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TAUST

Euroopa Liidu intellektuaalomandivõrgustiku intellektuaalomandiametid 1 teevad jätkuvat koostööd
kaubamärkide ja disainilahenduste alase praktika lähendamisel. Nad on nüüd kokku leppinud täiendava
kaubamärkide ühise praktika/ühiste soovituste dokumendi, mille eesmärk on sätestada kaubamärki
puudutava kaebuse menetluses tõendite üldised põhimõtted, mis hõlmavad eelkõige tõendiliikide,
tõendamismeetodite, tõendiallikate, asjakohaste kuupäevade kindlakstegemise, tõendite liigenduse ja
esitamise ning konfidentsiaalsete tõendite käsitlemise küsimusi.
Ühise praktika/ühiste soovituste dokument avalikustatakse käesoleva ühisteatisega, eesmärgiga
suurendada ekspertide, asutusesiseste ja -väliste apellatsiooniorganite ning kasutajate huvides
läbipaistvust, õiguskindlust ja prognoositavust.
Ühise praktika/ühiste soovituste dokument sätestab kaubamärki puudutava kaebuse menetluses
kasutatavate tõendite kohta mitmed suunavad ja mittesiduvad põhimõtted. Kohaldamisalas on järgmised
küsimused:
•
tõendiliigid ja nende lubatavus kaebuse menetluses;
•
tõendamismeetodid ja tõendiallikad, sealhulgas nende ehtsus, tõepärasus ja usaldusväärsus;
•
tõendi kuupäeva kindlakstegemine;
•
tõendite esitamise viisid: liigendus ja esitamine, sealhulgas vastuvõetavad vormingud, suurus ja
maht, lisade loetelu ja mallid, ning
•
tõendite konfidentsiaalsus.
Ühise praktika/ühiste soovituste kohaldamisalas ei ole:
•
tõendite tõendusjõu hindamine;
•
keeleküsimused;
•
rakendamist takistavate õiguslike piirangute kirjeldus;
•
suuniste ajakohastamine;
•
järgmised tõendamismeetodid: suulised tõendid, vaatlus, ekspertarvamused ja teabenõuded;
•
kaubamärgiõiguse rikkumise kohtumenetlused;
•
asjaolud, mille korral apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid peavad andma
kolmandatele isikutele või teistele haldusorganitele/kohtutele juurdepääsu menetluse käigus esitatud
konfidentsiaalsetele tõenditele/andmetele, ning
•
isikuandmetega seotud küsimused, v.a anonüümimine.

2

ÜHINE PRAKTIKA

Järgnev tekst on ühise praktika/ühiste soovituste kõige olulisemate sõnumite ja seisukohtade kokkuvõte.
Täielik tekst on lisas 1.

1

Sealhulgas intellektuaalomandiametite asutusesisesed apellatsiooniorganid, mis on osa võrgustikust.
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Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

ÜHISE PRAKTIKA/
ÜHISTE SOOVITUSTE PÕHIMÕTTED
ÜLDPÕHIMÕTTED
Tõendid; tõendite lubatavus kaebuse menetluses
Sissejuhatav peatükk kirjeldab üldmõisteid ja nelja tõendiliiki ning arutleb nende lubatavuse üle kaebuse
menetluse etapis. See loob ühise terminoloogia, mida kasutada tõendiliikide määratlemiseks kooskõlas
ELi kohtupraktikaga ja ühise arusaamise võimaldamiseks. Need määratlused on üldised suunised
menetluse osalistele ja nende esindajatele, et suurendada menetluste läbipaistvust ning
prognoositavust, eelkõige EUIPO apellatsioonikodades ELi tasandil. Samuti on soovitatav, kui
asjakohase riigisisese õiguse järgi võimalik, et teised apellatsiooniorganid kasutaksid samu määratlusi.
Selles peatükis on ka soovitused tegurite kohta, mida võidakse kaebuse menetluses arvestada tõendite
lubatavuse hindamisel tõendi kasuks (nt kas tõend on tõenäoliselt asjakohane juhtumi lahendamisel) või
selle vastu (nt kui osapool kasutab teadlikult viivitustaktikat või näitab üles ilmset hooletust).
TÕENDAMISMETOODIKA JA TÕENDIALLIKAD
Dokumentide või tõendite esitamine; veebitõendid: allikad, usaldusväärsus ja esitamine; tõendite
ehtsus, tõepärasus ja usaldusväärsus ning nende hindamise kriteeriumid
Ühise praktika/ühiste soovituste dokumendi esimene peatükk selgitab kaubamärki puudutavas
menetluses kasutatavaid tõendamismetoodikaid mittetäieliku loeteluna. Lisaks on peatükki lisatud tabel
kokkuvõttega kõige tavalisematest kaubamärgijuhtumitest ja tõendite esitamise eesmärkidest. Peatükk
sisaldab ka põhjalikku jaotist juhistega veebitõendite allikate, usaldusväärsuse ja esitamise kohta,
hõlmates elektroonilisi andmebaase ja veebiarhiive, muudetavaid ja muutmatuid veebilehti,
veebianalüütikat, sotsiaalmeediat, videote ja fotode jagamise keskkondi, hüperlinke ja URL-aadresse, ekaubanduse platvorme, tarkvararakendusi, metaandmeid ning tegureid, mis võivad mõjutada
juurdepääsu internetiteabele. See pakub ühtlustatud lähenemisviisi veebitõenditele, mis on kooskõlas
disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumide lähendamise ühise praktikaga ja laiendab seda,
tagades suurema läbipaistvuse ja prognoositavuse lisaks suuniste andmisele seda liiki tõendite
esitamise kohta. Peatükis käsitletakse ka tegureid, mida tuleb arvestada tõendite ehtsuse ja tõepärasuse
hindamisel.

TÕENDI KUUPÄEVA KINDLAKSTEGEMINE
Dokumentaalsed tõendid: dokumentide kuupäeva kindlakstegemine; veebitõendid: kuupäeva
kindlakstegemise vahendid; turu-uuringu periood ja ajastus
Peatükis on juhised dateerimata või ebaselgelt dateeritud dokumentaalsete tõendite kohta, samuti
mittetäielik loetelu vahenditest, mis aitavad kuupäeva kindlaks teha, kui konkreetne tõendisisu avaldati
internetis. Selles kontekstis saab kasutada järgmisi vahendeid: otsimootorid ja veebiarhiveerimise
teenused, arvuti genereeritud ajatemplid või küberkriminalistika vahendid. Sellekohased soovitused on
kooskõlas disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumide lähendamise ühise praktikaga.
Viimane selles peatükis käsitletav teema annab juhiseid turu-uuringu perioodi ja ajastuse kohta.
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TÕENDITE ESITAMISE VIISID
Tõendite esitamine: vastuvõetavad vormingud, suurus ja maht; tõendite liigendus; turuuuringute liigendus; mallid
Peatüki esimeses jaotises käsitletakse, kuidas tõendeid esitada dokumentide mis tahes esitamisvormis:
paberil (sealhulgas mis tahes füüsiliste esemete) esitamine, elektrooniline/e-esitamine, faksiga ja
andmekandjatel esitamine. Täiendavalt esitatakse väljatrükkide ja ekraanitõmmiste erinõuded ning
viidatakse tõendite suurusele ja mahule. Lisaks sisaldab see jaotis kokkuvõtlikku tabelit: täielik ülevaade
kõigist aktsepteeritud vormingutest tõendite esitamiseks kaubamärki puudutava kaebuse menetluses,
mis põhineb asutusesiseste ja -väliste apellatsiooniorganite praktikal. See võib olla väärtuslik
kasutajatele ja nende esindajatele, kui esitamine toimub ühes või mitmes jurisdiktsioonis. Teises jaotises
antakse soovitusi lisade loetelu liigenduse kohta ja kirjeldatakse liigendamata tõendite esitamise
tagajärgi. Lisaks on kasutajate, menetluse osaliste ja nende esindajate poolt viitamise lihtsustamiseks
loodud lisade loetelu mall, mis on lisatud ühise praktika/ühiste soovituste lisana 1. Peatüki keskmes olev
ulatuslik kolmas jaotis sisaldab üksikasjalikku teavet ja soovitusi turu-uuringute liigenduse parimate
tavade kohta. See sisaldab juhiseid, kuidas kavandada ja teha turu-uuring, mis on mõeldud tõendina
kaubamärki puudutavas menetluses; lisaks on esitatud kontroll-leht, mida apellatsiooniorganid ja
liikmesriikide intellektuaalomandiametid saavad kasutada abivahendina sisu ning nõuete hindamiseks,
millele turu-uuringud peavad vastama. Peatükis on ka ettepanekud kirjalike tunnistuste ja tunnistajate
ütluste sisu miinimumnõuete kohta, mida on arutanud ja milles on kokku leppinud ELi sidusrühmad.
TÕENDITE KONFIDENTSIAALSUS
Konfidentsiaalsustaotluse ulatus; vastuvõetavad viisid ja konfidentsiaalsuse taotlemise aeg;
konfidentsiaalsustaotluse hindamise kriteeriumid; toimikutes ja otsustes sisalduvate
konfidentsiaalsete andmete käsitlemine; toimikutes ja otsustes sisalduvate isikuandmete,
tervisega seotud isikuandmete ja tundlike andmete käsitlemine (anonüümimine)
Peatükis soovitatakse, kuidas ja millal nõuda konfidentsiaalsust, sealhulgas konfidentsiaalsustaotluse
ulatust, esitamise hetke, vastuvõetavaid viise ja põhjendamist. Samuti on peatükis selle hindamise
ühtlustatud lähenemine. Peatükis selgitatakse, et väljend „tõendite/andmete konfidentsiaalsus“ viitab ärija ametisaladusele ning muule konfidentsiaalsele teabele. Täiendavalt tuleb arvestada asjakohaseid
riigisiseseid õigusnorme ja, kui see on asjakohane, riigisisest kohtupraktikat, milles need mõisted on
määratletud. Peatükis on ka praktilised suunised konfidentsiaalsete andmete käsitlemise kohta
apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite toimikutes ning otsustes (veebis ja
mujal), arvestades, et mõni apellatsiooniorgan või liikmesriikide intellektuaalomandiamet ei avalda oma
otsuseid ega tõendeid veebis ning seetõttu tuleks selles jaotises sisalduvaid soovitusi kasutada ainult
siis, kui need on kohaldatavad. Peatükis antakse ka nõu, mida saab apellatsiooniorganite või
liikmesriikide intellektuaalomandiametite toimikutes ja otsustes anonüümida (veebis ja mujal), ning
selgitatakse, kas seda tuleks teha sõnaselge taotluse alusel või ameti enda algatusel.
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RAKENDAMINE

Sarnaselt varasemate ühisteatistega, jõustub see ühine praktika/ühised soovitused kolme kuu jooksul
pärast käesoleva ühisteatise avaldamist.
Ent aktiivsete sidusrühmade tegevuse ulatus ja ühise praktika/ühiste soovituste kohaldatavus tähendavad,
et apellatsiooniorganite, intellektuaalomandiametite ja kasutajate huvides on siiski vaja rakendada
suuremat paindlikkust. Seega on kasutusele võetud uus võimalus: valikuline rakendamine.
Intellektuaalomandiametid2 saavad valida, kas rakendada ühist praktikat/ühiseid soovitusi täies ulatuses
(täielik rakendamine) või rakendada dokumendi teatud peatükke või alapeatükke (valikuline rakendamine),
mis võib leevendada juriidilisi piiranguid, mis takistavad dokumendi rakendamist mõnes
intellektuaalomandiametis. Kuna ühine praktika ei ole asutusevälistele apellatsiooniorganitele siduv,
esitatakse käesolevas dokumendis kogum soovitusi, mida nad saavad rakendada ja kasutusele võtta, kui
neid peetakse väärtust lisavaks ning kasulikuks.
Ühise tava/ühiste soovituste (või selle osa(-de)) rakendamise üksikasjad on järgmises lingis.
Rakendavatel ametitel on õigus avaldada oma veebis lisateavet.
3.1. RAKENDAVAD AMETID
Rakendavate ametite nimekiri,
rakenduspraktika: TABELI LINK

rakendamise

kuupäev,

rakendatavad

peatükid/alapeatükid

ja

* Kui ühisteatise ja ühise tava dokumentide ingliskeelne versioon ja tõlge Euroopa Liidu mis tahes ametlikku
keelde erineb, peetakse ülimuslikuks ingliskeelset versiooni.

2

Sealhulgas nende asutusesisesed apellatsiooniorganid.
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SISSEJUHATUS

1.1 Dokumendi eesmärk
Selle ühise praktika dokumendi eesmärk on määratleda kaubamärki puudutava kaebuse menetluses
tõendite üldpõhimõtted, mis hõlmavad eelkõige tõendiliikide, tõendamismeetodite, tõendiallikate,
asjakohaste kuupäevade kindlakstegemise, tõendite liigenduse ja esitamise ning konfidentsiaalsete
tõendite käsitlemise küsimusi. Dokument sisaldab eespool nimetatud küsimustes mittesiduvate
soovituste kogumit.
Ühine praktika CP12 on teatmematerjaliks eelkõige:
•
•
•

apellatsiooniorganitele1;
kaubamärki puudutava kaebuse menetluse osalistele ja nende esindajatele ning
kasutajaühingutele.

Et ühine praktika käsitleb tõendeid paljudes aspektides kaubamärgimenetluste jaoks üldiselt, võib selle
võimalik kohaldatavus väljuda kaebuse menetluse raamest. Seda võib seega kasutada laiemas kontekstis,
ka kaubamärki puudutava esimese astme instantsi menetlusest väljaspool2.
Ühise praktika aluspõhimõtete selget ja terviklikku selgitust sisaldav dokument avaldatakse laiemale
üldsusele ning see on kergesti kättesaadav.
Kuigi tõendeid hinnatakse igal üksikjuhul alati eraldi, võivad selle ühise praktika põhimõtted olla kasulikud
suunised kõigile eespool nimetatud sidusrühmadele. Seetõttu ei püüa käesolev dokument kehtestada
praktikat sõltumatute apellatsiooniorganite jaoks ega kehtestada selle rakendamiseks seadusandlikke
muudatusi. Selle eesmärk on üksnes anda soovitusi, mis võimaldavad apellatsiooniorganitel võtta
kasutusele ja rakendada ühise praktika elemente, mis on nende hinnangul kasulikud, sest neile ei ole ühine
praktika siduv.

1.2 Taust
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2015. aasta detsembris vastu ELi kaubamärgi reformi paketi. Pakett
sisaldas kaht õigusakti: määrust (EL) 2017/1001 (ELi kaubamärgi määrus, ELKMM) ja direktiivi
(EL) 2015/2436 (kaubamärgidirektiiv), mille eesmärk on veelgi lähendada liikmesriikide õigusakte
kaubamärkide valdkonnas. Need õigusaktid sisaldasid sisulisi ja menetluslikke küsimusi käsitlevaid uusi
sätteid ning nendega loodi tugevam õiguslik alus koostööks. ELKMMi artikli 151 kohaselt sai EUIPO üheks
peamiseks ülesandeks koostöö liikmesriikide intellektuaalomandiametitega, et edendada kaubamärkide ja
disainilahenduste tavade ning meetmete ühtlustamist. ELKMMi artiklis 152 märgitakse selge sõnaga, et
see koostöö peaks hõlmama ühiste ekspertiisi (kontrolli) standardite väljatöötamist ja ühiste tavade
kehtestamist. Täpsemalt CP12 kohta märgitakse kaubamärgidirektiivi 9. põhjenduspunktis ka üldiste
menetluseeskirjade ühtlustamise olulisust.
Selle õigusraamistiku alusel leppis EUIPO haldusnõukogu 2016. aasta juunis kokku Euroopa
koostööprojektide algatamise. Arvestades ELKMMis sätestatud tegevusi, töötati projektid välja eesmärgiga
tugineda varasematele saavutustele, ühtlasi täiustades protsesse ja laiendades koostöö ulatust.
Ühtlustamise valdkonnas hõlmas see projekti, mis oli spetsiaalselt pühendatud võimalike uute
ühtlustamisalgatuste leidmisele ja analüüsimisele. Projekti raames analüüsiti intellektuaalomandiametite
1

Asutusesisesed apellatsiooniorganid liikmesriikide intellektuaalomandiametites ja asutusevälised organid, sealhulgas kohtud, mis
tegutsevad kaubamärgijuhtumites kaebuste käsitlemise asutuseväliste organitena, ning haldusorganid/komisjonid.
2
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (edaspidi „EUIPO“), Beneluxi ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid (edaspidi ühiselt
„liikmesriikide intellektuaalomandiametid“) saavad kasutada ühise praktika dokumendis sisalduvaid soovitusi, kui seda peetakse
asjakohaseks ja väärtuslikuks.
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tavasid seoses kaubamärkide ja disainilahendustega, et leida valdkonnad, kus esineb lahknevusi, ja
valdkonnad, kus võrgustiku sidusrühmadel oleks ühisest praktikast kõige rohkem kasu, hinnates tõenäolist
mõju, ulatuse võimaliku laiendamise teostatavust, olemasolevaid õiguslikke piiranguid, kasutajate huvi
taset ja praktilisust intellektuaalomandiametitele. Analüüs toimus tsüklitena, millest igaühe tulemusena
esitati uue ühtlustamisprojekti algatamise soovitus.
Siin dokumendis kirjeldatud ühine praktika on seotud haldusnõukogu algatatud viienda ja kokku
12. ühtlustamisprojektiga. CP12 – Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses: tõendite liigendus
ja esitamine ning konfidentsiaalsete tõendite käsitlemine oli soovitatav sätestada neljanda
lähenemisanalüüsi tsükli tulemusena.
CP12 – Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses: tõendite liigendus ja esitamine ning
konfidentsiaalsete tõendite käsitlemine
Arvestades nõuet liikmesriikidele võtta 2023. aasta jaanuariks oma intellektuaalomandiametites kasutusele
tühistamis- ja kehtetusmenetlused, sai lähenemisalgatuse ettepanek selles valdkonnas üha
asjakohasemaks. Liikmesriikide intellektuaalomandiametite suurenenud pädevus võib tuua esimese astme
instantsis ja apellatsiooniinstantsis kaasa rohkem vaidlusi, seetõttu aitaks lähenemisviiside ühtlustamise
koostööalgatus liikmesriikide intellektuaalomandiameteid, edendaks parimate tavade vahetamist väliste
apellatsiooniorganitega ning pakuks kasutajatele suuremat selgust ning kindlust.
Pärast apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite avaldatud huvi analüüsiti
kaubamärgi kaebusmenetlust puudutava üksikasjaliku küsimustiku põhjal saadud tulemusi
apellatsiooniorganite koosolekul EUIPOs 2018. aasta veebruaris, kus osales üle 30 ELi ja ELi-välise
apellatsiooniorgani ning kasutajaühingu esindaja.
Koosoleku tulemusel tõdeti esiteks, et apellatsiooniorganite süsteemide ja tavade ühtlustamine võib olla
kasulik Euroopa intellektuaalomandivõrgustiku (EUIPN) sidusrühmadele, teiseks anti soovitused, millised
apellatsioonimenetluse valdkonnad on kõige sobivamad lähenemisalgatuse jaoks ning mille ühtlustamine
võiks seega olla EUIPNi sidusrühmadele kõige tõenäolisemalt praktiliselt kasulik.
Need soovitused edastati lähenemisanalüüsi töörühmale, kes esitles CP12 dokumendi
projektiettepanekuna 2018. aasta oktoobri kontaktkoosolekul, kus EUIPO haldusnõukogu võttis selle
teadmiseks ja võttis seejärel vastu 2018. aasta novembris.
CP12 koostati eeldusel, et sidusrühmad ja võimalikud kasusaajad on peale apellatsiooniorganite ka palju
laiem ring intellektuaalomandispetsialiste ning õiguste omanikke. Ehkki CP12 täiendab CP10
(disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumite lähendamine) suhtes tehtud tööd, ei ole CP12
ühise praktika sisu ja soovitused käsitletavad nõuetena. See ühine praktika ei ole siduv ega universaalselt
kohaldatav, kuid pakub täiendavat teavet, suuniseid ja nõuandeid intellektuaalomandiametitele esimese
instantsina, EUIPNi kasutajatele ja nende esindajatele.
Lisaks aitab CP12 luua raamistiku, mis tugevdab liikmesriikide intellektuaalomandiametite
apellatsiooniorganite ja EUIPO suhteid. See suurendab kaubamärgiõiguste omanike jaoks prognoositavust
EUIPO ja riiklike ametite apellatsioonikodades kaebuste menetlemisel, pakub kasutajatele paremini
kooskõlastatud, tõhusat ning läbipaistvat vaidluste lahendamise menetlust ja tugevdab ELi ning riiklike
kaubamärgisüsteemide ühilduvust ja koostoimet.

1.3 Kohaldamisala
Ühine praktika sätestab kaubamärki puudutava kaebuse menetluses kasutatavate tõendite kohta kogumi
suuniseid ehk mittesiduvaid põhimõtteid.
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Ühise praktika CP12 kohaldamisalas on:
•
•
•
•
•

tõendiliigid ja nende lubatavus kaebuse menetluses;
tõendamismeetodid ja tõendiallikad, sealhulgas nende ehtsus, tõepärasus ja usaldusväärsus;
tõendi kuupäeva kindlakstegemine;
tõendite esitamise viisid: liigendus ja esitamine, sealhulgas vastuvõetavad vormingud, suurus ja
maht, lisade loetelu ja mallid;
tõendite konfidentsiaalsus.

Ühise praktika CP12 kohaldamisalas ei ole järgmist:
•
•
•
•
•
•
•
•

2

tõendite tõendusjõu hindamine;
keeleküsimused;
rakendamist takistavate õiguslike piirangute kirjeldus;
suuniste ajakohastamine;
järgmised tõendamismeetodid: suulised tõendid, vaatlus, ekspertarvamused ja teabenõuded;
kaubamärgiõiguse rikkumise kohtumenetlused;
asjaolud, mille korral apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid peavad andma
kolmandatele isikutele või teistele haldusorganitele/kohtutele juurdepääsu menetluse käigus esitatud
konfidentsiaalsetele tõenditele/andmetele;
isikuandmetega seotud küsimused, v.a anonüümimine.

ÜLDPÕHIMÕTTED

Järgmistes alapeatükkides esitatud tõendite määratlused kehtivad ühise praktika CP12 kõigi alapeatükkide
kohta.

2.1 Tõendid
Ühise praktika CP12 tähenduses tähendab „tõend“ teabeallikaid, mida saab kasutada asjaolude
tuvastamiseks ja tõestamiseks kaubamärki puudutavas menetluses.

2.2 Tõendite lubatavus kaebuse menetluses
Üldjuhul ei peaks pooled esitama oma tõendeid esimest korda alles kaebuse menetluses, eriti kui need
tõendid olid esimese astme menetluse ajal teada ja kättesaadavad. Tegelikkuses võivad sellised olukorrad
siiski tekkida, mitmel põhjusel.
Euroopa Liidu Kohtu praktika on käsitlenud mitmeid asjaolusid, mille korral tuleb tõendid kaebuse
menetluses vastu võtta või tagasi lükata. Seepärast tuleb kategoriseerida ja korraldada olukorrad, kus
apellatsiooniorgan võib tõendeid vastu võtta väljaspool tavapärast menetlustähtaega. Selline
kategoriseerimine nõuab leksikaalset raamistikku, et luua ühine arusaam olukordadest, mis tekivad kõige
sagedamini ja millel on kõige suurem praktiline väärtus.
Eelmainituga seoses ja tuginedes väljakujunenud ELi kohtupraktikale 3 esitatakse ühises praktikas neli
tõendiliiki, mis on teineteisest eristatud ning määratletud, samuti asjaolud, mida võidakse nende lubatavuse
määramisel arvesse võtta kaebuse menetluses.
Uus tõend
3

14/05/2019, liidetud kohtuasjades T-89/18 ja T-90/18, Café del Sol ja CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, C597/14 P, EUIPO v Grau Ferrer, EU:C:2016:579, § 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:593, § 86-88;
18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, § 30; vt ka: kohtujuristi Campos Sánchez-Bordona arvamus, 05/12/2017, C478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, § 60.
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Esimese astme menetluse ajal teadmata või puuduv tõend, mis esitatakse esimest korda kaebuse
menetluses. Sellisel tõendil puudub seos teiste varem esitatud tõenditega.
Esimest korda esitatud tõend
Tõend, mis oli esimese astme menetluses teada ja kättesaadav, kuid mida selles etapis ei esitatud. See
esitatakse esimest korda kaebuse menetluses.
Täiendav/toetav tõend
Kaebuse menetluses esitatud tõend, mis täiendab, tugevdab või selgitab tõendeid, mis on varem esimese
astme menetluses õigeaegselt esitatud. Näide: tõend, mis on esitatud vastusena teise osalise
argumentidele esimeses astmes esitatud tõendite kohta.
Hilinenud tõendid
Kõik tõendid, mis on saadud kätte pärast kaebuse menetluses määratud tähtpäeva.
Tuleb siiski rõhutada, et tõendid, mis kuuluvad eelnimetatud tõendikategooriatesse (nt „uus tõend“,
„esimest korda esitatud tõend“ ja „täiendav/toetav tõend“), võivad olla esitatud hilinemisega, mis tähendab,
et eespool nimetatud määratluste vahel võib esineda kattuvusi.
Eespool esitatud määratlustes on ühine terminoloogia seoses tõendiliikide ja nende vastavusega ELi
kohtupraktikale. Need määratlused on rakendatavad suunistena menetluste osalistele ja nende
esindajatele, et suurendada menetluste läbipaistvust ning prognoositavust, eelkõige EUIPO
apellatsioonikodades ELi tasandil. Teistel apellatsiooniorganitel on soovitatav kasutada samu määratlusi,
kui see on asjakohase riigisisese õiguse järgi võimalik.
Soovitused
•
•

•

Kui võimalik ja asjakohane, julgustatakse apellatsiooniorganeid kasutama eespool kirjeldatud
tõendiliikide määratlusi.
Tõendite kaebusmenetluses kasutamise lubatavuse suhtes võib arvesse võtta järgmisi asjaolusid;
(a) tegurid, mida võib kaebuse menetluses arvestada tõendite lubatavuse kasuks:
1) tõend on tõenäoliselt asjakohane juhtumi lahendamisel;
2) kui tõendit ei ole esitatud mõjuval põhjusel õigeks ajaks, sellise olukorrana võib muu
hulgas mõista üht järgmistest:
- tõend üksnes täiendab asjakohaseid tõendeid, mis on juba varem õigel ajal esitatud;
- tõend esitatakse selleks, et edasikaevatavas otsuses vaidlustada esimese astme organi
omal algatusel tuvastatud või uuritud tähelepanekuid;
- tõend on leitud hiljuti või ei olnud muul viisil varem kättesaadav;
(b) tegurid, mida võib kaebuse menetluses arvestada tõendite lubatavuse kahjuks:
1) menetluse osaline kasutab teadlikult viivitamistaktikat või ilmutab ilmset hooletust;
2) tõendi vastuvõtmine tooks kaasa menetluse põhjendamatu viivituse.
Olenemata tõendiliigist, kui apellatsiooniorgan võtab menetluse käigus tõendi vastu, tuleb alati
austada teise osalise õigust sellele vastata/olla ära kuulatud.

Soovitatavad lubatavuse kriteeriumid ei ole siduvad ega mõjuta tõendite käsitlemist apellatsiooniorganites,
kellel on alati ja igal ajal kaalutlusõigus mis tahes tõendi vastuvõtmisel, lähtuvalt oma riigisisesest õigusest,
kuid ka konkreetse juhtumi asjaoludest.

Ühine praktika

4

Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

3

ÜHINE PRAKTIKA

3.1 Tõendamismeetodid ja tõendiallikad
Kaubamärki
puudutavas
menetluses
võib
apellatsiooniorganitele
ja
liikmesriikide
intellektuaalomandiametitele esitada eri iseloomuga tõendeid. Mõnda tõendamismeetodit kasutatakse
teistest sagedamini. Seega on kasutajaühingutele, menetluse osalistele ja nende esindajatele suuniste
andmiseks koostatud mittetäielik loetelu tõendamismeetoditest, mis on lisatud ühisesse praktikasse CP12.
Lisaks on loetletud järgmises tabelis, mis liiki tõendi esitamine on kaubamärgijuhtumi liikide korral kõige
tavalisem.
Lähiaastatel on tõenäoliselt suurenemas internetist pärit tõendite maht, arvestades veebikaubanduse ja turunduse praegust ning tulevast kasvu. Seetõttu antakse käesolevas peatükis ka soovitusi ja ülevaade
veebitõendite, nende allikate, usaldusväärsuse ning esitamise kohta.
Viimaks tuuakse esile tegurid, mis võivad mõjutada igat liiki tõendi (sh veebitõendi) ehtsust, tõepärasust ja
usaldusväärsust.
3.1.1

Dokumentide või tõendite esitamine

Üldiselt võivad menetluse osalised vabalt valida tõendid, mida nad soovivad esitada apellatsiooniorganitele
ja liikmesriikide intellektuaalomandiametitele. Seega võib kaubamärki puudutavas menetluses esitada
näiteks järgmisi tõendeid.
3.1.1.1 Arved ja muud kaubandusdokumendid
Selles jaotises on järgmised dokumendid:
•
auditiaruanded;
•
kontrolliaruanded:
•
aastaaruanded;
•
ettevõtte kirjeldus, maksudokumendid, finantsaruanded, dokumendid, mis kinnitavad õiguste
omaniku
poolt
märgi
edendamiseks
või
reklaamimiseks
investeeritud
summat
(reklaamiinvesteeringute arvud ja aruanded) ning muud sarnased dokumendid, mis näitavad muu
hulgas majandustulemusi, müügimahtu, käivet või turuosa;
•
arved, tellimused ja saatelehed, sealhulgas dokumendid, mis kinnitavad, et asjaomaste kaupade või
teenuste tellimusi on õiguste omaniku veebilehe kaudu teinud asjakohasel ajavahemikul ja
territooriumil teatud arv kliente;
•
dokumendid, mis kinnitavad, et õiguste omanik andis enne kaubamärgi kasutamist nõusoleku selle
kasutamiseks (näiteks kasutamine litsentsisaajate poolt);
•
dokumendid, mis kinnitavad menetlusosaliste vahelise otsese või kaudse suhte olemasolu enne
kaubamärgi taotlemist, nt lepingueelne, lepinguline või lepingujärgne (allesjäänud) suhe;
•
dokumendid, mis kinnitavad kaubamärgi väärtust, sealhulgas kui palju on kaubamärki kasutatud
litsentsimise, müügi ja sponsorluse kaudu;
•
kirjalikud andmed eduka jõustamise kohta, näiteks piiritlemis- ja kaaseksisteerimise lepingud
kaubamärgijuhtumite korral.
3.1.1.2 Kataloogid, reklaam ja edendamine
Selle jaotise alla kuuluvad:
•
kataloogid;
•
reklaami- ja edendusmaterjalid, sealhulgas hinnakirjad ja pakkumised, samuti reklaami ulatus ja
kulutused;
•
veebilehtede, veebipoodide, ettevõtete kodulehtede, veebiarhiivide, internetiliikluse (veebiliikluse) ja
analüütika väljatrükid, telereklaam, video-/helifailid jm;
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•
•

ärikirjavahetus ja visiitkaardid;
materjalid messidelt ja konverentsidelt.

3.1.1.3 Väljaanded
Muu hulgas:
•
artiklid, pressiteated ja muud väljaanded ajalehtedes, ajakirjades ning muudes trükistes;
•
väljavõtted juhenditest, raamatutest, entsüklopeediatest, sõnastikest, teadustöödest jm.
3.1.1.4 Näidised
See hõlmab järgmist:
•
kaupade pakendid, sildid, märgistus ja näidised või fotod nendest.
3.1.1.5 Ametlikud ja avalikud dokumendid
Selline dokumentatsioon hõlmab järgmist:
•
kohtute või haldusasutuste otsused;
•
apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite otsused;
•
kohtute
või
haldusasutuste,
sealhulgas
apellatsiooniorganite
ja
liikmesriikide
intellektuaalomandiametite ning kaubandus- ja tööstuskodade antud tunnistused ning kirjad;
•
õiguste omaniku esitatud taotluste või registreeringute loendid koos väljavõtetega ametlikest
registritest (ametlikest andmebaasidest) või nende väljastatud tunnistused;
•
hüperlingid4 ja URL-aadressid5 vastavate kirjete juurde ametlikes andmebaasides;
•
loendid kolmandate isikute esitatud taotluste või registrikannete, asjakohast kaubamärki või selle
elementi sisaldavate ettevõtte- ja domeeninimede kohta koos väljavõtetega ametlikest registritest
(ametlikest andmebaasidest).
3.1.1.6 Tunnistajate ütlused
Sealhulgas:
•
tunnistajate ütlused.
3.1.1.7 Vande all antud või tõendatud ütlused
Sealhulgas:
•
kirjalikud, vande all antud või tõendatud ütlused või muud ütlused, mis on ütluste andmise riigi õiguse
kohaselt samaväärsed.
3.1.1.8 Turu-uuringud
Sealhulgas:
•
turu-uuringud ja arvamusküsitlused.
3.1.1.9 Väljavõtted sotsiaalmeediast
See sisaldab materjali järgmistest allikatest:
•
blogid;
•
foorumid;
4

Viide teabele, mida kasutaja saab otse kasutada hüperlingil klõpsates või hoides kursorit selle kohal. Hüperlink võib viia
tervikdokumendi või selle konkreetse osa juurde.
5
URL (Uniform Recourse Locator): konkreetne viide veebimaterjalile, mis on kättesaadav veebis. URLe kasutatakse tavaliselt
viitamisel veebilehtedele (http), failiedastusprotokollile (FTP), e-posti aadressidele (mailto), andmebaasidele juurdepääsule
(JDBC) jm.
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•
•

sotsiaalmeediaplatvormid;
sotsiaalmeedia analüütika.

3.1.1.10 Muud dokumendid
Selles jaotises on järgmised dokumendid:
•
sertifikaadid, pingeread ja auhinnad;
•
dokumendid, mis kinnitavad, et kaubamärgitaotlus on kaldunud kõrvale selle esialgsest eesmärgist
ja on esitatud spekulatiivselt või ainult rahalise hüvitise saamise eesmärgil;
•
õigusrikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõude aktsepteerimine.
Eeltoodud loetelu (punktides 3.1.1.1–3.1.1.10) on soovituslik ega kajasta tõendite suhtelist tähtsust ega
tõendusjõudu. Samuti ei ole see loetelu ammendav, seega saab esitada mis tahes muid konkreetse
juhtumiga seotud tõendeid, mida võivad arvestada apellatsiooniorganid või liikmesriikide
intellektuaalomandiametid. Mis tahes tõendi hindamise küsimus jääb alati nende otsustada.
3.1.1.11 Tõendi esitamise eesmärk
Üldiselt puuduvad piirangud, milliseid asjaolusid mis liiki tõenditega saab tuvastada ja tõendada. See on
põhjus, miks eeltoodud tõendamismeetodeid saab kasutada mitmesuguste juhtumite korral. Selle
dokumendi huvides on järgmises tabelis kõige tavalisemate kaubamärgijuhtumite liikide ja tõendite
esitamise eesmärkide kokkuvõte.
Tuleb rõhutada, et veerg „Tõendi esitamise eesmärk“ kohaldub menetluse osalistele (sealhulgas menetluse
suhtes kolmandatele isikutele, näiteks tähelepanekute esitamisel) ja nende esindajatele, kuid mitte
apellatsiooniorganitele või liikmesriikide intellektuaalomandiametitele.
Et asjakohane kuupäev/ajavahemik on oluline tegur kõigi allpool näidatud tõendiliikide korral, peaksid
menetluse osalised ja nende esindajad seda alati arvestama. Asjaomasest ajaperioodist väljaspool olevate
kuupäevade kohta ei ole soovitatav tõendeid esitada, v.a kui osaline selgitab selle asjaolu mõju faktilisele
olukorrale vastaval kuupäeval/ajavahemikul (vt ka alapeatükki 3.2).
Õigusmõisted/
juhtumite liigid
Omandatud
eristusvõime

Suurem eristusvõime

Maine

Üldtuntud kaubamärk
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Tõendi esitamise eesmärk
Näitamaks, et kaubamärk on omandanud asjaomases geograafilises
piirkonnas kasutamise käigus eristusvõime nende kaupade või teenuste
suhtes, mille tähistamiseks registreeringut taotletakse või mille
tähistamiseks kaubamärk on registreeritud6.
Näitamaks, et kaubamärk on selle kasutamise tõttu vastavas geograafilises
piirkonnas saavutanud suurema eristusvõime7. Kasutamise kaudu
omandatud suuremat eristusvõimet tõendav tõend peaks viitama ka
asjakohastele kaupadele ja teenustele.
Näitamaks, et kaubamärki tunneb asjaomase avalikkuse oluline osa
territooriumil, kus maine olemasolu seoses kaubamärgiga hõlmatud
asjaomaste kaupade või teenustega väidetakse. Asjaomased tegurid on
näiteks kaubamärgi turuosa, selle kasutamise intensiivsus, geograafiline
ulatus ja kestus ning ettevõtja investeeringute suurus kaubamärgi
edendamisel8.
Näitamaks, et kaubamärk on asjaomases liikmesriigis (asjaomastes

ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 4 lõiked 4 ja 5; ELi kaubamärgi määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3 ja artikli 59 lõige 2.
12/03/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, § 50.
14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52.
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Kasutamise
tõendamine/
tegelik kasutamine

Eristusvõimetu märk

Kirjeldav märk

Tavapärane tähis

Eksitav märk

Üldnimeks muutunud
märk (kehtetuks
tunnistamise
menetlus)
Pahausksus

liikmesriikides) üldtuntud Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses9.
Kaubamärk peaks olema konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes
asjaomases avalikkuse sektoris üldtuntud 10.
Näitamaks, et omanik on konkreetse ajavahemiku jooksul võtnud
kaubamärgi liikmesriigis/liikmesriikides tegelikult kasutusele seoses
kaupade või teenustega, mille tähistamiseks ta on kaubamärgi
registreerinud11. Tõendid peaksid koosnema märgetest kaubamärgi
kasutamise koha, aja, ulatuse ja iseloomu kohta12.
Näitamaks, et kaubamärgil puudub eristusvõime13. Eristusvõimet saab
hinnata üksnes viidates kaupadele või teenustele, mille suhtes
registreerimist taotletakse või mille tähistamiseks kaubamärk on
registreeritud, ja teiseks selle põhjal, kuidas asjaomane avalikkus seda
tähist tajub14.
Näitamaks, et kaubamärk koosneb eranditult tähistest, mis võivad
kaubanduses tähistada kaupade liiki, kvaliteeti, kogust, otstarvet, väärtust,
geograafilist päritolu või aega, mil kaupa toodetakse või teenust osutatakse,
või nende kaupade või teenuste muid omadusi, mille tähistamiseks vastaval
territooriumil kaubamärgi registreerimist taotletakse või mille tähistamiseks
kaubamärk on seal registreeritud15.
Näitamaks, et kaubamärk koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis
on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas
seoses kaupade või teenustega, mille tähistamiseks registreerimist
taotletakse või mille tähistamiseks on kaubamärk asjaomasel territooriumil
registreeritud16.
Näitamaks, et kaubamärk võib oma olemuselt vastaval territooriumil üldsust
eksitada nende kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise
päritolu suhtes, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse
või mille tähistamiseks kaubamärk on asjaomasel territooriumil
registreeritud17.
Näitamaks, et kaubamärgist on omaniku tegevuse või tegevusetuse
tagajärjel saanud asjaomasel territooriumil üldnimetus toote või teenuse
suhtes, mille tähistamiseks see on registreeritud18.
Näitamaks käitumist, mis erineb eetilise käitumise põhimõtetest või
ausatest ettevõtlus- ja äritavadest19.

Ülaltoodud tabelit tuleb pidada mitteammendavaks.
9

ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 5 lõike 2 punkt d; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 8 lõike 2 punkt c ja artikkel 60;
vt ka: 22/11/2007, C- 328/06, Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704.
10
Kuigi väljendid „tuntud“ ja „maine“ tähistavad eri juriidilisi mõisteid, on nende vahel oluline kattuvus. Seetõttu on kaubamärgi tuntuse
või maine tuvastamise künnis praktikas tavaliselt sama, arvestades, et mõlemal juhul põhineb hindamine kvantitatiivsetel kaalutlustel,
mis käsitlevad kaubamärgi tundmise taset üldsuse seas.
11
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikkel 16; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikkel 18.
12
05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41.
13
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 4 lõike 1 punkt b; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikli 59
lõike 1 punkt a.
14
12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24.
15
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 4 lõike 1 punkt c; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 59
lõike 1 punkt a.
16
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 4 lõike 1 punkt d; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt d ja artikli 59
lõike 1 punkt a.
17
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 4 lõike 1 punkt d; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt d ja artikli 59
lõike 1 punkt a.
18
ELi kaubamärgidirektiivi 2015/2436 artikli 20 punkt a; ELi kaubamärgimääruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt b.
19
Kohtujurist Sharpstoni arvamus 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

Ühine praktika

8

Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

Soovitused
•

3.1.2

Osalised võivad menetluses esitada sama asjaolu tõestamiseks eri liiki tõendeid. Nende tõendite
igakülgne uurimine nõuab, et neid tuleks hinnata üksteise valguses. Isegi kui mõni tõend ei ole lõplik,
võivad need kogumis teiste asjaoludega aidata kaasa asjakohase asjaolu tuvastamisele.
Veebitõendid: allikad, usaldusväärsus ja esitamine

Ühise praktika kohaldamisel tuleb veebitõendeid mõista kui tõendeid, mis on hangitud internetist. Pidades
silmas e-kaubanduse, sotsiaalmeedia ja muude veebiplatvormide kasvavat rolli äritegevuses, on loogiline,
et üldiselt tuleb veebitõendeid tõendamismeetodina aktsepteerida20.
Interneti iseloomu tõttu võib olla raske tuvastada internetis tegelikult kättesaadavat sisu ja kuupäeva või
ajavahemikku, mil see sisu tegelikult üldsusele kättesaadavaks tehti. Veebilehti saab lihtsalt uuendada ja
enamikul neist ei ole varem esitatud materjalide arhiivi ega ka registrit, mis võimaldaks avalikkusel täpselt
tuvastada, mida ja millal avaldati. Seetõttu tekib veebitõendite usaldusväärsuse probleem.
Tuleb rõhutada, et see alapeatükk tugineb soovitustele, mis on esitatud disainilahenduste internetis
avalikustamise kriteeriumide lähendamise ühises praktikas (ühine praktika CP10)21. Kuigi mõned sellised
soovitused võiksid kasutatava metodoloogia poolest kohalduda ka muudele intellektuaalomandiõigustele
ja tõenditele, võivad kaubamärkide eripära tõttu olla vajalikud ning soovitatavad teatud kohandused.
3.1.2.1 Elektroonilised andmebaasid
Tõendamaks näiteks varasemat kaubamärgitaotlust või -registreeringut (olemasolu, kehtivust, kaitse
ulatust jm)
peab
menetlusosaline
esitama
apellatsiooniorganitele
ja
liikmesriikide
intellektuaalomandiametitele tõendid kaubamärgitaotluse esitamise või kaubamärgi registreerimise kohta.
Seetõttu on soovitatav esitada väljavõtted asjakohastest veebipõhistest andmebaasidest.
Andmebaaside väljavõtted tuleb alati vastu võtta, kui need on pärit ametlikust andmebaasist, nagu
selgitatakse allpool soovitustes.
Eraldi füüsiliste tõendite esitamisest, mis tõendavad varasemate õigustega seoses taotluse esitamist või
registreerimist, võib menetlusosaline tugineda allpool nimetatud ametliku andmebaasi hüperlingile või URLaadressile (lisateave on punktis 3.1.2.8: Hüperlingid ja URL-aadressid).
Soovitused
•

•
•

Väljavõtted veebiandmebaasidest tuleb vastu võtta, kui need pärinevad liikmesriigi
intellektuaalomandiametite või ELi institutsioonide ja asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide
hallatavatest ametlikest andmebaasidest (nt EUIPO andmebaasist eSearch Plus või WIPO
andmebaasist Madrid Monitor22).
Väljavõtted andmebaasist TMview peavad samuti olema aktsepteeritavad 23 tõenditena
rahvusvaheliste registreeringute ja andmebaasis osalevatele ametitele esitatud taotluste või
registreeritud kaubamärkide kohta, kui need sisaldavad asjakohaseid andmeid.
Kui ametlikust andmebaasist pärit väljavõte ei sisalda kogu vajalikku teavet, peab menetlusosaline
täiendama seda muude ametlikust allikast pärit dokumentidega, kus on esitatud puuduv teave.

20

06/11/2011, T-508/08, kõlari kujutis, EU:T:2011:575, § 75.
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_et.pdf
22
Väljavõtte lühiversioonist piisab, kui selles on kogu vajalik teave, kuid eelistatav on WIPO väljavõtte laiendatud või pikk versioon,
sest see sisaldab kõiki märgitud riikide individuaalseid viiteid, sealhulgas kaitse andmise avaldusi.
23
06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE v EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 ja 70.
21
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•

Kujutismärkide korral peab kaubamärgi kujutis olema esitatud väljavõtte samal lehel, vastasel korral
tuleb esitada kujutisega täiendav ametlik dokument/leht. See võib olla pärit andmebaasist (kus
kujutis oli reprodutseeritud eraldi leheküljel ja näiteks prinditud või PDF-vormingus salvestatuna on
identifitseeritud allikas) või muust ametlikust allikast (näiteks avaldamisest ametlikus bülletäänis).

3.1.2.2 Veebiarhiivid
Veebiarhiveerimise teenused koguvad veebiosi, mis tagab teabe säilitamise arhiivis teadlastele,
ajaloolastele ja üldsusele tulevikus. Lisaks võimaldavad veebiarhiivid, näiteks teenus WayBack Machine 24
kasutajatel näha veebilehtedest aja jooksul puhverdatud ja arhiveeritud versioone. Veebiarhiivides on
tähistatud ka kuupäevad.
Soovitused
•
•

Väljatrükid, mis on saadud veebiarhiividest, näiteks teenusest WayBack Machine, võivad olla
usaldusväärset liiki veebitõendid25.
Soovitatav on siiski, et veebiarhiivide, näiteks teenuse WayBack Machine, väljatrükke kinnitaksid
muud alternatiivsetest allikatest pärit tõendid, kui neid on võimalik mõistlikult hankida.

3.1.2.3 Muudetavad veebilehed
Üldiselt ei tohiks muudetavatelt veebilehtedelt (nagu näiteks Vikipeedia või Acronym Finder) pärit teabe
usaldusväärsuses kahelda üksnes seetõttu, et kasutajad saavad lisada uusi kirjeid26. Samas võib pidada
muudetavatelt veebilehtedelt (nagu näiteks Vikipeedia või Acronym Finder) pärit sisu/teavet ebakindlaks 27.
Sellisel juhul on soovitatav, et muud andmed toetaksid seda teavet.
Samuti tuleb märkida, et muutuva kohtupraktika ja tehnika arengu tõttu tuleb muudetavate veebilehtede,
eriti Vikipeedia, usaldusväärsuse küsimust arvesse võtta.
Soovitused
•
•

Muudetavate ja kollektiivsete internetisõnastike, entsüklopeediate või andmebaaside
(nt AcronymFinder või Vikipeedia) kasutamisel võrdlusbaasina tuleks nõuetekohaselt arvestada, et
sellisele teabele tuleb lisada täiendavaid või kinnitavaid tõendeid.
Kui kaebuse menetluse osaline soovib ümber lükata muudetaval veebilehel, näiteks Vikipeedias või
Acronym Finder’is oleva teabe, on soovitatav esitada täiendavaid dokumente või tõendeid 28;
• Alternatiivse tõendina internetipõhistele andmebaasidele (nt Acronym Finder) peaks vaidlusaluse
lühendi tegelik kasutamine internetis piisava arvu asjaomase valdkonna kauba- või
teenusepakkujate või asjaomaste tarbijate poolt olema piisav, et tõendada lühendi tegelikku
kasutamist.

3.1.2.4 Mittemuudetavad veebilehed
Mittemuudetavate veebilehtede väljatrükkidel peab olema viide kuupäevadele ja kohtadele, kus näiteks
asjakohaseid
kaupu
turustati
või
asjakohast
materjali
(nt väljatrükil
esitatavat
reklaammaterjali jm) kasutati29.

24

Veebipõhine digitaalne arhiiv, mis hõivab, haldab ja otsib digitaalset infosisu veebis.
Näide: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (seos teenusega WayBack Machine).
25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77.
27
29/11/2018, T- 373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98.
28
25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78.
29
12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50.
25
26
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Soovitused
•

Põhimõtteliselt ei ole mittemuudetavate veebilehtede väljatrükkide või ekraanitõmmiste toetamiseks
vaja esitada täiendavaid tõendeid30 (v.a kui väidetakse tõendite vastu või need vaidlustatakse,
asjakohased andmed puuduvad või kui tõendid on saadud mittemuudetavatelt veebilehtedelt, mis
kuuluvad huvitatud osalistele).

3.1.2.5 Veebianalüütika (veebiliiklus, -aruandlus ja -statistika)
Ekraanitõmmiste kasutamine veebilehe olemasolu tuvastamiseks ei tuvasta õiguste väidetava ärilise
kasutamise intensiivsust. Seda on võimalik näidata muu hulgas veebilehe teatud arvu külastuste, veebilehe
kaudu saadud e-kirjade või äritegevuse käigus tekitatud käibe mahu järgi 31. Suur külastajate arv võib aidata
näiteks tõestada, et menetluse osaliste veebilehel32 korduv või muul viisil nähtaval kohal olev kaubamärk
on omandanud asjaomastes riikides kasutamise tulemusena eristusvõime.
Arvestada võib ka muid suhtlusvorme või kokkupuudet veebilehega.
Lisaks võivad veebianalüütika aruanded (sealhulgas sotsiaalmeedia puhul) olla kasutatavad seoses
tõenditega eelkõige tasuliste veebikampaaniate kohta.
Soovitused
•

•

•
•
•
•

Veebiliiklus33 võib olla tegur, mida peab arvestama näiteks tegeliku kasutuse, omandatud
eristusvõime või mainega seotud juhtudel. Veebiliikluse mõõtmiseks on mitu võimalust, näiteks
lehekülje vaatamiste arv34, veebilehe tabamuste arv35 ja seanss36, mida saab kvantifitseerida
veebilehe kasutuse/veebianalüütika või sarnaste vahendite kaudu.
On soovitatav, et menetlusosaline esitab veebianalüütika täieliku ja erapooletu aruande.
Miinimumnõudena peaks osaline esitama aruande, milles on järgmine teave: kuupäevade vahemik,
kasutajate arv (nt kasutajad, uued kasutajad, uued külastajad ja korduvad külastajad), nende
territoriaalne/geograafiline asukoht, seansi keskmine kestus ja põrkemäär37.
Kui asjakohasel tootel või teenusel on alamleht, peaks menetlusosaline esitama ka selle alamlehe
kohta analüütilise aruande.
Hinnates kaubamärgi, kaupade või teenuste kättesaadavust internetis, on vaja arvestada
märgistamissüsteeme, teemaviiteid ja linke otsisõnade ning vastava sisu kujutiste vahel eri
internetiplatvormidel38.
Sotsiaalmeediaplatvormide populaarsusnäitajaid saab arvestada ka vastava sisu kättesaadavuse
hindamisel. Arvestada saab näiteks inimeste arvu, postituste vaatamiste, klikkide, reaktsioonide,
kommentaaride, jagamiste, jälgijate ja nupule „meeldib“ vajutanute arvu.
Sotsiaalmeediaplatvormide väljatrükkide või ekraanitõmmiste esitamise korral, mis sisaldavad sisu,
millel on „meeldimiste“, vaatajate, jälgijate jm arv, peaks osaline esitama ka

30

Digitaalkujutis, mis on loodud digitaalekraanil (nt arvuti-, teleri- või mobiilseadme ekraanil) kuvatava teabe osalisel või täielikul
jäädvustamisel konkreetsel hetkel.
31
19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29.
32
14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66.
33
Veebikülastajate saadetud ja saadud andmete kogus.
34
Veebilehe konkreetse lehekülje külastus. Kui külastaja laadib lehekülje uuesti, käsitatakse seda veebilehe uue vaatamisena. Kui
kasutaja liigub teisele leheküljele ja naaseb seejärel algsele, loetakse seda lehekülje uueks vaatamiseks.
35
Üks failitaotlus veebiserveri juurdepääsulogis. Kolme graafilise kujutisega HTML-lehekülje taotlemise tulemusena on logis neli
tabamust: üks HTML-tekstifaili ja üks iga graafilise kujutise faili kohta.
36
Kindlaksmääramata ajavahemik, mille jooksul kasutaja on pidevalt või katkendlikult ühendatud konkreetse veebilehega. Seansi
määratlusse on lisatud katkendlik ühendus, et vältida korduvate tahtlike katkestamiste ja taasühendamiste võimalust, eesmärgiga
suurendada veebilehe vaatamiste arvu.
37
Ühe leheküljega piirduvate seansside mõõdik, kus külastaja külastab veebilehte ja lahkub ilma täiendava suhtluseta (protsentidena).
38
Tehnoloogia, mille alusel töötatakse välja muid rakendusi, protsesse või tehnoloogialahendusi. Personaalarvutites hõlmab see
tarkvararakenduste käitamiseks vajalikku põhiriistvara (arvuti) ja tarkvara (operatsioonisüsteem).
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sotsiaalmeediaplatvormilt saadud analüüsiaruande, mis näitab „meeldimisi“ märkivate, vaatamisi
tekitavate, jälgima hakkavate jms kasutajate territoriaalset/geograafilist päritolu (vt ka punkti 3.1.2.6).
Kui asjakohane, on soovitatav näidata kasutajate kohta ka rohkem teavet, näiteks sugu, vanus jne,
kui osaline saab selle teabe vastava sotsiaalmeediaplatvormi või analüütilise vahendi kaudu.
3.1.2.6 Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeediat tuleks mõista nii: arvutites või mobiilseadmetes olevad rakendused, programmid ja
veebilehed, mis võimaldavad inimestel suhelda ning jagada teavet internetis, näiteks blogid ja
suhtlusvõrgustike veebilehed.
Sotsiaalmeediale on iseloomulik, et selle sisu loovad kasutajad ja teabe levitamine võib olla väga kiire ning
ulatuslik. Lisaks pakub mõni sotsiaalmeediateenus võimalust saada varasemat teavet või isegi otsida sisu.
Mõnikord võib sisu olla kättesaadav ainult lühikest aega.
Teisalt on teada, et sotsiaalmeedialehed ise loovad olulise koguse teavet, mida konto või lehe omanik ei
saa kontrollida ega muuta, nt konto loomise kuupäev või konto/lehe nime muutmise teave. Seetõttu võib
pidada seda teavet kolmandalt isikult pärinevaks.
Järgnevad soovitused võivad olla kohaldatavad lisaks eespool nimetatud veebileheliikidele ka muudele
veebilehtedele, mida ühises praktikas eraldi ei käsitleta.
Soovitused
•
•
•
•

•

•

Väljavõtteid sotsiaalmeediast on võimalik käsitleda sõltumatute allikatena39, kuivõrd need sisaldavad
platvormide endi loodud teavet, mida lehe/konto omanik ei saa hallata ega muuta. Selline teave võib
sisaldada näiteks konto loomise kuupäeva või teavet konto/lehe nime muutmise kohta.
Pidades siiski silmas, et osa sotsiaalmeediasisu saab muuta või täiustada, on soovitatav, et tõendeid,
sealhulgas meeldimisi, jälgijate, vaatamiste jm arvu kinnitaksid muud tõendid, eelkõige (kui
asjakohane) müügitegevusega seotud arvnäitajad selle kaubamärgi ning territooriumi kohta.
Sotsiaalmeedia veebilehelt saadud tõendite esitamiseks tuleb kasutada asjakohase teabega
väljatrükki või ekraanitõmmist.
Esitatud tõenditel peaks olema selge kujutis asjakohasest sisust (kaubamärk, kaubad ja
teenused jm), nende avaldamise kuupäev ning URL-aadress, samuti nende asjakohasus asjaomase
teema/menetlusosalise suhtes. Nagu on kirjeldatud eeltoodud veebianalüütika alapeatükis, tuleks
sotsiaalmeedia platvormide väljatrükid ja ekraanitõmmised esitada koos analüütikaaruannetega, mis
näitavad ka „meeldimisi“ märkivate kasutajate, vaatajate ja jälgijate territoriaalset/geograafilist
päritolu (vt ka punkti 3.1.2.5).
Mõjutajaturundust puudutavate tõendite esitamisel peab menetlusosaline esitama konkreetse
mõjutaja põhiteabe, näiteks tema geograafilise asukoha ja seonduvad reklaamikulud, sest see teave
võib olla asjakohane tõendite hindamisel. Näidatud peaks olema ka jälgijate kogumise kampaania
tulemused, näiteks näidates mahtu riikide kaupa müügi kohta, mis on toimunud mõjutaja URLaadressi või koodi kaudu.
Teave sotsiaalmeedia veebilehe eesmärgi ja põhiomaduste kohta võib olla asjakohane sisu
kättesaadavuse hindamisel.

3.1.2.7 Video- ja fotojagamise veebilehed
Kaubamärki puudutava menetluse jaoks asjakohase sisu võib avaldada kujutiste ja videote internetis
jagamise kaudu.

39

24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51.
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Asjakohane kuupäev on kas
•
kuupäev, mil kujutist või videot tegelikult vaadati, või
•
kuupäev, mil see tehti vaatamiseks ja allalaadimiseks kättesaadavaks, nt veebiplatvormil.
Selle teabe saab kätte analüütikaaruannete kaudu. Üksikasjalikku teavet kirjeldatakse eespool
punktides 3.1.2.5 ja 3.1.2.6.
Kujutis esitatakse tavaliselt väljatrüki või ekraanitõmmisena, kuid videos sisalduvate tõendite esitamise viis
võib olla teistsugune. Tõendina võib esitada kogu video (nt failina) või ainult selle asjakohased osad, milles
on asjassepuutuv sisu.
Tuleb rõhutada, et ainult video hüperlingi või URL-aadressi esitamisest ei piisa, sest selle sisu võidakse
eemaldada või muuta. Sellele peavad olema lisatud videos sisalduva vastava sisu väljatrükid või
ekraanitõmmised.
Soovitused
•
•
•
•
•

Video esitamisel tuleks esitada teave, millal ja kus tehti video üldsusele kättesaadavaks (nt sellised
tõendid nagu sotsiaalmeedia veebilehtedele postitatud video või veebilehel reklaamina kuvatud
video väljatrükid).
Video esitamisel on soovitatav märkida täpne hetk (minutid ja sekundid), mil kaubamärk, kaubad ja
teenused või muu vastav sisu on videos nähtav.
Kui konkreetse sisu avaldamist internetis ei kinnita ükski kuupäev, saab kasutajate kommentaare
kasutada tõendina tingimusel, et need on dateeritud ja näivad usaldusväärsed.
Esitada tuleks teave allika kohta, kus kujutised või videod asuvad.
Soovitatav on esitada lisateavet või analüütikaaruanne video tegeliku vaatamiste arvu kohta
(nt esitada selliseid tõendeid nagu videojagamise veebilehe väljatrükk), kuupäevavahemiku ja
territoriaalse/geograafilise päritolu kohta. Kui asjakohane, on soovitatav näidata vaatajate kohta ka
rohkem teavet (nt sugu, vanus), kui see teave on kättesaadav konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi
või analüütilise vahendi kaudu.

3.1.2.8 Hüperlingid ja URL-aadressid
Väheste eranditega ei ole hüperlingid või URL-aadressid iseenesest tõenditena piisavad. Neid tuleks
täiendada lisatõenditega. Selle põhjuseks on asjaolu, et URL-aadressi või hüperlingi kaudu kättesaadavat
teavet võib hiljem muuta või see võidakse hiljem eemaldada. Lisaks võib olla raske tuvastada asjakohast
sisu (kaubamärk, avaldamiskuupäev jm).
Soovitused
•

•

Otsese hüperlingi või URL-aadressi kasutamine liikmesriigi intellektuaalomandiameti ametlikule
andmebaasile, ELi institutsioonide ja asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide ametlikele
andmebaasidele viitamisel on lubatav (nagu kirjeldatakse eespool punktis 3.1.2.1). Kui osaline
tugineb sedalaadi veebitõenditele, peab ta seda selge sõnaga deklareerima ja veebiallikas peab
olema selgelt tuvastatud.
Välja arvatud eespool kirjeldatud andmebaasidele viitavad hüperlingid ja URL-aadressid, tuleks
hüperlingi või URL-aadressi esitamisel esitada ka selles sisalduva asjakohase teabe väljatrükk või
ekraanitõmmis.

Tuleb rõhutada, et isegi kui menetlusosalised kasutavad ametlikule andmebaasile otse viitavat hüperlinki
või URL-aadressi ja seda ametlikult deklareerivad, nagu eespool kirjeldatud, on nende kohustus kontrollida,
et veebiallikad kajastaksid kõige täpsemat aja- ning asjakohast teavet.
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Kui menetlusosaline esitab tõendid füüsiliselt ilma oma hüperlingi või URL-aadressi kasutamise varasemat
kinnitust ametlikult tühistamata, lähtutakse veebitõendi ja füüsiliselt esitatud tõendi vastuolu korral kõige
ajakohasemast tõendist.
3.1.2.9 E-kaubanduse platvormid
Paljud veebilehed on tänapäeval pühendatud e-kaubanduse eri vormidele, näiteks veebijaemüügikohad,
veebioksjonid ja internetipõhised kauplemiskohad.
Kuupäeva osas märgivad e-kaubanduse platvormid40 väga sageli kuupäeva, mil näiteks konkreetse
kaubamärgiga toode (või kaubamärgi all pakutavad teenused) olid esmakordselt müügil. See väljatrükkidel
või ekraanitõmmistel sisalduv teave võib olla asjakohane muu hulgas kasutamise tõendamisel või
kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamisel.
Pealegi võib konkreetne kauba või teenuse viide, näiteks nimetus või kood, olla kasulik, kui ühendada
kauba/teenuse teave muude tõenditega (nt esimese müügi kuupäevaga).
E-kaubanduse platvormidelt saadud tõenditel võib olla tõendusjõud ka siis, kui puudub kaubamärk või
kaupade/teenuste kujutis, kui konkreetse kaubamärgi, kauba või teenusega saab siduda identifitseeriva
viitenumbri.
Mõni e-kaubanduse platvorm säilitab siiski sama „kättesaadav alates“ kuupäeva ja isegi sama viitenumbri
kauba/teenuse uute versioonide puhul, mis võivad sisaldada teistsugust kaubamärki või mida võidakse
pakkuda muu kaubamärgi all.
Soovitused
•
•

On soovitatav, et menetlusosaline lisaks väljatrükid arvustustest, mille kasutajad on jätnud pärast
kauba ostmist või teenuse tellimist konkreetsele e-kaubanduse platvormile, sest see teave võib olla
kasulik sisu avaldamise kuupäeva leidmisel.
Asjaomase kauba/teenuse kordumatu tunnuskood võib olla seos e-kaubanduse platvormil kuvatava
teabe (nt kaubamärgiga toote) ja muudes tõendites sisalduva teabe vahel (nt müügikuupäev).

3.1.2.10 Tarkvararakendused
Oluline osa veebitegevusest hõlmab rakenduste kasutamist41, nt veebipõhine jaemüük, veebioksjonid,
suhtlusvõrgustikud, kiirsõnumid jne. Sel põhjusel arvestatakse seda meediumit selles alapeatükis.
Tähele tuleb panna, et mõnel veebilehel on ka tarkvararakenduse versioon42.
Asjakohase sisu internetis avaldamise kohta võivad rakendused ja veebilehed pakkuda sama sisu
(kuupäev, kaubamärk, kaubad ja teenused jm) suhteliselt sarnasel viisil. Seega erinevad rakendused ja
veebilehed peamiselt mitte sisu, vaid teabe esitamise meetodite poolest.
Kui vastav sisu avalikustati sellise rakenduse abil, millel puudub veebiversioon, võib avalikustamise
tõendamine olla keeruline eelkõige järgmistel põhjustel:
40

E-kaubanduse platvormid: internetiplatvormid, mis soodustavad kauba ja teenusega seotud veebitehinguid teabe ning rahaliste
vahendite interneti teel ülekandmise kaudu.
41
Lõppkasutajale suunatud programm või programmide rühm. Need on näiteks andmebaasiprogrammid, multimeedia mängijad,
tekstitöötlusprogrammid, veebibrauserid, arvutustabelid ja muud rakendused. Need on ette nähtud koordineeritud funktsioonide,
ülesannete või tegevuste teostamiseks.
42
Rakenduse mobiiliversioon: mobiilseadmes, näiteks nutitelefonis või tahvelarvutis töötav rakendustarkvara, mille eesmärk on sageli
pakkuda kasutajatele samasuguseid teenuseid nagu personaalarvutites.
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–
–
–

raskused tõendite hankimisel selle kohta, et vastav sisu on rakenduse kaudu avalikustatud, kui
kuvatav teave on ajutine ja seda ei pruugi olla võimalik teatava aja möödudes kätte saada;
veebiarhiveerimise teenuste piiratud suutlikkus koguda rakendustest varasemaid andmeid;
piiratud võimalus teha rakendustes kuvatavast teabest väljatrükk.

Soovitused
•
•
•
•

Kui rakendustel on ka veebiversioon, on soovitatav teha asjakohase teabe väljavõte veebilehe
kaudu.
Kui veebiversioon ei ole kättesaadav, võib tõendina kasutada ekraanitõmmist mobiilseadmest.
Kui teave esitatakse rakendusest saadud ekraanitõmmise abil, eeldatakse, et tõmmise tegemise
kuupäev on vastava sisu avaldamise kuupäev, v.a kui tõmmise sisu või muude tõendite põhjal saab
leida varasema asjakohase kuupäeva.
Kui hinnatakse teatava rakenduse kaudu saadud vastava sisu avaldamise tõendeid (nt ostlemiseks,
sotsiaalmeedia juurdepääsuks jne mõeldud rakenduse puhul), võib vastava sisu kättesaadavuse
hindamisel olla asjakohane teave kõnealuse rakenduse eesmärgi ja peamiste omaduste kohta.

3.1.2.11 Metaandmed
Sisu internetis avalikustamise tõendamiseks võib analüüsida metaandmeid 43 (või EXIF-andmeid44, vt
märget C allpool 2. näites), mis on lisatud näiteks kujutistele, videotele ja veebilehtedele. Näiteks võib
kujutis sisaldada sellist teavet nagu autor, kujutise loomise või muutmise kuupäev või koht (vt märkeid A,
B ja C allpool 1. ja 2. näites).
Metaandmete saamiseks on mitu võimalust. Olenevalt seadmest (nt nutitelefon või digikaamera) ja faili
salvestamise kohast võib olla võimalik metaandmetele juurdepääs, valides lihtsalt kujutisel endal suvandi
„teave“ või kasutades eritarkvara (nt metaandmete vaatamise programme). See, mis liiki metaandmeid on
võimalik eraldada, sõltub sellest, kuidas seade faili salvestas ja mis on selle funktsioonid.
Digikaamerast saadavad metaandmed

1. näide

43

Andmed, mis kirjeldavad teatud eseme (nt foto, kujutise, video või e-raamatu) sisu.
EXIF-andmed (Exchangeable Image File Format): standard, millega määratletakse nende kujutiste, heli ja abisiltide vormingud,
mida kasutatakse digikaamerates (sh nutitelefonides), skannerites ja muudes süsteemides, mis käsitsevad digikaameratega
salvestatud pilte ning helifaile.
44
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Nutitelefoniga võetud pildist saadavad metaandmed

2. näide

Soovitused
•

Kui tõendina esitatakse metaandmed, on soovitatav esitada teave, milles selgitatakse, kuidas ja mis
teavet hangiti ning mis allikast see saadi.

3.1.2.12 Tegurid, mis võivad mõjutada juurdepääsu teabele internetis
Veebitõendite esitamisel tuleks arvestada ka järgmisi piiranguid:
salasõnad ja maksed;
üladomeen45;
otsitavus46;
asukohapõhine tõkestus47.
Otsitavust ja asukohapõhist tõkestust on käsitletud disainilahenduste internetis avalikustamise
kriteeriumide lähendamise ühises praktikas (ühine praktika CP10). Allpool on veel soovitusi.
Soovitused
•

Üldiselt ei tohiks salasõna abil juurdepääsu piiramine kitsama inimeste ringini ega sissepääsutasu
nõudmine takistada nendelt turvatud veebilehtedelt või rakendustest väljatrükkide või

45

Domeeninime viimane osa või osa, mis järgneb vahetult pärast punkti. On olemas piiratud arv eelmääratletud järelliiteid, mis
näitavad tippdomeeni. Tippdomeenid on näiteks järgmised: .com – äriettevõtted; .gov – valitsusasutused; .edu – haridusasutused.
46
Võimalus leida veebileht, sisestades otsisõnad otsimootori brauserisse või kasutades muid vahendeid.
47
Turvaelement, millega piiratakse e-posti, veebi- või muudes internetiserverites sisule juurdepääsu kasutaja geograafilise asukoha
järgi. Kasutaja asukoht määratakse kontrollides tema IP-aadressi (riiki) või aadresse, mida peetakse soovimatuks või vaenulikuks.
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•

ekraanitõmmiste esitamist tõenditena. Sellegipoolest võib asjakohase sisu kättesaadavus sõltuda
konkreetse juhtumi konkreetsetest asjaoludest.
Üladomeenid ei tohiks põhimõtteliselt mõjutada võimalust leida internetist kaubamärki või muud
asjakohast sisu. Need võivad siiski näidata, kui suure tõenäosusega võisid tarbijad saada
juurdepääsu teatud veebilehele. Näiteks kui üladomeen on ELi liikmesriigi domeen, on tõenäolisem,
et selle liikmesriigi või üldisemalt ELi tarbijad oleksid saanud teada sellise veebilehe sisust,
arvestades ka kasutatavat keelt.

3.1.3 Tõendite ehtsus, tõepärasus ja usaldusväärsus ning nende hindamise kriteeriumid
Ühise praktika CP12 tähenduses peaks tõendite ehtsus ja tõepärasus tähendama, et neid ei moonutata,
muudeta ega võltsita.
Üldiselt omistatakse igale tõendile selle tõendusjõule vastav kaal. Seetõttu tuleks veel kord rõhutada, et
järgmised soovitused ei käsitle tõendite tõendusjõu hindamist. Need pakuvad kõigest ühist lähenemisviisi
varasemate etappide, st elementide jaoks, mida saab analüüsida, et esialgu kontrollida, kas olemasolevad
tõendid on ehtsad.
Soovitused
•

Tõendite ehtsuse ja tõepärasuse hindamisel tuleks muu hulgas arvestada järgmist:
i) isik, kellelt tõendid pärinevad, ja selle isiku või selle allika pädevus (tõendite päritolu);
ii) nende ettevalmistamise asjaolud;
iii) nende adressaat;
iv) kas sisuliselt näivad need olevat mõistlikud, terviklikud ja usaldusväärsed48.

•

Tõendid, millele on kuupäev või muud elemendid hiljem lisatud (nt käsitsi kirjutatud kuupäevad
trükitud dokumentidele), võivad anda põhjust kahelda nende ehtsuses ja tõepärasuses.
Kõigi tõendite uurimine peaks hõlmama ka kontrollimist, kas esitatud tõendite vahel esineb
vastuolusid.

•

3.2 Tõendi kuupäeva kindlakstegemine
Tõendi hindamisel on oluline kindlaks teha dokumendi või tõendi kuupäev. Lisaks peaksid
apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid ning menetlusosalised arvestama
asjakohast kuupäeva/ajavahemikku ja selle olulisust konkreetsetes menetlustes (näiteks kasutamise,
omandatud eristusvõime või maine tõendamisel). Kuupäeva tõendamine võib mõnikord tõstatada mitmeid
küsimusi, näiteks kui tõendites ei ole kuupäeva märgitud või kui käsitletakse veebitõendeid.
Seetõttu käsitleb see peatükk tõendi asjakohase kuupäeva kindlakstegemise küsimust dokumentide ja
näidiste, veebitõendite ning turu-uuringute puhul.
3.2.1

Dokumentaalsed tõendid: dokumentide kuupäeva kindlakstegemine

Nagu selgitatakse ühise praktika CP12 punktis 3.1.1, võib menetlusosaline sama asjaolu tuvastamiseks
esitada eri tõendeid. Täiendavalt viitab nende tõendite üldine uurimine, et neid tuleks hinnata üksteise
valguses.
Üldiselt peaksid dokumendid, trükimeedia, auditeeritud aastaaruanded jm olema selgelt dateeritud.
Vastasel juhul peaks menetlusosaline esitama täiendavaid tõendeid. Seda tuleb teha ka siis, kui
48

15/12/2005, T-262/04, välgumihkli kujuline kolmemõõtmeline kaubamärk, EU:T:2005:463, § 78; 25/04/2018, T-312/16, CHATKA,
EU:T:2018:221, § 50.

Ühine praktika

17

Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

konkreetses turusektoris on tavaline, et kauba näidistel ei ole märget aja kohta. Enamasti vajavad füüsiliste
näidiste fotod asjakohase kuupäeva määramiseks toetavaid tõendeid.
Soovitused
•
•

3.2.2

Tõendi kuupäev peaks ilmnema tõendist endast.
Kuupäevamärketa esitatav materjal võib üldise hindamise kontekstis olla endiselt asjakohane ja seda
saab arvestada koosmõjus teiste menetlusosalise esitatud tõenditega, mis on dateeritud49.
Veebitõendid: kuupäeva kindlakstegemise vahendid

Eelmine peatükk, mis käsitleb tõendite hankimise viise ja allikaid, käsitleb muu hulgas aspekte, mida tuleb
arvestada eri veebiallikate käsitlemisel.
Selles osas esitatakse punktis 3.2.2 mittetäielik loetelu vahenditest, mis võivad aidata määrata
kuupäeva, mil konkreetne sisu avaldati internetis.
Selles kontekstis saab kuupäeva kindlakstegemiseks kasutada järgmisi vahendeid:
•
otsimootorid ja veebiarhiveerimise teenused;
•
arvuti loodud ajatemplid;
•
küberkriminalistika tarkvara.
Eelnimetatud vahendite kasutamine menetlusosaliste ja nende esindajate poolt ei ole siiski kohustuslik.
Menetlusosaline või tema esindaja võib kasutada muid võimalusi (nt notariaalset tõendit) või
veebivahendeid.
Tõendite
hindamine
jääb
alati
apellatsiooniorganite
ja
liikmesriikide
intellektuaalomandiametite pädevusse.
Järgmised soovitused põhinevad disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumide lähendamise
ühisel praktikal (CP10).
3.2.2.1 Kuupäevad, mille esitavad otsimootorid ja veebiarhiveerimise teenused
Avalikustamise kuupäeva saab asjakohastele andmetele tuginedes leida
veebiarhiveerimise teenuste kaudu.

otsimootorite 50

ja

Otsimootorid võimaldavad kasutajatel otsida teavet kindla ajavahemiku jooksul (vt märget A allpool
3. näites)51. Saadud tulemused võivad anda esialgse teabe selle kohta, millal asjaomane sisu oli veebis
kättesaadav.
Konkreetse sisu avalikustamise tõendamiseks tuleks asjakohast kuupäeva siiski kinnitada lisateabega,
milleks on ideaaljuhul otsitulemustes loetletud konkreetsete veebilehtede sisus märgitud kuupäevad.

49

17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33.
Arvutiprogrammid, mis otsivad internetis konkreetset märksõna sisaldavat teavet.
51
Mõni otsimootor puhverdab ajutiselt või salvestab teavet veebisisu kohta. Selleks kasutatakse veebiämblikuks nimetatavat
programmi, mis roomab läbi Interneti, külastab iga võimalikku veebilehte ja salvestab registrisse nende teavet (nt veebilehe või selle
sisu avaldamise või loomise kuupäeva).
50
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3. näide
Allpool nimetatud piirangute tõttu tuleks otsimootoritele tuginemisel olla ettevaatlik. Esiteks, kui otsing
tehakse teatud ajavahemiku jooksul (vt märget A 4. näites), ei pruugi saadud kuupäev tingimata olla
asjaomase sisu avaldamise kuupäev (vt märget C 4. näites), vaid kuupäev, mil programm puhverdas või
hõivas selle veebilehe (vt märget B 4. näites). Teiseks ei pruugi asjakohast sisu kujutav veebileht olla
seotud näidatud kuupäevaga, vaid veebilehe uusima versiooniga.
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Kui lähete seda pilti sisaldavale veebisaidile, siis avastate, et pildi avalikustamise kuupäev on
23. märts 2016.

4. näide
Teisalt võivad veebiarhiveerimise teenused (näiteks teenus WayBack Machine) olla väärtuslik vahend
konkreetse sisu internetis avaldamise kuupäeva tõestamisel.
Need võimaldavad juurdepääsu arhiveeritud veebilehtedele või nende osadele, nagu need olid teatud
hetkel (hõived) (vt märget A allpool 5. näites). Lisaks on võimalik arhiveeritud veebilehti vaadata ja neil
Ühine praktika
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liikuda.
Sellegipoolest tuleks veebiarhiveerimise teenuste kaudu saadud tõendite hindamisel arvestada järgmisi
aspekte:
–
piiratud juurdepääs veebilehe sisule. Näiteks ei pruugi olla võimalik arhiveerida salasõnaga kaitstud
sisu või veebilehe omanikud võivad takistada arhiivisüsteemide juurdepääsu sisule
(st robotprogrammide välistamine52);
–
veebisisu mittetäielik või osaline arhiveerimine;
–
sisu eemaldamine. Veebilehe omanikel on õigus taotleda arhiveeritud sisu eemaldamist;
–
korrapäratu uuendamine. Veebilehti ei arhiveerita igal ajakohastamisel või muutmisel, vaid ainult siis,
kui veebiämblikud53 neid külastavad. See omakorda sõltub veebilehe populaarsusest.

5. näide
Soovitused
•
•
•

Otsimootorite kasutamisel saadud otsitulemustele tuleks tugineda ettevaatlikult.
Arhiveeritud veebilehel liikudes on oluline arvestada, et sellise veeblehe osad võivad olla seotud eri
kuupäevadega.
Vastava sisu internetis avalikustamise tõendamiseks on soovitatav kasutada otsimootoriteenuste

52

Standard, mille abil veebilehed suhtlevad veebiämblike ja muude veebirobotitega. Robotprogrammide välistamise standard annab
veebirobotile teavet, milliseid veebilehe osi ei tohi töödelda ega skaneerida.
53
Robotprogramm, mis sirvib süstemaatiliselt veebi, tavaliselt veebilehtede registri koostamiseks.
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•

asemel veebiarhiveerimise teenuseid.
Konkreetse sisu internetis avaldamise tõendamiseks tuleks asjakohast kuupäeva kinnitada
täiendavate tõenditega.

3.2.2.2 Arvuti loodud ajatempel
Elektrooniline ajatempel54 määrab failile, sõnumile, tehingule, kujutisele jm täpse aja, tõendades, et see
sisu oli teatud hetkel olemas.
Ajatempleid pakuvad mitmesugused teenused55. Mõnel neist on Euroopa Komisjoni tunnustus, et nad
vastavad määruse (EL) nr 910/2014 nõuetele 56. Nende teenuste osutajad võivad väljastada kvalifitseeritud
e-ajatempleid57.
Euroopa Komisjon on teinud üldsusele kättesaadavaks58 kvalifitseeritud ajatempli pakkujate Euroopa
loetelu.
Ühes liikmesriigis väljastatud kvalifitseeritud ajatemplit tunnustatakse kõigis liikmesriikides. Peale selle
eeldatakse, et sellel märgitud kuupäev ja kellaaeg on täpsed ning kuupäeva ja kellaajaga seotud andmed
on terviklikud59.
Ajatempel võib kaitsta ekraanitõmmise või väljatrüki sisu (vt märget A allpool 6. ja 7. näites) võimaluse eest
seda hiljem muuta või algsest allikast eemaldada. Lisaks ei kohaldata seda liiki tõendite suhtes
territoriaalseid piiranguid.
Kui konkreetse veebilehe jaoks taotletakse ajatemplit, väljastab teenus ajatempliga varustatud sisu
kinnitava sertifikaadi, näiteks URL-aadressi ja kuupäeva, mis kõik on seotud selle veebilehega ajatempli
lisamise hetkel (vt märget A 7. näites ning märkeid A ja B 8. näites).
Ajatempli saab lisada nii staatilistele veebilehtedele kui ka sirvimisseanssidele.
Kui ajatempel lisatakse staatilisele veebilehele, väljastab ajatempliteenus elektroonilise sertifikaadi, milles
on teatud hetkel konkreetsel URL-aadressil nähtav sisu, märkides selle kuupäeva ja kellaaja. Selline
ajatempel tagab, et esitatud ekraanitõmmist ei ole muudetud, sest digitaalselt allkirjastatud ajatempliga
sertifikaat sisaldab sertifikaadi lisana URLi ja HTML-koodiga visuaalset teavet.

54

Elektroonilised andmed, mis seovad muud elektroonilised andmed kindla hetkega ja tõendavad, et viimati nimetatud andmed olid
sel hetkel olemas (eIDASe määruse artikli 3 punkt 33). Mõni ajatempliteenus põhineb plokiahelatehnoloogial.
55
Märgijada või kodeeritud teave, mis näitab teatava sündmuse toimumise aega, esitades tavaliselt kuupäeva ja kellaaja.
56
Määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (eIDASe määrus).
57)
Elektrooniline ajatempel, mis vastab teatavatele eIDASe määruse artiklis 42 sätestatud nõuetele, nimelt: a) seob kuupäeva ja
kellaaja andmetega sellisel viisil, mis mõistlikkuse piires välistab andmete tuvastamatu muutmise võimaluse; b) põhineb täpsel
ajaallikal, mis on seotud koordineeritud maailmaajaga.
58
Usaldusväärsete teenusepakkujate loetelu: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/. Kvalifitseeritud ajatempli pakkuja
(kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkujad – QTSP): usaldusteenuse osutaja, kes lisaks e-allkirjade loomisele ja valideerimisele pakub
ja säilitab elektroonilisi sertifikaate. Usaldusteenuse osutajale on antud järelevalvestaatus ning ta peab ELis ja Šveitsis reguleerima
elektroonilisi allkirjastamismenetlusi.
59
eIDASe määruse artikkel 41.
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Ajatempli lisamine staatilisele veebisaidile

6. näide
Ajatemplita
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Ajatempli lisamine staatilisele veebisaidile: sertifikaat

7. näide
Ajatempliga
Ajatempli lisamine sirvimisseanssidele (ehk dünaamilistele veebilehtedele) võimaldab kasutajatel lisada
ajatempli mitmele ekraanitõmmisele või salvestada veebi sirvimisest video, mida kinnitab allkirjastatud ja
ajatempliga sertifikaat, mis sisaldab video teavet ning sirvimisseansi ajal tehtud ekraanitõmmiseid
(vt märkeid A ja B allpool 8. näites).
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Ajatempli lisamine sirvimisseansile

8. näide
Soovitused
•
•

Konkreetse sisu avaldamise kohta tõendite tagamiseks on soovitatav kasutada ettevaatusmeetmena
ajatemplit.
Kui asjakohaste tõendite saamiseks on vaja mitu etappi, on soovitatav lisada ajatempel kogu
sirvimisseansile.
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3.2.2.3 Küberkriminalistika tarkvara
Küberkriminalistika tarkvaraga60 hangitakse digitaalseid ja arvuti loodud tõendeid. Mõni on mõeldud
tavakasutajatele ja on internetis vabalt kättesaadav.
Nende vahenditega saab eelkõige teada asjakohase kuupäeva, mis võib olla lisatud kujutistele, videotele
või veebilehe loomiseks kasutatud programmikoodile (metaandmed). Neid andmeid saab kasutada
konkreetse sisu internetis avaldamise tõendamiseks.
Küberkriminalistika tarkvara saab kasutada ka sotsiaalmeedia postituste ja kujutiste jälgimiseks.
Soovitused
•

3.2.3

Kui tõendusmaterjali saamiseks kasutatakse küberkriminalistika tarkvara, on soovitatav esitada
teave, milles selgitatakse vahendi olemust, kuidas ja mis teave saadi ning mis sisu hulgast see võeti,
samuti märkida teabe hankimise kuupäev ja kellaaeg.
Turu-uuringu periood ja ajastus

Turu-uuringute korral tekib küsimus, milline peaks olema uuringus kajastatud ajavahemik – ajavahemik
enne esitamiskuupäeva, menetluse hetkel, pärast esitamiskuupäeva jne. Seega peaks menetlusosaline
võtma arvesse järgmisi soovitusi.
Soovitused
•

Uuringu periood peaks olema seotud ajavahemikuga, mil tekkis nõude alus, sest uuringust oleks siis
abi näiteks konkreetse kaubamärgi äratundmise tuvastamisel.

Mõni aeg enne või pärast asjakohast kuupäeva koostatud uuring võib siiski sisaldada kasulikke viiteid, kuigi
selle tõendusjõud võib oleneda sellest, kas hõlmatud periood on asjakohasele kuupäevale lähedal või
mitte61.

3.3 Tõendite esitamise viisid
Tõendite korrastamise eest vastutab menetlusosaline. Lisaks peaks tõendite esitamine olema piisavalt
selge ja täpne, et võimaldada teisel menetlusosalisel kasutada oma kaitseõigust ning apellatsiooniorganitel
või liikmesriikide intellektuaalomandiametitel teha uurimine. Eespool mainitut silmas pidades sisaldab ühine
praktika soovitusi tõendite esitamise ja liigenduse, vastuvõetavate vormingute, suuruse ja mahu ning lisade
loetelu kohta.
See sisaldab kasutajaühingute, menetlusosaliste ja nende esindajate jaoks ka suuniseid, kuidas
kavandada ning teha turu-uuringut, mida esitada tõendina kaubamärki puudutavas menetluses. Lisaks on
esitatud kontroll-loetelu, mida apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid saavad
kasutada abivahendina sisu ning nõuete hindamiseks, millele uuring peab vastama.
Lisaks esitatakse peatükis kirjalike tunnistuste ja tunnistajate ütluste miinimumnõuded.
60

Vahendid, mis aitavad uurijatel saada arvutitest tõendeid ning tuvastada, säilitada, taastada ja uurida asjakohast teavet kooskõlas
digitaalse ekspertiisi standarditega.
61
Näide: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: „[…] tuleb […] esmalt välja tuua, et võimalikuks tuntuse tõttu
avalikkuse seas tugeva eristusvõime omamiseks peab varasem kaubamärk olema avalikkuse seas tuntud kaubamärgitaotluse
esitamise kuupäeval või, kui see on asjakohane, selle taotluse prioriteedikuupäeval […]. Sellegipoolest ei saa põhimõtteliselt välistada,
et uuring, mis on tehtud teatud hetkel enne või pärast nimetatud kuupäeva, võib sisaldada vajalikke andmeid, kui seejuures arvestada,
et selle tõendusjõud võib varieeruda sõltuvalt asjaolust, kui lähedal on selle tegemise aeg vaadeldava kaubamärgi
registreerimistaotluse esitamise või prioriteedikuupäevale. Lisaks sõltub selle tõendusjõud kasutatud küsitlusmeetodist.“
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3.3.1

Tõendite esitamine: vastuvõetavad vormingud, suurus ja maht

Pidades silmas teatavaid erisusi tõendite esitamisel, on selle ühise praktika raames antud soovitused
tõendite esitamise viie viisi kohta: i) igat liiki tõendite esitamine, ii) tõendite esitamine paberil, sealhulgas
kõigi füüsiliste tõendite esitamine, iii) tõendite elektrooniline esitamine, iv) tõendite esitamine faksiga ja
v) tõendite esitamine andmekandjatel.
Tuleb siiski rõhutada, et failide ja tõendite esitamise eelistatud viisiks jääb elektrooniline esitamine, kui seda
saab kasutada. Lisaks peaks menetlusosaline või tema esindaja alati eelnevalt kontrollima, mis taotlusi
võtab vastu asjaomane apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet. Näiteks võib mõni
tegutseda paberivabalt või mitte vastu võtta faksitud dokumente.
3.3.1.1 Kõik tõendite esitamise viisid
Lisadena tuleb esitada ainult tõendid, mida on nimetatud põhidokumendis ja millele viidatakse lisade
loetelus.
Esitaja peab arvestama järgmisi tõendite liigendamise põhiaspekte tõendite esitamise kõigi viiside korral.
Soovitused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tõendid peavad sisalduma põhidokumendi lisades, mis peavad olema järjest nummerdatud, näiteks:
lisa 1, lisa 2 jne.
Iga lisa peab olema selgelt eristatav, eraldatud eraldi tiitellehega või tähistatud kui lisa 1, lisa 2 jne
tõendi esimese lehekülje ülaosas.
Iga esitatud kirjalik tõend (st iga lisa) peab olema võimalusel varustatud leheküljenumbritega.
Tõenditele peab olema lisatud lisade register (mida kirjeldatakse allpool punktis 3.3.2.1).
Menetlusosaline peab selgitama põhidokumendis, mida iga tõend näitab või kavatseb tõestada.
Igal põhidokumendis sisalduval viitel tõenditele peab olema märgitud asjakohase lisa number, nagu
see on lisade loetelus (mida kirjeldatakse allpool punktis 3.3.2.1).
Kui menetlusosaline viitab tõenditele, mis on lisatud teisele põhidokumendile, tuleb see selgelt
märkida (nt põhjenduse lisa 3).
Kui neid nõutakse, peavad kuupäev ja allkiri olema igal lehel või esitatud tõendil, vastavalt iga
apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiameti menetluskorrale.
Kui ühes tõendis on mitu kaubamärki, kaupa/teenust või kuupäeva, peab asjakohane teave olema
selgelt märgistatud.
Kui originaalid sisaldavad toimiku jaoks olulisi värvilisi materjale (näiteks registreerimistunnistust62
või tõendeid tegeliku kasutuse kohta), tuleb tõendid esitada värvilisena.

Kaebuse menetluse osalised peavad hoolikalt kaalutlema, kui palju tõendeid on vaja esitada asjakohaste
asjaolude tuvastamiseks ja tõendamiseks. Nad peavad hoolikalt valima menetluses esitatavaid tõendeid
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi suhtes ning ratsionaalselt hindama tõendite hulka ja tõendusjõudu. Seetõttu
peaksid menetlusosalised arvesse võtma järgmisi punkte.
Soovitused
•
•

62

Kui konkreetsel juhul on asjakohane ainult osa tõenditest – näiteks esikaas ja mõni lehekülg esitatud
dokumendist – peaks menetlusosaline esitama ainult asjakohased lehed/osad.
Sellekohase nõude korral tuleks siiski esitada tõendite täielik versioon.

25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45-57; 27/03/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48-53.

Ühine praktika

27

Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses

3.3.1.2 Tõendite esitamine paberil, sealhulgas kõigi füüsiliste tõendite esitamine
Kui tõend esitatakse paberil, on soovitatav järgida järgmisi nõudeid.
Soovitused
•
•

•
•
•

•
•

Kui dokumentatsioon (tõendid) saadetakse eri pakkidena, tuleb lisade loetelu esilehele lisada märge
lisade koguarvu, pakkide arvu ja igas pakis sisalduvate lisade identifitseerimise kohta.
Kõigi esitatavate dokumentide puhul, ka lisade ja manuste vahelehtede puhul, tuleb kõigi muude
vormingute ja vahendite asemel eelistada tavalisi DIN A4 formaadis lehti. Igal juhul tuleb siiski
kaalutleda tõendite loetavust. Seetõttu võib leiduda teatud liiki tõendeid (nt plakatid), mille korral on
asjakohasem suurem formaat (nt DIN A1).
Originaaldokumente ei saadeta. Selle asemel tuleb teha koopia (vajadusel värviline) ja saata see
lisana.
Võimalusel tuleb vältida füüsiliste näidiste, proovide jm saatmist. Selle asemel tuleb tõendit
pildistada, kujutis printida (vajadusel värvilisena) ja saata dokumendina (lisana).
Kui menetlusosaline saadab füüsiliste näidiste pildid, peaks tõend sisaldama kõiki konkreetse
juhtumiga seotud vaateid, pildistatud näidise igast küljest, ja seejärel üksikasju, näiteks kaubamärk,
keel, kuupäevad või riiginimed, mis võivad esineda pildistatud tõendil. Võimalusel tuleb asjaomase
näidise osaks olevad märgised pildistada ka eraldi, tasasel rõhtpinnal.
Vajadusel teisele osalisele edastatavad eksemplarid tuleb selgesti tähistada.
Vajadusel tuleb teisele osalisele saata ka teine värviliste materjalide komplekt.

Samuti on võimalik esitada andmekandjatele salvestatud tõendeid. Seda teemat käsitletakse allpool
punktis 3.3.1.5
3.3.1.3

Elektroonilised tõendid

Kui menetlusosaline esitab tõendid elektrooniliselt (elektroonilise tõendina), peab ta silmas pidama järgmisi
soovitusi.
Soovitused
•
•

Lisakoopiat elektrooniliselt esitatud tõendi korral ei saadeta. Kui seda nõuab apellatsiooniorgan või
liikmesriigi intellektuaalomandiamet, tuleb paberkoopia esitada määratud tähtaja jooksul.
Failisuuruse piirangud olenevad iga apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiameti
tehnilistest piirangutest ja võimalustest.

Kuna lisad (tõendid) tuleb saata failidena, peaksid menetlusosalised arvestama ka järgmist.
Soovitused
•
•
•

Lisad (tõendid) peaksid sisalduma ühes või mitmes failis, mis on esitatud põhidokumendi failist eraldi.
Fail võib sisalda üht või mitut lisa. Kohustuslik ei tohiks olla ühe lisa kohta ühe faili loomine. Siiski on
soovitatav järjestada lisad esitamisel arvude kasvamise järjekorras ja anda neile piisavalt selged
pealkirjad (nagu kirjeldatakse allpool).
Failid peaksid sisaldama nimesid, ideaaljuhul tuvastades nende sisu võimalikult selgelt (näiteks: lisa
1, lisa 2, lisad 1–6, lisad 1–3, arved jne).

Eelnimetatud failide nimepikkuse piirang oleneb iga
intellektuaalomandiameti tehnilistest piirangutest ja võimalustest.
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3.3.1.4 Tõendite esitamine faksiga
Kui menetlusosaline esitab tõendid faksiga, peab ta silmas pidama järgmisi soovitusi.
Soovitused
•
•

Kui palju dokumente (tõendeid) saadetakse eri partiidena, tuleb lisade loetelu esilehele lisada märge
lisade koguarvu, osade arvu ja igas osas sisalduvate lisade identifitseerimise kohta.
Lisakoopiat faksiga ei saadeta. Kui seda nõuab apellatsiooniorgan või liikmesriigi
intellektuaalomandiamet, tuleb paberkoopia esitada määratud tähtaja jooksul.

3.3.1.5 Andmekandjad (DVDd, CD-ROMid, USB-mäluseadmed jne) ja muud vastuvõetavad vormingud
Ainult siis, kui elektrooniline tõendite esitamine ei ole võimalik või kui esitatud tõendite failide suurus ületab
antud elektroonilise tõendite esitamise vahendi tehnilised võimalused, tuleks tõendite esitamiseks kasutada
andmekandjaid.
Kui menetlusosaline esitab tõendeid andmekandjate, näiteks USB-välkmäluseadmete jm abil, peab ta
järgima eespool punktis 3.3.1.3 esitatud soovitusi failide esitamise kohta lisadena.
Erandjuhtudel, kui andmekandjatel esitatakse väga palju faile, tuleks tõendid korraldada alamkaustadesse
ja luua iga lisa (tõendi) kohta eraldi alamkaust, selle asemel, et kõik lisad esitada samas suures kaustas.
Need alamkaustad peaksid sisaldama nimesid (kajastades neis sisalduvat lisa), parimal juhul tuvastades
nende sisu võimalikult selgelt.
Käesolev dokument esitab ka täieliku ülevaate kõigist aktsepteeritud vormingutest tõendite esitamiseks
kaubamärki puudutava kaebuse menetluses63, mis põhineb praktikal, mida kasutavad liikmesriikide
intellektuaalomandiametite asutusesisesed ja -välised apellatsiooniorganid ja/või kohtud, kes tegutsevad
liikmesriikide kaubamärki puudutavas menetluses väliste apellatsiooniorganitena. Kogutud andmed
peaksid olema kasulikud kasutajaühingutele, menetlusosalistele ja nende esindajatele.
Järgmiste vormingute aktsepteerimine apellatsiooniorganites ei piira teiste vormingute aktsepteerimist
tulevikus, näiteks tehnika arengu tõttu.

63

Oktoobris 2019 kogutud andmed.
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Aktsepteeritav
tõendi esitamise
vorming

Paberil

CD-ROM

DVD

USBvälkmälu

Välised
kõvakettad

Mälukaardid

AT

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Muud
optilised
kettad

✓

MP3
MP4
Füüsilised
elektroonilise elektroonilise
proovid/
esitamise
esitamise
näidised
kaudu
kaudu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BX
CY
CZ

✓
Puudub

✓
Puudub
✓

✓
Puudub
✓

✓
Puudub
✓

✓
Puudub
✓

✓
Puudub
✓

✓
Puudub
✓

✓
Puudub

✓

✓
Puudub

DE

✓

DK

✓

EE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EUIPO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

FR

✓

✓

✓

✓

✓

GR

✓

✓

✓

✓

✓

HR

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

HU

✓

✓
Puudub

✓

✓

✓

IE

✓

✓

✓

IT

✓

✓

✓

✓

LV

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LT

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PT

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

RO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SK

✓

✓

✓

MT

SE

✓

✓

✓

UK

Tuleb rõhutada, et kuigi andmekandjad on vastuvõetav vorming, millega esitada tõendeid asjaomastele
apellatsiooniasutustele ja liikmesriikide intellektuaalomandiametitele, nagu märgitud eespool, ei pruugita
kõiki neis sisalduvaid failivorminguid aktsepteerida. Seetõttu on andmekandjatele salvestatud tõendid
vastuvõetavad iga apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiameti märgitud ja tunnustatud
vormingus.
Mõned juhised failivormingute kohta on ühisteatises uut liiki kaubamärkide kujutamise kohta64. Selles
antakse täielik ülevaade aktsepteeritud elektrooniliste failide vormingutest, mida saab kasutada kõigi
kaubamärkide kujutamiseks igas liikmesriigi intellektuaalomandiametis.

64

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_et.pdf
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Soovitused
•

Miinimumnõudena peavad apellatsiooniorganid aktsepteerima CD-ROMide, DVDde ja USBmäluseadmete abil esitatud dokumente.

3.3.1.6 Väljatrükid ja ekraanitõmmised: erinõuded
Käesolev alapeatükk tugineb disainilahenduste internetis avalikustamise kriteeriumide lähendamise ühise
praktika (CP10) järeldustele ja soovitustele.
Lisaks kehtivad järgmised soovitused kõigi veebilehtede ja tarkvararakenduste korral, millest tehakse
väljatrükke või ekraanitõmmiseid.
Tuleb rõhutada, et nagu ka muid tõendeid, ei tohi väljatrükke ega ekraanitõmmiseid käsitsi muuta
(v.a lehekülgede nummerdus), näiteks lisades asjakohase sisu avaldamise kuupäeva või allika.
Soovitused
•

•

•
•

•
•

3.3.2

Tõenditena lisatud väljatrükid ja ekraanitõmmised peaksid sisaldama järgmist teavet:
o
allikas, kust sisu võeti (nt URL-aadress);
o
asjakohane kuupäev;
o
asjakohane sisu (nt kaubamärk, kaubad ja teenused jne).
Kui väljatrükk või ekraanitõmmis ei sisalda kogu asjakohast teavet, on soovitatav, et
menetlusosalised esitavad täiendavad tõendid puuduvate elementide kohta (nt kui kaubamärki
sisaldavas asjaomases teabes puudub kuupäev, võib selle saada sotsiaalmeedia kommentaaridest,
märkustest või jagamistest või reklaami või jaemüügi veebilehtedel avaldatud kataloogidest).
Kui allikas (nt URL-aadress) ei ole väljatrükil või ekraanitõmmisel täielikult nähtav, on soovitatav
esitada täiendavaid tõendeid.
Väljatrükkide korral on oluline eristada dokumendi väljatrüki kuupäeva65 ja vastava sisu internetis
avaldamise kuupäeva. Väljatrüki kuupäevaks loetakse sisu avaldamise kuupäeva, v.a kui URLaadressi, dokumendi enda sisu või muude tõendite põhjal saab leida varasema asjakohase
kuupäeva.
Kui asjakohane teave esitatakse ekraanitõmmise abil, eeldatakse, et selle tegemise kuupäev on
avalikustamise kuupäev, v.a kui ekraanitõmmise sisu või muude tõendite põhjal saab leida varasema
asjakohase kuupäeva.
Olenevalt kasutatud arvutist ja/või seadmest võib väljatrükile või kuvatõmmisele olla lisatud ka selle
manustamise kuupäev. See kuupäev võib olla oluline konkreetse sisu internetis avaldamise suhtes.
Tõendite liigendus

Selles alapeatükis loetletud soovitusi tuleks kohaldada kõigi esitatud tõendite suhtes, olenemata sellest,
kas need on esitatud füüsiliselt, andmekandjal, elektrooniliselt või faksiga.
3.3.2.1 Lisade loetelu
Nagu öeldud eespool, peaks tõendid selge ja täpse esitamise toetamiseks sisalduma põhidokumendi
lisades. Lisaks peab menetlusosaline tõenditega koos looma lisade loetelu ja esitama selle
apellatsiooniorganile või liikmesriigi intellektuaalomandiametile.
Lisade loetelu tuleb esitada koos põhidokumendiga ja see peaks vastama järgmistele soovitustele.
65

Kuupäev, mille arvuti märgib veebikoha sisu väljatrükkimisel (paberil või PDF-vormingus). See kuupäev on esitatud asjaomase
lehekülje üla- või alaservas.
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Soovitused
•

Esitatavad põhidokumendid peavad sisaldama lisade loetelu (indeks), milles on iga lisatud tõendi
kohta järgmine teave:
o
lisa number;
o
tõendi lühikirjeldus ja lehekülgede arv (kui asjakohane);
o
põhidokumendi selle lehekülje number, kus tõendit mainitakse66;
o
vajadusel peab konkreetne tõend jääma konfidentsiaalseks (st menetlusosaline on esitanud
põhjendatud konfidentsiaalsustaotluse seoses nende tõenditega ja see tõend tuleb märkida
konfidentsiaalseks ning hoida sellisena).
Vastav märge edasikaevatava otsuse kohta või toimiku number (olenevalt kaebuse menetluse
etapist) tuleb lisada lisade loetelu ülaossa.
Kui asjakohane: faksiga esitatud tõendite korral peaks lisade loetelu esilehel olema selgelt märgitud,
kas esitatud lisad/tõendid sisaldavad toimiku jaoks olulisi värvilisi materjale.
Samuti on soovitatav, kuid mitte kohustuslik, et esitaja märgiks lisade loetelus, mis dokumendi
(tõendite) osadele tema argumendid tuginevad.

•
•
•

Lisaks on kasutajate, menetlusosaliste ja nende esindajate poolt viitamise toetamiseks loodud lisade
loetelu mall, mis on lisatud selle ühise tava lisana 1.
3.3.2.2 Liigendamata tõendid: tagajärjed
Kui mõni käesolevas peatükis kirjeldatud tingimus ei ole täidetud, võib apellatsiooniorgan või liikmesriigi
intellektuaalomandiamet paluda menetlusosalisel puudus kõrvaldada. Puuduse kõrvaldamise tähtajad
olenevad iga apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiameti menetluskorrast ja need tuleb
märkida puuduste kõrvaldamise kirjas.
Soovitused
Puudus tekib, kui esineb vähemalt üks järgmistest stsenaariumidest:
•
tõendid ei sisaldu põhidokumendi lisades (see võib juhtuda siis, kui põhidokument või loetelu viitavad
tõenditele, mida ei ole neile lisatud, välja arvatud olukordades, kus tõendite esitamise tähtajad on
juba läbi);
•
tõendid ei ole nummerdatud järjestikuliselt;
•
lisade leheküljed ei ole nummerdatud;
•
põhidokumendiga koos ei ole esitatud lisade loetelu;
•
lisade loetelus ei näidata iga dokumendi või tõendi kohta:
o
lisa numbrit;
o
tõendi lühikirjeldust ja lehekülgede arvu (kui asjakohane);
o
põhidokumendi lehekülje numbrit, kus viidatakse tõendile.
Kui ainult lisade loetelu puudub või on puudulik või kui mõni lisa on puudulik, peab menetlusosaline saatma
ainult uue loetelu või lisa.
Kui puudust määratud tähtaja jooksul ei kõrvaldata, jääb heakskiitmine asjaomase apellatsiooniorgani või
liikmesriigi intellektuaalomandiameti otsustada.
3.3.3

Turu-uuringute liigendus

Käesolev peatükk sisaldab soovituste kogumit selliste turu-uuringute kavandamise ja tegemise kohta, mida
66

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 55 lõige 2.
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saab esitada kaubamärki puudutavates menetlustes tõendina apellatsiooniorganitele või liikmesriikide
intellektuaalomandiametitele67. See võib aidata uuringu jaoks vajalike ühiste elementide otsimist.
Vastavalt ELi tasandil väljakujunenud praktikale esitatakse turu-uuringud tavaliselt tõendina kaubamärgi
omandatud eristusvõime või maine tõestamiseks. Soovitusi võib siiski kohaldada ka muud liiki
kaubamärgimenetlustes tehtavate turu-uuringute jaoks.
3.3.3.1 Nõuded turu-uuringu tegijale
Põhimõtteliselt peavad uuringuid tegema sõltumatud uurimisasutused, -firmad või muud sõltumatud
eksperdid. Arvestades sellist liiki turu-uuringute keerukust, peaksid sellistel uuringuid korraldavatel
ekspertidel olema asjakohased teadmised ja/või kogemused. Ekspertide seas valitseb üksmeel, et parem
on üldise suunitlusega uuringufirma asemel pöörduda spetsialiseerunud uuringufirma poole.
Spetsialiseerunud uuringufirma/-asutus mõistab paremini uuringu eesmärki ning suudab seega uuringut
paremini ja usaldusväärsemalt liigendada, teha ning saadud tulemusi tõlgendada. Sellele vaatamata jääb
uuringueksperdi/-asutuse valik menetlusosaliste otsustada.
Esitatud uuringuaruannet ei tohiks tagasi lükata üksnes põhjusel, et uuringu teinud ekspert/asutus ei ole
tuntud/rahvusvaheline/suur organisatsioon, kui uuringuaruande kõik põhilised elemendid on
nõuetekohaselt määratletud ja selgitatud ning uuringu metoodika vastab valdkonna standarditele. Need
põhilised elemendid võivad olla muu hulgas järgmised: asjakohane valim, valimi kirjeldus, vastuste
kogumise meetod, esitatud küsimused ja lõpptulemused.
Turu-uuringu tulemuste usaldusväärsuse kinnitamiseks on muu hulgas soovitatav esitada asjakohane
teave uuringu teinud eksperdi (ekspertide)68/uurimisasutuse või ettevõtte professionaalse tausta kohta.
3.3.3.2 Tarbijate valim (valimi koostamise meetod, valimi suurus)
Valim peab esindama kogu üldsust ja see tuleb koostada juhuvalimina69. See peaks olema kavandatud nii,
et intervjueeritavate arv ja profiil (vähemalt soo, vanuse, regionaalse/geograafilise ulatuse, haridustaseme,
ameti ning tausta suhtes) esindaks kaupade ja/või teenuste võimalike tarbijate eri liike.
Küsimusel, kuidas määrata uuringu esinduslikkus, on praktikas suur tähtsus. Seetõttu võib olla kasulik
kaalutleda, mida tähendab „esinduslik“ seoses valimi moodustamisega. Võimatu on küsitleda kogu
elanikkonda või kõiki tarbijaid/asjakohaseid spetsialiste, seega tuleb koostada valim. Valim on palju
väiksem, hallatava suurusega rühm. See koostatakse nii, et see vastaks tõetruult kogu uuritava rühma
koosseisule; ideaalis peaks valim olema uuritava „universumi“ täpne miniatuurne versioon.
Esinduslikkuse saavutamiseks on vaja rakendada teaduslikku valimi koostamise meetodit, st kas
juhuslikku70 või kvoodipõhist71 valimi koostamise meetodit72 või muud teaduslikku meetodit, mis võimaldab
67

Teatud apellatsiooniorganid või liikmesriikide intellektuaalomandiametid võivad siiski kehtestada turu-uuringute lubatavusele
erieeskirjad, millega võib nõuda, et menetlusosaline küsib seda liiki tõendite esitamiseks luba. Täiendavalt võib turu-uuringuid mõnes
ELi jurisdiktsioonis koostada koos apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiametiga või nad võivad turu-uuringud heaks
kiita.
68
See võib olla koopia eksperdi CV-st või ettevõtte kirjeldusest, nende avaldatud turu-uuringute loetelu, teave, et ekspert osales
esinejana asjakohastel konverentsidel, liikmesus erialaühingutes jm.
69
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88.
70
Juhumeetodi kasutamisel valitakse valim populatsiooni hulgast juhuslikult, süstemaatiliste kriteeriumide alusel. Valimi juhumeetodil
koostamise olulisim põhimõte on, et universumi igal elemendil on valimi elemendiks saamiseks ühesugune (prognoositav) võimalus.
71
Valimit kvoodipõhiselt koostades käitub valim miniatuurse mudelina, mis kajastab võimalikult täpselt vastava universumi
sotsiaaldemograafilist struktuuri, selleks kehtestatakse valimi koosseisu määramisel eesmärgid, mille järgi koostatakse valim nt soo,
vanuse, piirkondliku jaotuse ja elukutse järgi, seejuures tuginetakse muudest allikatest saadud statistikale. Intervjueerijad peavad
küsitlema teatud arvu inimesi, kellel on teatud sotsiaaldemograafilised omadused või nende omaduste kombinatsioonid, et valimi
struktuur vastaks universumi struktuurile.
72
Mõlemal juhul (juhuslik ja kvoodipõhine valim) tuleb andmeid kaaluda, kui valimi struktuur (nt vanuse või soo suhtes) erineb oluliselt
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esindusliku valimi koostamist. Nende meetoditega valitakse vastajad süsteemselt ja aktiivselt, tehakse
juhuvalik ning tulemuseks saadakse sobiv/esinduslik valim.
Sõltuvalt kaupadest ja teenustest võib asjaomaseid tarbijaid määratleda mitte ainult territooriumi vaid ka
rühmadesse jaotumise järgi: 1) üldsus (üldiste, igaühe jaoks vajalike üldkasutatavate kaupade ja teenuste
tarbijad); 2) konkreetne osa üldsust moodustavate tarbijate hulgast (nt isikud, kes ostavad seadmeid, millel
on teatud eesmärk, kuid mis ei ole kõigi tarbijate jaoks olulised, nt mootorrattakiivrid, golfivarustus,
kontaktläätsede hooldustooted, imikumähkmed jms, mida ilmselgelt kasutab ainult üldsuse konkreetne,
tavaliselt väiksem osa); 3) kutselised kasutajad (selliste kaupade ja teenuste tarbijad, mis tavaliselt ei ole
suunatud üldsusele).
Valimi suurust, kus on näiteks 1000–2000 tarbijat, võib pidada üldsuse ning üldiste kaupade ja teenuste
tarbimise hindamise mõttes piisavaks. Valimi suurus võib siiski hõlmata väiksemat arvu tarbijaid, sõltuvalt
liikmesriigi elanikkonnast (asjaomane avalikkus), riikide eripäradest ning kaupade ja teenuste valdkonnast.
Sellest järeldub, et professionaalide ja spetsialiseerunud/spetsiifilisemate kaupade ning teenuste korral
võib oluliselt väiksem valimi suurus olla esinduslik ja tõendusjõuga, kui see valitakse rangelt juhuslikult.
Võrreldes kogu elanikkonnaga on konkreetsete kaupade või teenuste kasutajad ja professionaalsed
rühmad üldiselt homogeensemad ning nende vastustest ilmneb palju vähem lahknevusi.
Seetõttu ei sõltu valimi esinduslikkus intervjueeritavate suurest arvust.
Mida väiksem on veapiir73, seda rohkem võib olla kindel, et uuring on usaldusväärne ja esinduslik74.
Kokkuvõttes tuleb uuringuaruandes käsitleda järgmist:
•
•
•
•
•
•

selge teave asjaomase üldsuse kohta;
otsustus, kas konkreetse juhtumi puhul on asjaomaseks tarbijaks laiem avalikkus, konkreetne rühm
inimesi või professionaalsed ringkonnad;
selgitus, kuidas valim moodustati ja valiti ning mis teaduslikku meetodit kasutati (kvoodipõhine,
juhuslik, muu);
esitada tuleb asjakohased statistilised andmed (tabelid), sealhulgas teave elanikkonna jaotuse kohta
vähemalt piirkonna, vanuse, soo, haridustaseme, elukutse jms järgi;
ühemõtteline selgitus, mis oli konkreetse juhtumi korral valimi suurus, ja selgitus, miks see on
esinduslik;
samuti tuleks selgitada mis tahes uuringus mainitud protsenti (kas see tähendab intervjueeritavate
koguarvu või ainult vastajaid).

3.3.3.3 Uuringu tegemise meetod (vahetu, telefoniga, veebis jm)
Kohustuslikke meetodeid ja kanaleid ei ole ning uuringute tegemiseks on mitu viisi, millel kõigil on oma
eelised ja puudused. Tavalised küsitlusviisid on küsitlemine vahetult, telefoniga ja veebi kaudu (enamasti
veebipõhiste juurdepääsupaneelide kaudu).
Vastajate küsitlemise meetodil ja asjaoludel on otsene mõju uuringu tulemuste kvaliteedile ning
vastava universumi sotsiaaldemograafilisest sihtstruktuurist. Kaalumisprotsessis saavad valimis alaesindatud isikud suurema
kaalumisteguri (> 1), st nad kaasatakse hindamisse rohkem, kuid üleesindatud isikud saavad vastavalt väiksema kaaluteguri (< 1).
Nii on tagatud, et valim kajastab vastavat universumi struktuuri.
73
Veapiir väljendab suurimat eeldatavat erinevust tõelise populatsiooni näitaja ja selle valimi hindamisel põhineva parameetri vahel.
Olulisuse tagamiseks peaks veapiir olema kvalifitseeritud tõenäosuslausega (sageli väljendatakse seda usaldustaseme kaudu).
Statistikas näitab usaldustase tõenäosust, millega statistilise näitaja (nt aritmeetilise keskmise) asukoha hindamine valimi uurimisel
kehtib ka populatsiooni kohta.
74
Näide: kui valida usaldustasemeks 95% ja veamarginaaliks 5%, on tulemus kindel veatõenäosusega ±5% ja 95% kindlusega, et
valitud valim esindab kogu populatsiooni. 95% usaldustase koos 5% veamarginaaliga on valimi koostamise meetod, mida üldiselt
aktsepteeritakse kui esinduslikku.
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usaldusväärsusele. Küsitluse tegemise meetodi valimise põhjust on oluline selgitada uuringuaruandes,
vastasel juhul võib küsitluse usaldusväärsus sattuda kahtluse alla.
Uuringu tegemise meetod tuleb valida järgmist arvestades:
1)
asjaomane avalikkus ja potentsiaalsete vastajate arv;
2)
vajadus näidata intervjueeritavatele katseobjekti (tähis, toote pakend);
3)
võimalused tagada vastuste jälgitavus (et igaüks vastaks ainult korra ja vastaja ei saa vastuseid
tagantjärele muuta);
4)
vajadus luua sellised tingimused, et vastajad vastaksid spontaanselt (nt küsimustikule vastamiseks
on piiratud aeg, puudub võimalus otsida teavet internetist/mujalt).
Küsitluse tegemiseks peaks uuringuekspert valima sobiva meetodi iga kord eraldi.
Veebiküsitluste korral tuleks uuringuaruandes selgelt näidata, et tarbijate valim on esinduslik ja vastajad
andsid oma vastused kontrollitud keskkonnas. Veebipaneelide korral tuleb vastajad valida paneeli liikmete
seast juhuslikult. Vastajad peavad läbima sõelumisprotsessi, mis tagab, et nad on tegelikult asjaomase
avalikkuse liikmed. Kontrollitud analüüsiraamistik aitab hiljem tagada tulemuste asjakohasuse (st kui
vastaja katkestab uuringu mingil põhjusel, jäävad tema vastused uuringu tulemuste seast välja).
Kokkuvõttes tuleb uuringuaruandes käsitleda järgmist:
•
vastuste kogumise meetodi teave (uuringu tegemise meetod) ja
•
selgitus, miks see meetod konkreetsel juhul valiti.
3.3.3.4 Uuringu küsimustiku liigendus ja sõnastus
Alati on oluline kavandada objektiivne testimisviis, mis on jaotatud neutraalsete küsimuste kogumiks, mis
vastavad uuringu eesmärgile. Esitatud küsimused ei tohi olla suunavad 75. Vältida tuleb kaheti mõistetavaid
küsimusi (uuringu küsimused ei tohi olla liitküsimused, need peaksid keskenduma ühele teemale) –
küsimustik peaks olema lihtne ja kokkuvõtlik.
Uuringute tõendusjõud sõltub küsimuste sõnastamise viisist. Uuring võib koosneda suletud76 ja avatud
küsimuste77 kombinatsioonist. Tuleb arvestada, kas uuringu eesmärki silmas pidades valiti sobivat liiki
küsimus78.
Eri liiki uuringute jaoks on soovitatav mitte kasutada sama testi ega küsimustikku. Iga eri liiki uuringu jaoks
tuleks kasutada eri küsimustikke ja testimustreid.
Arvestades nende eri eesmärke, on soovitatav mitte kombineerida testiprotokolle (näiteks omandatud
eristusvõime või maine uurimisel) üheks testiks või korraldada mõlemat liiki testid ühes küsitluses või koos
sama vastajaga.
Küsimustike sõnastuse ja ülesehituse suhtes soovitatakse järgmist:
•
küsitluses tuleks kasutada selge liigendusega küsimusi, mis järgivad kõigi intervjueeritavate jaoks
sama järjekorda ja vormingut;
•
küsimuste sõnastamisel kasutatud keel peaks olema selge ja kokkuvõtlik;
•
esitatud küsimused ei tohiks olla suunavad ega tohiks suunata vastajat oletama seda, mis talle ei
oleks pähe tulnud, kui seda küsimust ei oleks esitatud;
75

13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.
Suletud küsimustele saab vastata „jah“/„ei“/„võib-olla“ või on antud piiratud arv vastusevariante (näiteks A, B, C).
77
Avatud küsimused on küsimused, mis võimaldavad anda vabas vormis vastuse.
78
Suunavate küsimuste näiteid on siin: 15/12/2005, T-262/04, välgumihkli kujuline kolmemõõtmeline kaubamärk, EU:T:2005:463,
§ 83-86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.
76
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•
•
•
•

•
•
•

küsimused peavad olema koostatud nii, et saada spontaanseid vastuseid;
avatud küsimustele, millele vastamisel ei pakuta abi, tuleks tavaliselt rohkem tähelepanu pöörata;
dokumenteerida tuleb täpsed vastused, mitte vastuse lühiversioon, kokkuvõte või ülevaade;
vastused nagu „jah“, „ei“ või „ma ei tea“ on lihtsad ning neid on kõige lihtsam mõista ja mõõta. Selle
saavutamiseks on vaja suletud küsimusi, kuigi mõnikord on asjakohane määrata skaala ja saada
tarbija arvamuse või eelistuste kohta rohkem teada: sellistel juhtudel on vaja avatud küsimusi;
küsimustikus sisalduvate küsimuste täielik loetelu tuleb avalikustada;
tuleb avalikustada uuringule antud vastuste koguarv;
samuti tuleb avalikustada küsitlejatele antud juhised.

Et turu-uuringud esitatakse sageli tõendina omandatud eristusvõime või maine tõestamiseks, annab see
ühine praktika üldised juhised kolmeastmelise testimeetodi kohta, mis võib olla kasulik eelkõige
menetlusosalistele ja nende esindajatele.
Siiski tuleb rõhutada, et küsimuste konkreetse arvu ja sõnastuse peab uuringuekspert määratlema alati iga
kord eraldi.
Omandatud eristusvõime
Kolme etapilise testi eesmärk on praktiliselt määrata vastajate võime spontaanselt ära tunda teatud
testiobjekt79, mõnikord mitme muu seast80, seoses teatud liiki kauba või teenusega (äratundmine), mis
pärineb ainult ühest konkreetsest kaubanduslikust allikast.
Selline küsimuste liigendus loob filtreerimismehhanismi, mis võimaldab mõõta eristusvõime taset, mis
tuleneb nende isikute osakaalust, kes seostavad testiobjekti ainult ühe konkreetse kaubandusliku allikaga.
Intervjueeritav liigub järgmise küsimuse juurde ainult positiivsete vastuste andmisel. Seetõttu kaob igal
etapil hulk intervjueeritavaid.
Testi teine etapp on otsustav, sest määrab nende isikute osakaalu, kes seostavad kaubamärgi tõttu
testiobjekti konkreetsete kaupade või teenuste kontekstis ainult ühe ettevõttega.
Kolmas etapp on koostatud täiendava kontrollina; ei ole vaja, et vastajate vastused oleksid õiged või nad
suudaks aktiivselt ja õigesti nimetada konkreetset ettevõtet. Selles etapis tuleks siiski kaalutleda
negatiivsete, valede ja juhuslikult õigeks osutunud vastuste mõju eristusvõimele. Sisuliselt määravad
omandatud eristusvõime määra kaks esimest suletud küsimust, kolmandat avatud küsimust võib pidada
täiendavaks teguriks, mis eristusvõimet tugevdab, kuid ei ole siiski määrav.

79

Küsimuste näited on siin: apellatsioonikoja otsus, 18.4.2018, asjas R 972/2017-2, § 6, vaidlustatud Üldkohtus, 10/10/2019, T428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (hagi jäeti rahuldamata).
80
15/12/2005, T-262/04, välgumihkli kujuline kolmemõõtmeline kaubamärk, EU:T:2005:463, § 84.
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1. etapp

2. etapp

3. etapp
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• Teadlikkus
• Tähise tundmine seoses taotletavate kaupade või teenuste liigiga
• Suletud küsimused
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Kas teate
tähist X*/mõnda neist tähistest: X Y Z jne** seoses kaubaga Z?“/„Kas olete
seda värvi/mõnda neist värvidest näinud kaubal X?“
• Võimalikud vastused: „jah“, „ei“, „võib-olla“
• *Vt eespool 79. allmärkust
• **Vt eespool 80. allmärkust

• Ühemõtteline seostamine ainult ühe kaubandusliku allikaga
• Ainult need, kes vastavad 1. etapis „jah“ või „võib-olla“
• Selle tähise äratundmine ühele ettevõtjale kuuluvana
• Suletud küsimused
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Kas
tähisega X kaubad pärinevad ainult ühelt ettevõttelt või mitmelt?“/„Kas seda
värvi kandvad tooted on 1) pärit konkreetsest ettevõttest; 2) pärit mitmest
ettevõttest; 3) ei ütle teile üldse midagi?“
• Võimalikud vastused: „ühest ettevõttest“, „eri ettevõtetest“, „ei ütle mulle
midagi“

• Selle allika (kõige sagedamini nime järgi) tuvastamise tase
kontrollküsimuse abil
• Ainult need, kes vastavad 2. etapis „ühest ettevõttest“
• Selle ettevõtte tuvastamine nime või muu kirjelduse abil
• Avatud küsimus
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Mis on
ettevõtte nimi? Kas oskate nimetada selle ettevõtte?“
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Maine
Kaubamärgi mainet hindavad uuringud peavad põhiliselt määrama, kui palju tarbijad kaubamärki aktiivselt
mäletavad. Maine mõõtmiseks sobivad avatud küsimused, mis nõuavad rohkesti aktiivseid teadmisi ja
vastajate endi poolt, ilma abi saamata, vastuste sõnastamist.
Õiguslikust seisukohast hindame, kas kaubamärgil on suurem kaitse ulatus intervjueeritavale „meenumise“
taseme tõttu, st kas esineb otsene ja vahetu seos või on vaja rohkem kirjeldavat teavet.
Soovitatav on sõnastada küsimused viisil, mis võimaldab vastajatel anda spontaanseid vastuseid. Seejärel
analüüsitakse vabalt sõnastatud vastuseid kategooriasüsteemi (kodeerimisvõtme) abil.
Küsimustiku soovitatav liigendus koosneb samuti kolmest etapist.
Esimeses etapis peaks küsimus olema koostatud nii, et mõõta tähise/tähiste spontaanset tundmist.
Teises etapis tuleks vastajatel paluda kirjeldada, mida nad tähise kohta teavad, mida nad sellega
seostavad. Vastajad peavad oma kirjeldused ise sõnastama, ilma abita ühestki eelnevalt sõnastatud
vastusekategooriast. Asjakohane protsent käsitletava juriidilise küsimuse selgitamiseks määratakse
vastajate osakaalu põhjal, kes tunnevad kaubamärki ja suudavad samal ajal täpselt kirjeldada kaubamärgi
omaniku pakutavaid asjakohaseid kaupu või teenuseid.
Õiguslikult otsustav tähelepanek „aktiivsed teadmised“ saadakse teises etapis esitatud küsimuse kaudu.
See eeldab individuaalsel tasandil teadlikkust, mida mõõdetakse esimeses etapis esitatud küsimusega.
Kolmandas etapis võidakse küsida mõningaid lisaküsimusi, et täpsustada vastajate arvamust edasiseks
analüüsiks (nt kaupade ja teenuste omaduste kohta, tarbijate erilise huvi vastu teatud kaupade ja teenuste
suhtes jne).
Seda lähenemist illustreerib järgmine jaotis.
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1. etapp

2. etapp

3. etapp
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• Kaubamärgi spontaanne tundmine sellega seotud kaupade või
teenuste liiki mainimata
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Kas teate
seda tähist/mõnda neist tähistest?“/„Kas võiksite nende tähiste hulgast
valida need, mida olete varem näinud või mis näivad teile tuttavad, või kas
need tähised on teile täiesti võõrad?“

• Kinnitatud teadlikkus
• Asjaomaste kaupade või teenuste liigiga seoses tekkivad õiged seosed
(aktiivsed teadmised abistamata seoste kaudu, mis tekivad seoses
kaupade/teenuste aktiivse, abita kirjeldamise või muu pähe tuleva õige
teabe kaudu (avatud küsimus)).
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Mida saate
selle kohta öelda?“/„Mida teate tähiste kohta, mida olete varem näinud või
mis näivad teile tuttavad, millele need viitavad?"

• Täiendavad lisaküsimused edasise analüüsi jaoks teabe saamiseks
• Näiteks küsimused kauba/teenuse omaduste või kauba/teenuse pakkuja
maine kohta või muud indikaatorküsimused
• Täiendavalt võidakse määrata asjaomaste kaupade või teenuste
soetamisest huvitatud isikute rühm.
• Järgmisi küsimusi saab kasutada, kuid neid võib loomulikult ka kohandada
konkreetse faktilise, majandusliku ja kultuurilise konteksti järgi: „Kas
arvate, et selle logo all müüdavad tooted on kvaliteetsed või on need
pigem keskmise kvaliteediga või kvaliteedilt alla keskmise?“/„Kui palju
olete isiklikult huvitatud just seda liiki kaubast või teenusest? Kas ütleksite,
et olete väga huvitatud, mõnevõrra huvitatud või üldse mitte huvitatud?“
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3.3.3.5 Kontroll-loetelu: uuringu sisu ja nõuete hindamise abivahend
Põhimõtteliselt võivad apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid kasutada järgmist
kontroll-loetelu abivahendina, et hinnata turu-uuringute sisu ja vastavust nõuetele.
Nr
Küsimus
Esitatud tõendid
1
Kas uuring on osa suuremast tõendite kogumist või on see tõendite kogumi
ainus element?

Vastus
Osa
tõendite
kogumist/
ainus
tõend

Uuringu eesmärk
2
Kas uuringu eesmärk on selgelt välja toodud?
Jah/ei
Nõuded uuringueksperdile/-asutusele
3
Kas uuringu tegi sõltumatu ekspert/asutus?
Jah/ei
4
Kas on tõendeid, et eksperdil/asutusel on asjakohane pädevus ja/või Jah/ei
kogemus?
Eitav vastus mis tahes neile küsimusele võib tuua kaasa uuringu tõendina mittearvestamise, sest
tulemusi võidakse pidada ebausaldusväärseteks. Küsimus jääb apellatsiooniorganite ja
liikmesriikide intellektuaalomandiametite pädevusse.
Asjaomane turg ja ekstrapolatsioon
5
Kas uuritav asjaomane avalikkus on selgelt määratletud?
Jah/ei
6
Kas uuritav asjaomane avalikkus on sama mis turg, kus kaubamärki Jah/ei
kasutatakse ja/või kus õiguste omanik tegutseb?
7
Olenevalt kaubamärgist, kauba ja teenuse olemusest, kas uuring on tehtud Jah/ei
ELi territooriumi üleselt/konkreetses liikmesriigis?
8
Kas territoriaalne ekstrapolatsioon on tehtud81? Kui jah, siis kas Jah/ei
ekstrapolatsiooni alust on selgitatud esitatud dokumentides?
Üldise soovitusena tuleb 5., 6. ja 7. küsimusele saada vastuseks „jah“ ning uuringu
usaldusväärsuse hindamiseks tõendina tuleb piisavat tähelepanu pöörata 8. küsimusele. Küsimus
jääb apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite pädevusse.
Tarbijate valim
9
Kas valimipopulatsiooni koostamist on selgelt ja täielikult selgitatud?
Jah/ei
10
Kas minimaalne soovitatav valimi suurus on leitud ja saavutatud?
Jah/ei
11
Kas valimi korral on olemas piisavalt usaldusväärne usaldusnivoo ja Jah/ei
konkreetne veapiir?
12
Kas statistilised tabelid ja algandmed on olemas?
Jah/ei
Eitav vastus mis tahes neile küsimustele võib tuua kaasa uuringu mittearvestamise, sest seda
võidakse pidada ebausaldusväärseks. Küsimus jääb apellatsiooniorganite ja liikmesriikide
intellektuaalomandiametite pädevusse.
Uuringu tegemise meetod
13
Kas on olemas kirjeldus, kuidas küsitletavaid küsitleti ja kuidas küsitlus tehti Jah/ei
(vahetult82, telefoniga, veebis jne) ning vajadusel, kes küsitles?
14
Kas tulemuste kohta on antud selge kirjeldus ja/või selgitus, kuidas tulemusi Jah/ei
hinnati?
15
Kas on esitatud koopiad intervjueerija juhistest ja küsimustest? Need võivad Jah/ei
81

See on asjakohane, kui uuringu eesmärk on hõlmata mitut liikmesriiki. See mõiste esitatakse näiteks siin: 25/07/2018, liidetud
kohtuasjades C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, neljakangilise šokolaaditahvli kujuline kolmemõõtmeline kaubamärk,
EU:C:2018:596, § 80-83; 24/02/2016, T-411/14, lainestamata pudeli kontuur, EU:T:2016:94, § 80.
82
Kui jah, siis kus? Kodus, poes jne?
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hõlmata ka valideerimistulemusi, koodiraamatuid ja viiteid vastajatele antud
vastusevariantide kohta.
16
Kas kõikidele vastajatele esitati samad küsimused samas järjekorras?
Jah/ei
17
Kas on teavet, kuidas83 ja mis vahendi abil esitati tähis küsitletavatele? Kas Jah/ei
vastajatele näidati tähist samal kujul, nagu see on kujutatud taotluses või
registris84?
Kui mõni neist vastustest on „ei“, siis võidakse uuring jätta vastu võtmata kui ebausaldusväärne.
Küsimus jääb apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite pädevusse. Samas
kui küsimusele: „Kas vastajatele näidati tähist samal kujul, nagu see on kujutatud taotluses või
registris?“ vastatakse eitavalt, on vaja esitada lisateavet/teha täiendav kontroll. Küsimus jääb
apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite pädevusse.
Küsimuste liigid
18
Kas esitatud küsimuste täpse sõnastuse kohta on olemas koopia?
Jah/ei
19
Kas küsimustikus on suunavaid küsimusi?
Jah/ei
20
Kas uuring tehti nii, et saab tuvastada asjaomase kaubamärgi, kauba või Jah/ei
teenuse?
Küsitlus on vastuvõetav ainult siis, kui järgitakse küsimuste liigendust (18. küsimusele vastatakse
„jah“), küsimused ei ole suunavad (19. küsimusele vastatakse „ei“) ja kaubamärk, kaubad või
teenused on tuvastatavad (20. küsimusele vastatakse „jah“). Küsimus jääb apellatsiooniorganite ja
liikmesriikide intellektuaalomandiametite pädevusse. Lisaks on 18. küsimuse kohta oluline märkida,
et sõltuvalt uuringu eesmärgist tuleks järgida küsimustike eri liigendusi, nagu on selgitatud eespool
peatükis „Uuringu küsimustiku liigendus ja sõnastus“.
Kõrvalekallete ja vigade haldamine
21
Kas on kirjeldatud täiendavaid meetmeid, mis on kasutusele võetud vigade ja Jah/ei
kõrvalekallete vähendamiseks, nt kontrollkatseid?
22
Kas kõnealusel territooriumil ja sektoris on varem tehtud uuring asjaomase Jah/ei
kauba/teenuse kohta?
Küsitlus peab sisaldama jaotist, kus uurija näitab, et on hinnanud võimalikke kõrvalekaldeid ja vigu
kogu uuringu kavandamise, teostamise ja aruandluse etapis (21. küsimusele vastatakse „jah“).

3.3.4

Mallid

Kaubamärki puudutavates menetlustes esitatakse sageli kirjalikke ütlusi. Seepärast esitatakse ühises
praktikas ettepanekud kirjalike tunnistuste ja tunnistajate ütluste sisu minimaalse taseme kohta. Need
võivad olla kasulikud kasutajaühingutele, menetlusosalistele ja nende esindajatele ning aidata neil
kaubamärgimenetluses selliseid tõendeid esitada ja luua. Täiendavalt võib see toetada
apellatsiooniorganite või liikmesriikide intellektuaalomandiametite otsustusprotsesse, sest loob
miinimumnõuded avaldustele, mille reguleerimist on arutanud ja mis on kokku lepitud ELi eri
sidusrühmades.
Tõendite
hindamine
jääb
alati
apellatsiooniorganite
ja
liikmesriikide
intellektuaalomandiametite pädevusse.
3.3.4.1 Kirjalikud tunnistused
Soovitatav on, et kirjalikes tunnistustes85 oleks järgmised elemendid:
a)
koht ja kuupäev;
b)
dokumendi pealkiri;
83

Näide: intervjueerija näitas intervjueeritavatele ainult sõna/tähist, ilma seda ütlemata (10/10/2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS,
EU:T:2012:535, §-d 72–73).
84
19/06/2019, T-307/17, kolme paralleeljoonega kujutismärk, EU:T:2019:427, § 133-137; 10/11/2014, T-402/02, kokku keeratud
kommipaberi kujuga kujutismärk (kommipaberi kuju), EU:T:2004:330, § 88; 10/11/2004, T-396/02, kommi kuju, EU:T:2004:329, § 66.
85
Kohalduv ainult siis, kui liikmesriigi õigussüsteemis on olemas kirjaliku tunnistuse [kasutatud ka terminit affidavit] mõiste.
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c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

tunnistaja/deklarandi täielik nimi;
tunnistaja/deklarandi isikukood või muu riiklik tunnusnumber;
tunnistaja/deklarandi elukutse;
tunnistaja/deklarandi perekondlikud, ametialased või isiklikud suhted, seotus, koostöö või ühised
ärihuvid vaidlusosalistega; kui asjakohane, st kui avaldus on töö-, äri- või muu ameti alane, siis
aadress, kus tunnistaja/deklarant töötab, tema ametikoht ja ettevõtte või tööandja nimi;
avalduse eesmärgi kinnitus;
deklaratsioon/avaldus konkreetsete asjaolude kohta, ilma juriidiliste hinnangute ja arvamusteta;
tõesuse kinnitus;
vajadusel kirjalikule tunnistusele lisatud lehtede arv;
allkiri.

Tuleb rõhutada, et ülaltoodud loetelu on ainult soovituslik ega mõjuta kirjalike tunnistuste tähtsust ega
tõendusjõudu. Loetelu ei ole ammendav, seetõttu tuleks lisada tunnistusele kõik muud asjakohased (või
riigisisese õiguse kohaselt nõutavad) elemendid, mis on olulised apellatsiooniorganitele või liikmesriikide
intellektuaalomandiametitele.
3.3.4.2 Tunnistajate kirjalikud ütlused
Soovitatav on, et tunnistajate kirjalikes ütlustes86 oleks järgmised elemendid:
a)
koht ja kuupäev;
b)
dokumendi pealkiri;
c)
tunnistaja täielik nimi;
d)
tunnistaja isikukood või muu riiklik tunnusnumber;
e)
tunnistaja elukutse;
f)
tunnistaja perekondlikud, ametialased või isiklikud suhted, seotus, koostöö või ühised ärihuvid
vaidlusosalistega; kui asjakohane, st kui avaldus on töö-, äri- või muu ameti alane, siis aadress, kus
tunnistaja töötab, tema ametikoht ja ettevõtte või tööandja nimi;
g)
avalduse eesmärgi kinnitus;
h)
avaldus konkreetsete asjaolude kohta, ilma juriidiliste hinnangute ja arvamusteta;
i)
tõesuse kinnitus;
j)
vajadusel tunnistusele lisatud lehtede arv;
k)
allkiri.
Tuleb rõhutada, et ülaltoodud loetelu on ainult soovituslik ega mõjuta tunnistajate ütluste tähtsust ega
tõendusjõudu. Loetelu ei ole ammendav, seetõttu tuleks lisada tunnistusele kõik muud asjakohased (või
riigisisese õiguse kohaselt nõutavad) elemendid, mis on olulised apellatsiooniorganitele või liikmesriikide
intellektuaalomandiametitele.

3.4 Tõendite konfidentsiaalsus
Käesolev ühine praktika ei ole seotud isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 ega muude selle
teemaga seotud aktidega, välja arvatud füüsiliste isikute isikuandmete ja tervisega seotud isikuandmete
anonüümimine87 toimikutes ja otsustes (vt allpool punkti 3.4.5).
Väljend „tõendite/andmete konfidentsiaalsus“ tähendab siin peatükis äri- ja ametisaladust88 ja muud
konfidentsiaalset teavet89 (nt äripartnerite, tarnijate ja klientide teave, tundlik majandusteave, näiteks käive
86

Kohalduv ainult siis, kui liikmesriigi õigussüsteemis on olemas tunnistaja kirjalike ütluse mõiste.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4 kirjeldatud tähenduses, sealhulgas isikuandmete erikategooriad (delikaatsed andmed),
nagu on kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9.
88
Direktiivi (EL) 2016/943 (milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise,
kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset) artiklis 2 kirjeldatud tähenduses; põhineb intellektuaalomandiõiguste
kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) artiklil 39.
89
Seda ei mõistata ametisaladusena, kuivõrd selle avalikustamine kahjustaks oluliselt isikut või ettevõtjat ning huvid, mida
87
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või müüginäitajad, turu-uuringud või kavandatud strateegiad, sh äriplaanid). Täiendavalt tuleb arvestada
asjakohaseid riigisiseseid õigusnorme ja (kui asjakohane) riigisisest kohtupraktikat, milles eelmainitud
mõisted on määratletud.
Apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid peavad kaitsma menetlusosaliste ja
kolmandate isikute (nt tunnistajate) konfidentsiaalseid ning isikuandmeid, mis võivad olla esitatud tõendites
ja seejärel toimikutes või otsustes. Tingimusel, et on esitatud sõnaselge taotlus või põhjendatud
konfidentsiaalsustaotlus või kui apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet leiab enda
algatusel, et tõendid sisaldavad tervisega seotud isikuandmeid või tundlikke andmeid (vt punkte 3.4.1–
3.4.5), peaksid nad tegema nimetatud andmete avaldamise suhtes erandi.
Menetlusosaline peab apellatsiooniorganile või liikmesriigi intellektuaalomandiametile alati teatama, et
esitab konfidentsiaalseid tõendeid, mis tuleb märkida konfidentsiaalseks ja hoida sellistena. Teatud
asjaoludel võib menetlusosaline taotleda ka teise menetlusosalise esitatud tõendite konfidentsiaalsust.
Eelnevat silmas pidades esitatakse käesolevas peatükis mõni soovitus konfidentsiaalsustaotluse, selle
põhjendamise ja hindamise ning konfidentsiaalsete andmete käsitlemise kohta apellatsiooniorganite ja
liikmesriikide intellektuaalomandiametite toimikutes ning nende otsuste avaldamisel. Lisaks on allpool mõni
soovitus anonüümimise kohta.
3.4.1

Konfidentsiaalsustaotluse ulatus

Käesolevas dokumendis peab eristama kaht olukorda: i) tõendite/andmete konfidentsiaalsuse säilitamine
kolmandate isikute suhtes ja ii) tõendite/andmete konfidentsiaalsuse säilitamine teise osalise suhtes inter
partes-menetluses.
Igal inter partes-menetluses osaleval menetluse osalisel peab alati olema õigus ennast kaitsta. Seetõttu
peab menetluse osalisel (või tema esindajal) olema üldjuhul juurdepääs kõigile kaebusmenetluses teise
menetlusosalise esitatud materjalidele, sealhulgas tõenditele.
Kui üks menetluse osalistest soovib teatud andmete konfidentsiaalsena hoidmist, peab ta selgelt märkima,
kas andmed peaks olema konfidentsiaalsed kolmandate isikute või ka teise menetlusosalise suhtes, et
apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid võiksid selles küsimuses võtta täiendavaid
asjakohaseid meetmeid.
Soovitused
•
•

Menetluse osaline peab oma esitatud dokumendis või konfidentsiaalsustaotluses selgelt märkima,
kas esitatud tõendeid tuleb hoida konfidentsiaalsetena kolmandate isikute või ka teise
menetlusosalise suhtes.
Kui apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid saavad inter partes-menetluses
kätte tõendid koos konfidentsiaalsustaotlusega teise menetlusosalise suhtes, tuleb täielikku
konfidentsiaalsust taotlenud osalist (saatjat) teavitada näiteks puuduste kõrvaldamise kirjaga, et ta
saab valida, kas
(i)
nõustuda nende tõendite avalikustamisega teisele menetlusosalisele ja/või tema esindajale,
kuid säilitada nende konfidentsiaalsus kolmandate isikute suhtes,
(ii)
esitada need tõendid viisil, mis takistab dokumendi nende osade avalikustamist, mida
menetluse osaline peab konfidentsiaalseks (näiteks asjakohaste osade toimetamise/peitmise
kaudu), või
(iii)
võtta tõend tagasi.

avalikustamine võib kahjustada, peaksid väärima kaitset. Inspiratsiooni saab ELi kohtute kohtupraktikast, nt 12/10/2007, T-474/04,
EU:T:2007:306, § 65.
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Tuleb ka rõhutada, et asjaolud, mille korral apellatsiooniorganid või liikmesriikide intellektuaalomandiametid
võivad anda kolmandatele isikutele või muudele haldusorganitele/kohtutele juurdepääsu menetluse
käigus esitatud konfidentsiaalsetele tõenditele/andmetele, jäävad ühise praktika CP12 reguleerimisalast
välja.
3.4.2 Konfidentsiaalsuse taotlemise vastuvõetavad viisid ja aeg
Üldiselt nõutakse konfidentsiaalsust seoses ärisaladuste ja muu konfidentsiaalse teabega90.
Andmeid/teavet, mis on juba teada väljaspool ettevõtet, ühendust, rühma jne ning avalikkusele
kättesaadavaks tehtud, ei tohiks pidada ärisaladuseks ega muul viisil konfidentsiaalseks.
Konfidentsiaalsuse taotlemiseks peab menetlusosaline
konfidentsiaalseid andmeid sisaldavate tõenditega.

esitama

põhjendatud

taotluse

koos

Soovitused
•
•
•
•

•
•

3.4.3

Menetluse osaline peab konfidentsiaalsustaotluse esitamisel märkima, kas tõendid on
konfidentsiaalsed või sisaldavad konfidentsiaalseid osi.
Samuti peab menetluse osaline põhjendama oma konfidentsiaalsustaotlust (nagu on kirjeldatud
allpool punktis 3.4.3), kui esitab tõendeid, mis tuleks märkida konfidentsiaalseks ja säilitada
konfidentsiaalsetena.
Konfidentsiaalsustaotlust ei tohiks esitada viidates andmetele, mis on juba väljaspool ettevõtet,
ühendust, rühma jne teada ning avalikult kättesaadavad.
Konfidentsiaalsed tõendid tuleb tuvastada, märkides selgelt lisade numbrid (mis sisaldavad
konfidentsiaalseid andmeid), samuti märkides, milliseid tõendite osi91 tuleb hoida
konfidentsiaalsetena ja miks lisatud tõendid või nende osad on konfidentsiaalsed (nagu on kirjeldatud
allpool punktis 3.4.3).
Lisade loetelus tuleb peale asjakohaste tõendite märkida, kas tõendi konfidentsiaalsust on taotletud
(nagu kirjeldatakse eespool punktis 3.3.2.1).
Konfidentsiaalsustaotlus ise peaks piirduma konfidentsiaalsete andmete või teabe üldise olemuse
kirjeldamisega92 ja see tuleks teha kättesaadavaks isikutele, kellel on toimikutele juurdepääsu õigus.
Seetõttu ei tohiks seda märkida konfidentsiaalseks ja menetlusosaline ega tema esindaja ei tohiks
konfidentsiaalsustaotlusesse lisada konfidentsiaalseid andmeid. Konfidentsiaalsustaotlusele lisatud
manuseid (tõendeid) võib siiski märkida/märgistada konfidentsiaalseks ja jätta välja
juurdepääsetavast toimikust või jätta avaldamata.
Konfidentsiaalsustaotluse hindamise kriteeriumid

Seda, kas esitatud tõendid sisaldavad ärisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet/andmeid, tuleb hinnata
igal juhul eraldi, arvestades ka riigisisese õigusega kehtestatud eeskirju93. Konfidentsiaalsustaotluse
hindamisel peavad apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid siiski arvestama taotleja
erihuvidega94, mille järgi taotluse esitaja soovib teatud andmeid konfidentsiaalsena hoida, sealhulgas tuleb
arvestada konfidentsiaalsustaotluse rahuldamise või tagasilükkamise mõju taotluse esitanud
menetlusosalisele.

90

Määratletud ühise praktika selle jaotise sissejuhatuses (allmärkused 88 ja 89).
Ei ole asjakohane, kui konfidentsiaalseks peab jääma kogu tõend.
92
Konfidentsiaalsete andmete või teabe üldise olemuse näide: „andmed praeguse äristrateegia/ärisuhete jaoks asjakohaste
turustajate hinnakirjade või klientide nimekirjade kohta“.
93
Vt väljendi „tõendite/andmete konfidentsiaalsus“ määratlust ühise praktika selle osa sissejuhatuses.
94
Erihuvi peab olema tingitud tõendite/andmete konfidentsiaalsest olemusest, näiteks nende staatusest äri- ja ametisaladusena, või
muust huvist (teatud andmete konfidentsiaalsena hoidmise vastu), mida võimaldab ELi või riigisisene õigus või kohtupraktika.
91
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Soovitused
•

•
•
•

•

3.4.4

Menetluse osaline peab oma konfidentsiaalsusnõude toetuseks esitama põhjenduse – eelkõige
peab taotleja selge sõnaga tuginema oma piisavalt põhjendatud erihuvile hoida teavet/andmeid
konfidentsiaalsena. Teatud teavet/andmeid peetakse sageli konfidentsiaalseks, näiteks turustajate
hinnakirju või klientide nimekirju. Seetõttu tuleks sellise teabe/andmete tundlikuks ja
konfidentsiaalseks märkimist pidada õigustatuks.
Kui tuginetakse teatud teabe/andmete konfidentsiaalsena hoidmise erihuvile, peavad
apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid kontrollima, kas see on piisavalt
põhjendatud.
Kui konfidentsiaalsust nõutakse koos selgitusega, mis põhjendab teabe/andmete konfidentsiaalset
olemust või staatust, tuleb konfidentsiaalsustaotlus rahuldada.
Kui konfidentsiaalsust taotletakse ilma selgituste või erihuvi märkimiseta või üritamata põhjendada
teabe/andmete konfidentsiaalset olemust või staatust, võib apellatsiooniorgan või liikmesriigi
intellektuaalomandiamet tuvastada puuduse. Kui puudust ei kõrvaldata, peaks apellatsiooniorgan või
liikmesriigi intellektuaalomandiamet tühistama konfidentsiaalsuse ilma edasise kirjavahetuseta, kui
otsus on lõplik.
Kui konfidentsiaalsust taotletakse selgitusega, mis ei ole piisav teabe/andmete konfidentsiaalse
olemuse
või
staatuse
põhjendamiseks,
võib
apellatsiooniorgan
või
liikmesriigi
intellektuaalomandiamet tuvastada puuduse. Kui puudust ei kõrvaldata, peaks apellatsiooniorgan või
liikmesriigi intellektuaalomandiamet tühistama konfidentsiaalsuse, kui otsus on lõplik ilma edasise
kirjavahetuseta. Kui puudus on kõrvaldatud, tuleb konfidentsiaalsustaotlus rahuldada.
Toimikutes ja otsustes sisalduvate konfidentsiaalsete andmete töötlemine

Üldjuhul on soovitatav, et apellatsiooniorganite ja liikmesriikide intellektuaalomandiametite otsused oleksid
kättesaadavad (väljaspool veebi/veebis) üldsuse teavitamiseks ja konsulteerimiseks ning läbipaistvuse ja
prognoositavuse huvides. Otsuste mõni osa võidakse konfidentsiaalsuse huvides siiski jätta avaldamata.
Lisaks tuleks konfidentsiaalsed andmed märkida konfidentsiaalseks ja
konfidentsiaalsetena. Selle eesmärgi täitmiseks võib kasutada teatud meetmeid.

säilitada

toimikutes

Apellatsiooniorganid ja liikmesriikide intellektuaalomandiametid võivad tagada andmete konfidentsiaalsuse
mitmeti.
Et mõni apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet ei avalda oma otsuseid ega tõendeid
veebis, tuleks järgmisi soovitusi kasutada ainult asjakohastel juhtudel.
Soovitused
Järgmistes olukordades on soovitatavad järgmised toimingud.
Äri- ja ametisaladused ning muu konfidentsiaalne teave
a) Toimikutes (veebis ja mujal)
•
Veebijuurdepääs tuleb välistada, juurdepääs toimikutele peab olema võimalik ainult menetlusosalise
sõnaselge taotluse alusel (vt punkte 3.4.2–3.4.3).
•
Veebijuurdepääs tuleb blokeerida konfidentsiaalseks märgitud tõenditele, uurimata, kas see tõend
sisaldab tegelikult konfidentsiaalseid andmeid.
•
Kui asjakohane: kui kolmas isik taotleb juurdepääsu tõenditele, mis ei ole kättesaadavad
veebitoimiku kaudu, uurib apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet seda taotlust
individuaalselt vastavalt oma praktikale või asjakohastele õigusnormidele.
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b) Otsustes (veebis ja mujal)
•
Konfidentsiaalsustaotluses tuleks andmeid kirjeldada nii üldiselt, et taotlus ei sisaldaks äri- ega
ametisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet.
•
Kui otsuses peab kindlasti sisalduma äri- ja ametisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet, tuleb
need konfidentsiaalsed andmed vastava(te) osa(de) toimetamisega jätta avaldamata. Otsusest tuleb
säilitada kaks versiooni: täisversioon, millest teavitatakse osalisi (mis on konfidentsiaalne), ja
toimetatud versioon avaldamiseks.
Vaidluste sõbralik lahendamine
•
Kõiki tõendeid, mis viitavad sõbralikule kokkuleppele vaidlustusavalduse, tühistamise, kaebuse
menetluse või vahendamise ajal, tuleb pidada konfidentsiaalseks ja põhimõtteliselt ei tohi neile
tõenditele olla juurdepääsu veebitoimiku kaudu ja neid ei tohi avaldada.
3.4.5 Toimikutes ja otsustes sisalduvate isikuandmete, tervisega seotud isikuandmete ning tundlike
andmete töötlemine (anonüümimine)
Näiteks võidakse apellatsiooniorgani või liikmesriigi intellektuaalomandiameti otsuste või kohtuotsustega
anonüümida järgmine teave: füüsilise isiku nimi ja isikukood.
Soovitused
I. Isikuandmed
a) Toimikutes (veebis ja mujal)
•
Neile andmetele ei tohi olla veebijuurdepääsu, juurdepääs toimikutele peab olema võimalik ainult
menetluse osalise sõnaselge taotluse alusel.
•
Kui asjakohane: kui kolmas isik taotleb juurdepääsu tõenditele, mis ei ole kättesaadavad
veebitoimiku kaudu, uurib apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet seda taotlust
individuaalselt vastavalt oma praktikale või asjakohastele õigusnormidele.
b) Otsustes (veebis ja mujal)
•
Kõik menetlusosalised võivad taotleda kõigi otsuses sisalduvate isikuandmete eemaldamist.
Seetõttu võivad need andmed mitte kuuluda avaldamisele.
II. Tervisega seotud isikuandmed ja tundlikud andmed95
a) Toimikutes (veebis ja mujal)
•
Apellatsiooniorgan või liikmesriigi intellektuaalomandiamet peab enda algatusel uurima, kas tõendid
sisaldavad tervisega seotud isikuandmeid või tundlikke andmeid; kui jah, tuleb välistada
veebijuurdepääs toimikule. Seetõttu ei tohi neile andmetele olla veebijuurdepääsu, isegi kui selleks
ei ole esitatud konkreetset taotlust.
b) Otsustes (veebis ja mujal)
•
Tervisega seotud isikuandmed ja tundlikud andmed ei kuulu avaldamisele vastavate osade
toimetamise abil. Otsusest tuleb säilitada kaks versiooni: täisversioon, millest teavitatakse osalisi
(mis on konfidentsiaalne), ja toimetatud versioon avaldamiseks.

95

Nagu kirjeldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9.
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1

Lisa lühikirjeldus, et anda lugejale selge arusaam dokumendi või tõendi olemusest. Näiteks dokumendi või tõendi pealkiri või teema,
nt „kiri“, „kaubamärgi X litsentsileping“, „väljavõte“, selle kuupäev, autor, saaja, osalised jm.
2
Samuti peavad kõik lisade leheküljed olema võimalusel nummerdatud.
3
Kui on esitatud konfidentsiaalsustaotlus ja see tõend tuleks märkida konfidentsiaalseks ning säilitada konfidentsiaalsena, märkige:
JAH; kui EI, jätke väli tühjaks. Konfidentsiaalsustaotluse põhjendus tuleb esitada konfidentsiaalsete andmete esitamise ajal.
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