bejgħ illegali, jew fuq pjattaformi 

esterni jew fuq il-faċilitajiet tal-kummerċ elettroniku tal-midja soċjali. 

L-immappjar tal-ksur tal-PI fuq pjattaformi kummerċjali online

Attivitajiet li jiksru l-PI li jseħħu fis-swieq online jinvolvu primarjament il-bejgħ ta’ oġġetti 

ffalsifikati jew pirata. Oġġetti ffalsifikati u pirata huma definiti f’diversi strumenti legali u 

leġiżlazzjonijiet nazzjonali. Dawn id-definizzjonijiet jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti. Għall-

iskop ta’ dan l-istudju, il-kontrafazzjoni tirreferi għal forma evidenti ta’ ksur ta’ trademark, fejn 

l-oġġetti jkollhom sinjal li jkun jew identiku jew inkella ma jingħarafx minn trademark

irreġistrata. L-oġġetti ffalsifikati jvarjaw minn imitazzjonijiet ta’ kwalità baxxa (“foloz”) għal kopji

li huma eqreb tad-dehra ta’ prodotti tad-ditta (“repliki”). Il-piraterija hija l-bejgħ ta’ oġġetti li

jiksru d-drittijiet tal-awtur jew id-drittijiet tad-disinn, u tapplika kemm għal oġġetti fiżiċi kif ukoll

għal dawk diġitali.

Forom oħra ta’ ksur tal-PI jinvolvu l-użu ta’ sinjali li huma simili b’tali mod li joħolqu konfużjoni 

għal dawk tas-sid leġittimu tat-trademark, jew li jikkawżaw ħsara lir-reputazzjoni ta’ trademark. 

Dawn il-forom inqas evidenti ta’ ksur jinkludu kemm każijiet sempliċi kif ukoll kumplessi ħafna, 

li jistgħu jirrikjedu eżami ad hoc. Barra minn hekk, ksur tal-PI jista’ jinvolvi l-bejgħ ta’ prodotti 

tas-“suq mhux uffiċjali”, jiġifieri prodotti awtentiċi li huma importati u mibjugħa mingħajr l-

awtorizzazzjoni tas-sid tal-PI. 

Għall-iskopijiet ta’ dan l-istudju, jintużaw id-deskrizzjonijiet kif jidhru fit-tabella li ġejja. Dawn id-

deskrizzjonijiet jistgħu jkunu differenti mid-definizzjonijiet purament legali f’xi ġuriżdizzjonijiet, 

iżda l-idea hija li l-attivitajiet jew l-oġġetti kollha koperti jiksru d-DPI b’xi mod jew ieħor. 

OĠĠETTI FFALSIFIKATI: EŻEMPJI 

Fiżiċi Diġitali 

Kontrafazzjoni 
• Foloz (imitazzjonijiet ta’ kwalità

baxxa)
• Replika (kopji tal-istess dehra)

• Fajls ta’ Disinjar Permezz tal-
Kompjuter (CAD) għall-istampar
3D
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Piraterija 

• Kopji tal-kontenut bid-drittijiet tal-
awtur fuq appoġġ fiżiku (CD, DVD)

• Oġġetti tad-disinn replika
• Apparati ta’ evażjoni tat-TPM
• Smartcards tad-dekodifikatur tat-

TV
• Kaxex tad-dekowder jew stikks

kompletament illowdjati

• Kopji tas-software
• Kodiċi ta’ attivazzjoni għal

software, logħob tal-kompjuter
jew bażijiet tad-data

• Kontijiet iħħekkjati għal servizzi
ta’ streaming

• Fajls ta’ Disinjar Permezz tal-
Kompjuter (CAD)

Konfużjoni 
• L-isem tad-ditta, il-logo jew l-

ippakkjar li jixxibah fuq oġġetti
simili

• L-isem tad-ditta u/jew il-logo li
jixxibah fuq oġġetti diġitali simili,
eż. software, logħob tal-kompjuter
jew apps

Sfruttament tal-

marka 
• L-użu ta’ marki famużi fuq oġġetti

mhux relatati

• L-użu ta’ marki famużi f’dinjiet
virtwali jew fuq tokens mhux
funġibbli

Suq mhux uffiċjali 
• Importazzjonijiet paralleli
• Eċċess
• Rifjuti

• mhux applikabbli

L-għażla tal-kontraventuri tal-PI tal-pjattaforma online tiddependi ħafna mit-tip ta’ oġġett jew

servizz li jiġi offrut għall-bejgħ, l-udjenza fil-mira u jekk il-kontraventur huwiex bejjiegħ

“okkażjonali” jew “sistematiku”. Flimkien ma’ swieq bl-ingrossa u bl-irkant “ġenerali” hemm

swieq “speċjalizzati”, bħal swieq għal oġġetti artiġjanali, bejjiegħa bl-imnut indipendenti,

oġġetti diġitali (eż. liċenzji ta’ logħob tal-kompjuter u tas-software) u tokens mhux funġibbli

(NFT). Il-“kummerċ soċjali” għandu rwol dejjem aktar importanti, jiġifieri l-bejgħ C2C u B2C

permezz tal-midja soċjali. Pjattaformi ewlenin tal-midja soċjali żviluppaw il-funzjonalitajiet tal-

kummerċ elettroniku tagħhom stess. Xejra dejjem tikber hija l-użu ta’ faċilitajiet ta’ streaming

dirett tal-midja soċjali biex jiġi kkummerċjalizzat u jintwera l-prodott lix-xerrejja.

Bejjiegħa tal-kontrafazzjoni sistematiċi jistgħu jużaw ukoll swieq illegali li joperaw fid-darknet, 

fejn it-tranżazzjonijiet isiru b’mod anonimu u jużaw kriptovaluta. 

It-tabella ta’ hawn taħt turi b’mod indikattiv is-swieq tad-destinazzjoni għal kull kategorija ta’ 

oġġetti li jiksru l-PI, f’termini ta’ probabbiltà li prodott partikolari jinstab fuq ċertu tip ta’ suq. 
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Oġġetti ffalsifikati 

Tip ta’ post tas-suq 
I. 

Kontrafazzjoni 
II. 

Piraterija 
III. 

Konfużjoni 
IV. 

Sfruttament 
V. Suq mhux

uffiċjali

Bl-ingrossa 

Irkant/oġġetti użati 

Artiġjanat/arti 

Midja soċjali 

Manodopera/Servizzi 

Oġġetti diġitali 

Darknet 

Approċċ tal-katina tal-provvista għall-investigazzjoni u l-infurzar 

Il-proċess sottostanti għall-ksur tal-PI permezz ta’ kontijiet tal-bejjiegħ fuq pjattaformi 

kummerċjali ta’ partijiet terzi jikkonsisti f’katina ta’ provvista f’seba’ stadji, mill-produzzjoni sal-

kunsinna tal-oġġett li jikser il-liġi. Huwa proċess kontinwu permezz ta’ fluss ta’ informazzjoni, 

oġġetti fiżiċi u flus li jinvolvi numru ta’ intermedjarji. Minn perspettiva ta’ infurzar, il-viżibbiltà 

tal-attività illegali hija mistennija li tonqos hekk kif nivvjaġġaw lura tul il-katina tal-provvista (mil-

lemin għax-xellug) u tiżdied hekk kif nersqu lejn il-klijent (tbaħħir, fil-lemin estrem). 

Tul il-katina tal-provvista, il-kontraventuri jużaw numru ta’ tekniki biex jaħarbu mill-azzjonijiet 

ta’ infurzar, bħal tekniki biex jaħarbu mis-sejbien, it-tneħħija, il-qbid jew il-konfiska tal-oġġetti. 

Dan jinforma l-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu mill-atturi tal-infurzar f’kull stadju tal-katina. Dawn 

l-azzjonijiet jinkludu l-investigazzjoni u l-infurzar tal-liġi, kif ukoll il-miżuri ta’ infurzar

awtoregolatorju.

It-tabella ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor l-azzjonijiet ewlenin ta’ infurzar disponibbli għal dawk 

li jinfurzaw il-liġi, pjattaformi online u sidien tal-PI f’kull stadju tal-katina tal-provvista: 

Provvista 
tal-materja 

prima
Produzzjoni

Ħażna u 
inventarj

u

Offerta 
għall-bejgħ 

online
Kummerċjali

zzazzjoni Bejgħ Tbaħħir

Baxxa 

Għolja 
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AZZJONIJIET TA’ INFURZAR 

• Il-monitoraġġ tal-materjali: l-identifikazzjoni ta’ hotspots fejn il-

materjali huma prodotti jew minn fejn joriġinaw u ż-żamma ta’

bażijiet tad-data ta’ postijiet.

• Il-kontrolli tad-dwana: l-ingranaġġ ta’ informazzjoni storika mill-

pajjiżi ta’ oriġini u/jew mill-hotspots magħrufa u l-informazzjoni fuq

formoli ta’ dikjarazzjoni tad-dwana.

• L-imblukkar tal-kontijiet bankarji tal-produtturi.

• Is-segwitu tat-tendenzi u avvenimenti staġjonali li jaffettwaw il-

produzzjoni tal-oġġetti (eż. il-bidu ta’ avvenimenti sportivi, il-ħruġ

ta’ prodotti popolari).

• Il-konfiska/il-qbid ta’ oġġetti: it-twettiq ta’ raid tal-inventarju ta’

dawk li jiksru l-PI u l-akkwist tal-kontroll tal-oġġetti li jiksru l-liġi.

• Is-sejbien tal-bejjiegħa tal-oġġetti illeċiti li huma ospitati, mingħajr

ma jafu, mill-pjattaforma kummerċjali.

• Attivazzjoni ta’ proċeduri ta’ avviż u tneħħija: it-tneħħija ta’ listi

u kontijiet tal-bejjiegħ.

• Is-segwitu tal-bnadar: l-indikaturi tat-twissija għal post tas-suq,

bħal offerti li huma: “wisq tajbin biex ikunu vera” u/jew li jirċievu

ammont kbir ta’ rispons pożittiv fi żmien qasir.

• Il-monitoraġġ tal-komunikazzjoni: is-segwitu ta’

komunikazzjonijiet online minn pjattaformi tal-midja soċjali,

komunikazzjoni bejn il-pari u applikazzjonijiet ta’ reklamar.

• It-tneħħija ta’ reklamar: it-tneħħija ta’ kliem ewlieni tar-reklami, it-

tneħħija tal-elenkar tar-riżultati fuq magni tat-tiftix, it-tneħħija ta’

prodott jew kont tal-bejjiegħ.

• Il-kuntatt ma’ banek/awtoritajiet finanzjarji biex jinstabu u jiġu

identifikati l-entitajiet wara t-tranżazzjonijiet finanzjarji u jiġu

mblokkati l-kontijiet bankarji.

2. 
Produzzjoni

3. Ħażna u
inventarju

4. Offerta
għall-bejgħ

online

5. 
Kummerċjalizzazzjon

i

6. Bejgħ

1. Provvista 
tal-materja 

prima
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• Il-kuntatt ma’ fornituri tas-servizzi ta’ pagament biex jiġu

mblokkati tranżazzjonijiet fil-każ ta’ bejjiegħa illeċiti identifikati.

• Investigazzjonijiet “segwi l-flus”: il-ħolqien ta’ profil sħiħ tal-

bejjiegħa billi jiġu analizzati t-tranżazzjonijiet finanzjarji li jkunu qed

jiġu investigati.

• Ix-xiri bħala ttestjar: ix-xiri ta’ prodotti li jiksru l-PI biex tinġabar l-

evidenza meħtieġa biex jinbena każ kontra bejjiegħ illeċitu.

• Il-kuntatt ma’ kurrieri/servizzi postali biex tiġi evitata d-

distribuzzjoni ta’ prodotti ffalsifikati u/jew jiġu identifikati l-indirizzi

tad-distributuri.

• Il-kuntatt mad-dwana biex jiġu attivati l-proċeduri għall-qbid u l-

konfiska ta’ oġġetti bi ksur tar-regoli u tintalab id-data wara li l-

oġġetti jinqerdu.

• Il-qbid ta’ oġġetti fis-servizzi doganali jew postali.

• Il-monitoraġġ tar-rotot biex jiġu identifikati l-oriġini tal-prodott, id-

distributuri u l-bejjiegħa u kif il-prodotti jiġu trasferiti lix-xerrejja.

• Il-monitoraġġ ta’ suspettati li jirċievu ammonti mhux tas-soltu ta’

ordnijiet mhux mistennija minn rotot regolari.

Miżuri, politiki u strateġiji għal infurzar effettiv 

L-indirizzar tal-ksur tal-PI fuq pjattaformi kummerċjali ta’ partijiet terzi jinvolvi numru ta’ miżuri,

politiki u tattiki. Dawn jinkludu azzjonijiet ta’ infurzar u miżuri volontarji meħuda bħala parti mill-

kollaborazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati kollha involuti. Fl-UE, il-MtQ, iffirmat fl-2011 u

rivedut fl-2016, jipprovdi l-qafas ġenerali għal dawn il-miżuri volontarji (6). Prattiki tajbin fl-

ambitu tal-MtQ jinkludu miżuri proattivi mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ attivitajiet ta’ ksur qabel

ma jseħħu, u miżuri reattivi mmirati biex irażżnu jew jillimitaw l-effett ta’ dawk l-attivitajiet

ladarba jseħħu.

(6) Il-Kummissjoni Ewropea (2016) Memorandum ta’ qbil dwar il-bejgħ ta’ oġġetti ffalsifikati fuq l-internet,
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en.

7. Tbaħħir

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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• Miżuri volontarji proattivi u preventivi (PPM). Il-bażi ġuridika għal dawn il-miżuri hija

pprovduta mill-obbligi kuntrattwali li ġejjin mill-aċċettazzjoni tat-Termini u l-

Kundizzjonijiet (T&C) ta’ swieq online, li jipprojbixxu l-bejgħ ta’ oġġetti li jiksru d-drittijiet

ta’ partijiet terzi. Dawn il-miżuri, żviluppati b’kollaborazzjoni mas-sidien tal-PI, jinkludu

dan li ġej.

(i) Il-politiki tal-awturi tar-reati ripetuti: utenti li ripetutament jiksru t-T&C jista’

jkollhom il-kontijiet tagħhom sospiżi jew diżattivati.

(ii) Il-verifika tal-identità: biex tiġi żgurata l-effettività tal-politiki kontra ksur ripetut, il-

pjattaformi jirrikjedu li l-utenti jipprovdu identifikazzjoni valida, bħal prova tal-

identità jew indirizz, bħala kundizzjoni biex jinfetaħ kont. Il-pjattaformi kummerċjali

jistgħu jirrikjedu wkoll prova ta’ liċenzja tan-negozju u jistgħu jirrestrinġu l-użu ta’

ċerti kliem ewlieni fl-ismijiet tal-profil.

(iii) It-traċċabilità tal-prodotti: il-pjattaformi kummerċjali ewlenin introduċew skemi

ta’ traċċabilità li fihom kull oġġett jiġi pprovdut b’kodiċi uniku biex tiġi vverifikata l-

awtentiċità tiegħu qabel ma jasal għand il-klijent.

(iv) Miżuri oħra ta’ prevenzjoni teknoloġika: il-pjattaformi kummerċjali u l-midja

soċjali japplikaw il-filtrazzjoni tal-kliem ewlenin, il-moderazzjoni tal-kontenut u t-

teknoloġija tar-rikonoxximent tal-immaġni biex isibu listi li jiksru l-liġi qabel ma l-

bejgħ ikun jista’ jiġi finalizzat.

• Notifika u tneħħija (NTD): Il-proċeduri ta’ NTD jirrappreżentaw il-miżuri reattivi
volontarji ewlenin biex jiġi simplifikat il-proċess tan-notifika u t-tneħħija tal-kontenut li

jikser il-liġi u li jsir disponibbli online. Skont il-prattiki tajbin żviluppati fil-qafas tal-MtQ,

proċeduri ta’ NTD effettivi jinkludu dan li ġej.

(i) pakkett ta’ informazzjoni għad-detenturi tad-drittijiet, b’istruzzjonijiet dettaljati

dwar l-informazzjoni li trid tiġi sottomessa biex tiġi attivata n-notifika.

(ii) għodod għall-ġestjoni ta’ notifiki multipli, jew talbiet “bl-ingrossa”, li jippermettu

lid-detenturi tad-drittijiet jinkludu listi ta’ ksur multipli f’talba ta’ tneħħija waħda.
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(iii) programmi ta’ “sinjalaturi fdati”, b’mezzi veloċi u privileġġati għan-notifiki u

tneħħija aktar mgħaġġla għal detenturi tad-drittijiet “fdati” b’kompetenza

speċjalizzata u teknoloġija dedikata għall-iskoperta u l-identifikazzjoni ta’ kontenut

li jikser il-liġi.

(iv) għodod ta’ tfittxija u rapportar, biex jiffaċilitaw il-proċess ta’ tiftix għal kontenut

potenzjalment ta’ ksur fuq il-pjattaforma, permezz ta’ rikonoxximent tal-immaġni u

teknoloġiji oħra.

(v) informazzjoni għall-utenti dwar ir-raġuni għat-tneħħija u l-konsegwenzi

potenzjali ta’ ksur ripetut, kif ukoll informazzjoni aċċessibbli faċilment dwar id-dritt

ta’ appell jew il-proċedura ta’ kontroavviż biex tikkontesta l-avviż tas-sid tal-PI.

• Il-miżuri ta’ skoperta awtomatizzati. Sistemi ta’ skoperta abbażi tal-intelliġenza

artifiċjali u t-tagħlim bil-magni għandhom rwol dejjem akbar kemm fil-miżuri proattivi kif

ukoll f’dawk reattivi.

Flimkien mal-miżuri volontarji żviluppati b’kollaborazzjoni ma’ swieq online, id-detenturi tad-

drittijiet u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi jadottaw miżuri investigattivi u ta’ infurzar li huma usa’ 

bħala kamp ta’ applikazzjoni u firxa fil-katina tal-provvista kollha. 

• L-investigazzjoni segwi l-flus. Approċċ “segwi l-flus” jikkonsisti fil-monitoraġġ u fl-

estrazzjoni ta’ informazzjoni mit-tranżazzjonijiet finanzjarji involuti f’attività illeċita, bl-

iskop li tinġabar evidenza u/jew tiġi mfixkla l-attività. L-approċċ jirrikjedi kooperazzjoni

bejn il-partijiet ikkonċernati differenti involuti, l-aktar importanti s-servizzi tal-pagamenti,

u ġie adottat fi proċedimenti kontra dawk li jiksru l-PI.

• Il-kontrolli doganali u fuq il-fruntiera. L-awtoritajiet doganali tal-UE jadottaw proċeduri

simplifikati u perjodi ta’ żmien konċiżi biex jeqirdu oġġetti suspettati li jiksru l-PI f’pakketti

żgħar, u jipprovdu data lid-detenturi tad-drittijiet fuq talba.

• L-infurzar tad-darknet. Minħabba l-anonimità tal-fornituri online u l-affiljati possibbli, l-

infurzar fis-swieq tad-darknet jippreżenta sfidi speċifiċi. Il-kooperazzjoni globali bejn l-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi wasslet għall-għeluq tas-swieq tad-darknet.
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Il-prosekuzzjoni tal-bejjiegħa 

Jistgħu jittieħdu azzjonijiet legali kontra bejjiegħa għall-importazzjoni, l-offerta għall-bejgħ u d-

distribuzzjoni ta’ oġġetti li jiksru l-PI. Il-proċedimenti jistgħu jinġiebu mis-sidien tal-PI jew minn 

operaturi ta’ swieq online, jew b’mod konġunt mit-tnejn. Filwaqt li r-responsabbiltà ċivili mill-

ksur tal-PI hija ġeneralment armonizzata fil-livell tal-UE, tal-inqas f’dak li jirrigwarda l-ksur 

dirett, ir-responsabbiltà kriminali tibqa’ l-kompetenza tal-leġiżlaturi nazzjonali. Fil-biċċa l-kbira 

tal-Istati Membri tal-UE, il-ksur tat-trademarks jew tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 

jattira sanzjonijiet kriminali meta l-kontraventur jaġixxi b’mens rea jew b’intenzjoni volontarja u 

fuq skala kummerċjali. Madankollu, dawn il-kriterji mhumiex interpretati b’mod uniformi fl-Istati 

Membri kollha. 

Hemm evidenza limitata ta’ proċeduri legali kontra bejjiegħa individwali fl-UE-27. Il-każistika 

disponibbli tissuġġerixxi li intenzjoni volontarja tista’ tiġi stabbilita abbażi ta’ fatturi oġġettivi, 

bħal nuqqas ta’ awtorizzazzjoni espressa mis-sid tat-trademark jew għarfien kostruttiv li l-

prodotti huma ffalsifikati. Il-kriterju ta’ “skala kummerċjali” huwa anqas ċar, u jiddependi 

ħafna mill-volum ta’ tranżazzjonijiet. L-evidenza ta’ attività bħar-riċeviment ta’ ordnijiet u t-

tbaħħir hija kruċjali biex jiġi ddeterminat il-volum meħtieġ mill-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali biex 

jinbdew sanzjonijiet kriminali. 

Inibizzjonijiet kontra intermedjarji 

Flimkien ma’ azzjonijiet legali kontra l-bejjiegħa, is-sidien tal-PI jistgħu jfittxu rimedji mill-

operaturi ta’ swieq online u intermedjarji oħra tul il-katina tal-provvista. Dawn jinkludu, b’mod 

partikolari, imħażen, pjattaformi ta’ reklamar, servizzi ta’ pagament u servizzi tat-tbaħħir. Ir-

rimedji ġudizzjarji disponibbli jikkonsistu f’rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni, li jista’ jingħata 

mill-awtorità ġudizzjarja anke meta l-intermedjarju ma jkunx responsabbli mill-ksur jew ikun 

eżenti mir-responsabbiltà. 

L-inibizzjonijiet kontra l-intermedjarji jistgħu jimmiraw mhux biss biex itemmu ksur eżistenti

iżda wkoll biex jipprevjenu aktar ksur. Dan jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ xi dmirijiet ta’

monitoraġġ proattiv. Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dmirijiet ta’ monitoraġġ bħal dawn skont id-

dritt tal-Unjoni huwa limitat mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku (7)

(7) Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-
servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-
kummerċ elettroniku), l-Artikolu 15(1).
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u jista’ jiġi derivat mill-approċċ ta’ “identità doppja” suġġerit mill-Avukat Ġenerali Jääskinen

fil-każ “L’Oréal v eBay”: “il-parti terza li tikser il-liġi għandha tkun l-istess u li t-trademark

miksura għandha tkun l-istess fil-każijiet ikkonċernati” (8).

Il-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni 

Minħabba n-natura tranżnazzjonali tal-ksur tal-PI mwettaq permezz ta’ kontijiet tal-bejjiegħ fuq 

swieq ta’ partijiet terzi, il-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni hija aspett kruċjali għal infurzar effettiv. Ir-

rikorrenti ġeneralment huma obbligati jressqu każ quddiem il-qrati fejn il-konvenut ikollu d-

domiċilju tiegħu, iżda huwa wkoll possibbli li jibdew proċeduri fil-post fejn seħħet il-ħsara, 

fejn seħħ  -avveniment li kkawża l-ħsara, jew fejn twettaq il-ksur. 

Fir-rigward tal-allokazzjoni tal-ġuriżdizzjoni fi proċedimenti ċivili, fattur ewlieni li għandu jiġi 

kkunsidrat huwa jekk il-kontraventuri mmirawx lejn l-UE (fil-każ ta’ drittijiet tal-PI pan-UE) jew 

lejn Stat Membru speċifiku. Jekk il-mira hija stabbilita, is-sidien tal-PI jistgħu jressqu 

proċedimenti quddiem il-qrati tal-ġuriżdizzjoni fil-mira. 

ID-DRITTIJIET TAL-PI 
BAŻI ĠURIDIKA BIEX TIĠI STABBILITA ĠURIŻDIZZJONI 
FI KWISTJONIJIET INTERNAZZJONALI (PAN-UE) 

Trademarks tal-UE Ir-Regolament EUTM Nru 2017/1001 (9), l-Artikolu 125 

Id-disinji Komunitarji 
Ir-Regolament dwar id-disinji Komunitarji Nru 6/2002 (10), l-

Artikolu 82 

Id-drittijiet nazzjonali tal-

PI (trademarks nazzjonali, 

drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati, privattivi, eċċ.) 

Regolament Brussell I (riformulazzjoni) (11) 

(8) L-Opinjoni ta’ AG Jääskinen (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA-eBay, EU:C:2010:757, § 182).
(9) Ir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-
Unjoni Ewropea, ĠU L 154, 16.6.2017, p. 1.
(10) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji, kif emendat,
ĠU L 386, 29.12.2006, p. 14.
(11) Ir-Regolament (UE) 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (riformulazzjoni) ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1.
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Ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin bejn l-Istati Membri tal-UE huma pprovduti 

b’mod uniformi mir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni), filwaqt li l-infurzar ta’ sentenzi 

f’ġuriżdizzjonijiet għajr l-Istati Membri tal-UE jista’ jkun ta’ sfida estrema minħabba d-

diskrepanzi fil-liġijiet nazzjonali. 

Il-ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet tal-liġi kriminali hija ġeneralment ibbażata fuq il-prinċipju tat-
territorjalità. Attwalment, ma hemm l-ebda strument vinkolanti skont id-dritt tal-Unjoni biex 

jiġu solvuti kunflitti ta’ ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali. Madankollu, il-Konvenzjoni tal-

Kunsill tal-Ewropa dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-2001 (12) tirrappreżenta strument importanti tal-

liġi internazzjonali li jassisti fid-determinazzjoni tal-ġudizzju fi proċedimenti kriminali kontra 

dawk li jiksru d-drittijiet tal-awtur online (13). 

(12) Il-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità, Serje ta’ Trattati Ewropej Nru 185.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, Marzu 2021, p. 33.
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