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1 SFOND 

 
L-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Netwerk tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (1) ikomplu 

jikkollaboraw fil-kuntest tal-prattiki konverġenti tat-trademarks u d-disinji. Dawn issa qablu dwar dokument 

addizzjonali ta’ Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni dwar trademarks bil-għan li jipprovdu 

prinċipji ġenerali rigward evidenza fi proċeduri tal-appell għal trademarks, b’mod partikolari, it-tipi, il-mezzi, 

is-sorsi u l-identifikazzjoni tad-dati relevanti tagħha, kif ukoll l-istruttura u s-sottomissjoni tagħha, u t-

trattament ta’ evidenza kunfidenzjali. 

Dan id-dokument ta’ Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni huwa magħmul pubbliku permezz ta’ 

din il-Komunikazzjoni Komuni, bl-għan li jżid aktar it-trasparenza, iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà għall-

benefiċċju kemm tal-eżaminaturi kif ukoll tal-korpi interni u esterni tal-appell u tal-utenti. 

Dan id-dokument ta’ Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni jagħti sett ta’ prinċipji ta’ gwida u mhux 

vinkolanti rigward evidenza fi proċeduri ta’ appell għal trademarks. Il-kwistjonijiet li ġejjin huma fil-kamp  

tal- applikazzjoni: 

• tipi ta’ evidenza u l-ammissibilità tagħhom fl-istadju tal-proċedimenti ta’ appell; 

• mezzi u sorsi ta’ evidenza, inkluża l-ġenwinità, il-veraċità u l-affidabbiltà tagħha; 

• l-istabbiliment tad-data rilevanti tal-evidenza; 

• modi kif tiġi ppreżentata l-evidenza: struttura u preżentazzjoni, inklużi formats , daqs u volum 

aċċettabbli, indiċi ta’ annessi u mudelli; u 

• kunfidenzjalità tal-evidenza. 

Il-kwistjonijiet li ġejjin huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Prattika Komuni/Rakkomandazzjoni 

Komuni: 

• valutazzjoni tal-valur probatorju tal-evidenza; 

• kwistjonijiet relatati mal-lingwa; 

• deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet legali li jipprevjenu l-implimentazzjoni; 

• aġġornament tal-linji gwida; 

• il-mezzi ta’ evidenza li ġejjin: evidenza orali, spezzjonijiet, opinjonijiet minn esperti u talbiet għal 

informazzjoni; 

• proċedimenti ta’ ksur ta’ trademarks quddiem il-qrati; 

• ċirkostanzi li fihom il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM għandhom jippermettu lil partijiet terzi jew lil korpi 

amministrattivi/qrati oħra jaċċessaw evidenza/data kunfidenzjali sottomessa matul il-proċedimenti; u 

• kwistjonijiet relatati ma’ data personali, minbarra anonimizzazzjoni. 

 
 

2 IL-PRATTIKA KOMUNI 

 

It-test li ġej jiġbor fil-qosor il-messaġġi prinċipali u d-dikjarazzjonijiet ewlenin tal-prinċipji tal-Prattika 

Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni. It-test sħiħ jinsab fl-Anness 1. 

 
  

                                                      
(1) inklużi korpi ta’ appell intern fl-IPOs, li huma parti min-Netwerk 
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PRINĊIPJI TAL-PRATTIKA KOMUNI/ 
RAKKOMANDAZZJONIJIET KOMUNI 

 
KUNĊETTI ĠENERALI 

 

Evidenza; Ammissibilità ta’ evidenza fl-istadju ta’ proċedimenti tal-appell 

Il-kapitolu preliminari jiddeskrivi kunċetti ġenerali, jidentifika erba’ tipi ta’ evidenza u jikkunsidra l-

ammissibilità tagħhom fl-istadju tal-proċedimenti tal-appell. Dan jipprovdi terminoloġija komuni – lingwa 

komuni – biex jiddefinixxi tipi ta’ evidenza li tiġi allinjata  mal-ġurisprudenza tal-UE u tipprovdi qafas ta’ 

ftehim komuni. Dawk id-definizzjonijiet iservu biss bħala gwida, b’mod partikolari għall-partijiet u r-

rappreżentanti tagħhom, billi jipproduċu aktar trasparenza u prevedibbiltà, speċjalment fil-livell tal-UE, fi 

proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO. Huwa rrakkomandat ukoll, biss jekk huwa applikabbli 

taħt il-liġi nazzjonali pertinenti, għal korpi ta’ appell oħra li jużaw dawk id-definizzjonijiet. Dan il-kapitolu 

jippreżenta wkoll rakkomandazzjonijiet dwar fatturi li jistgħu jittieħdu favur (eż. jekk l-evidenza x’aktarx 

tkun rilevanti għall-eżitu tal-każ) jew kontra (eż. jekk il-parti konsapevolment qed tuża tattiki ta’ dewmien 

jew turi negliġenza manifesta) l-ammissibilità ta’ evidenza fi proċedimenti tal-appell. 

 

MEZZI U SORSI TA’ EVIDENZA 

 

Il-produzzjoni ta’ dokumenti u oġġetti ta’ evidenza; Evidenza online: sorsi, affidabbiltà u 

preżentazzjoni; Ġenwinità, veraċità u affidabbiltà tal-evidenza, u kriterji għall-valutazzjoni tagħha 

L-ewwel kapitolu ewlieni tad-dokument ta’ Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni jipprovdi 

informazzjoni fil-forma ta’ lista mhux eżawrjenti tal-mezzi ta’ evidenza li jistgħu jiġu sottometti fi 

proċedimenti tat-trademarks. Barra minn hekk, tabella b’sommarju tal-aktar tipi komuni ta’ każijiet ta’ 

trademarks u l-għan tas-sottomissjoni tal-evidenza hija inkluża f’dan il-kapitolu. Il-kapitolu fih ukoll 

taqsima komprensiva li toffri gwida dwar is-sorsi, l-affidabbiltà u l-preżentazzjoni ta’ evidenza online, li 

tkopri bażijiet ta’ data elettroniċi u arkivji ta’ siti web, siti web li jistgħu jiġu editjati u li ma jistgħux jiġu 

editjati, analitika tas-siti web, midja soċjali, siti web għall-qsim tal-vidjos u tar-ritratti, hyperlinks u indirizzi 

tal-URL, pjattaformi tal-kummerċ elettroniku, apps, metadata kif ukoll fatturi li jistgħu jaffettwaw l-

aċċessibilità għall-informazzjoni fuq l-internet. Dan joffri approċċ armonizzat għal evidenza online li 

jallinja mal-Prattika Komuni - Kriterji għall-valutazzjoni tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-internet u jestendiha, u, 

bħala riżultat, joffri aktar trasparenza u prevedibbiltà minbarra gwida dwar il-preżentazzjoni ta’ dawn it-

tipi ta’ evidenza. Fl-aħħar nett, dan il-kapitolu jindirizza xi fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati waqt li tiġi 

vvalutata l-ġenwinità u l-veraċità tal-evidenza. 

 

L-ISTABBILIMENT TAD-DATA RILEVANTI TAL-EVIDENZA 

 

Evidenza dokumentarja: l-istabbiliment tad-data tad-dokumenti; Evidenza online: għodod biex 

tiġi ddeterminata d-data rilevanti; Il-perjodu u t-tajming tal-istħarriġ dwar is-suq 

Dan il-kapitolu joffri gwida dwar evidenza dokumentarja mhux datata, jew datata b’mod mhux ċar, kif 

ukoll lista mhux eżawrjenti ta’ għodod li jistgħu jgħinu biex tiġi ddeterminata d-data meta kontenut 

evidenzjarju partikolari ġie ppubblikat fuq l-internet. F’dan il-kuntest, jistgħu jintużaw l-għodod li ġejjin: 

magni tat-tiftix u servizzi ta’ arkivjar ta’siti web , kronogrammi ġġenerati mill-kompjuter jew għodod ta’ 

softwer forensiku. Ir-rakkomandazzjonijiet f’dan ir-rigward huma allinjati mal-Prattika Komuni - Kriterji 

għall-valutazzjoni tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-internet. L-aħħar kwistjoni f’dan il-kapitolu tipprovdi gwida 
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dwar il-perjodu u t-tajming ta’ stħarriġ dwar is-suq. 

 

MODI KIF TIĠI PPREŻENTATA EVIDENZA 

 

Il-preżentazzjoni ta’ evidenza: formats, daqs u volum aċċettabbli; Struttura tal-evidenza; Struttura 

ta’ stħarriġ dwar is-suq; Mudelli 

Fl-ewwel taqsima tiegħu, dan il-kapitolu jindirizza kif għandha tiġi ppreżentata l-evidenza fit-tipi kollha ta’ 

sottomissjonijiet, sottomissjonijiet ta’ karti (inklużi sottomissjonijiet ta’ xi oġġetti fiżiċi), sottomissjonijiet 

elettroniċi, sottomissjonijiet permezz ta’ faks u permezz ta’ trasportaturi tad-data. Barra minn hekk, 

jippreżenta rekwiżiti speċjali għal kopji stampati u ritratti tal-iskrin u jirreferi għad-daqs u l-volum tal-

evidenza. Barra minn hekk, din it-taqsima tinkludi tabella sommarja: Ħarsa ġenerali sħiħa tal-formats 

aċċettati kollha biex tiġi ssottomessa evidenza fi proċedimenti tal-appell għal trademarks, li hija bbażata 

fuq il-prattika ta’ korpi ta’ appell interni u esterni. Dan jista’ jkun riżorsa prezzjuża għall-utenti u r-

rappreżentanti tagħhom meta jagħmlu sottomissjonijiet f’ġurisdizzjoni speċifika jew f’diversi 

ġurisdizzjonijiet. It-tieni taqsima tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar l-istruttura tal-indiċi tal-annessi u 

tipprovdi informazzjoni dwar il-konsegwenzi tas-sottomissjoni tal-evidenza mhux strutturata. Barra minn 

hekk, għall-faċilità ta’ referenza għall-utenti, il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom, inħoloq mudell ta’ 

indiċi ta’ annessi u ġie inkluż bħala l-Anness 1 għall-Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni. It-

tielet taqsima estensiva fil-qalba ta’ dan il-kapitolu tipprovdi informazzjoni dettaljata u 

rakkomandazzjonijiet dwar l-aħjar prattiki li jikkonċernaw l-istruttura ta’ stħarriġ dwar is-suq. Din fiha 

gwida dwar kif jiġi ddisinjat u mwettaq stħarriġ dwar is-suq li għandu jiġi sottomess bħala evidenza fi 

proċedimenti ta’ trademarks, kif ukoll lista ta’ kontroll, li tista’ tintuża minn korpi ta’ appell u IPOs tal-SM 

bħala għodda ta’ appoġġ biex tivvaluta l-kontenut u l-istandard li għandu jikkorrispondi għalihom kull 

stħarriġ dwar is-suq. Finalment, dan il-kapitolu jippreżenta proposti għall-istandards minimi ta’ kontenut 

għal affidavits u dikjarazzjonijiet ta’ xhieda, diskussi u miftiehma minn partijiet interessati differenti tal-

UE. 

 

KUNFIDENZJALITÀ TAL-EVIDENZA 

 

L-ambitu tat-talba għall-kunfidenzjalità; Modi aċċettabbli u l-punt fiż-żmien li fih għandha tintalab 

il-kunfidenzjalità; Kriterji għall-valutazzjoni tat-talba għall-kunfidenzjalità; Trattament ta’ data 

kunfidenzjali f’fajls u deċiżjonijiet; Trattament ta’ data personali, data personali relatata mas-

saħħa u data sensittiva f’fajls u deċiżjonijiet (anonimizzazzjoni) 

Dan il-kapitolu joffri rakkomandazzjonijiet dwar kif u meta għandha tintalab il-kunfidenzjalità, inkluż il-

kwistjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni, il-punt fiż-żmien, modi aċċettabbli u ġustifikazzjoni tat-talba għall-

kunfidenzjalità. Huwa jipprovdi wkoll approċċ armonizzat għall-valutazzjoni tiegħu. Jispjega li t-terminu 

“kunfidenzjalità ta’ evidenza/data” jirreferi għal sigrieti kummerċjali u tan-negozju u informazzjoni 

kunfidenzjali oħra. Barra minn hekk, ir-regoli nazzjonali rilevanti u, jekk applikabbli, il-ġurisprudenza 

nazzjonali li jiddefinixxu dawk il-kunċetti għandhom jiġu kkunsidrati wkoll. Barra minn hekk, dan il-kapitolu 

jipprovdi gwida prattika dwar it-trattament ta’ data kunfidenzjali minn korpi ta’ appell u IPOs tal-SM fil-

fajls u d-deċiżjonijiet tagħhom (kemm online kif ukoll offline), b’kont meħud li xi korpi ta’ appell jew IPOs 

tal-SM ma jippubblikawx id-deċiżjonijiet jew l-evidenza tagħhom online u, għalhekk, ir-

rakkomandazzjonijiet inklużi f’dik it-taqsima għandhom jintużaw biss f’każijiet applikabbli. Fl-aħħar nett, 

dan il-kapitolu jipprovdi pariri dwar x’jista’ jkun anonimizzat fil-fajls u d-deċiżjonijiet tal-korpi tal-appell jew 

tal-IPOs tal-SM (kemm online kif ukoll offline) u jispjega jekk dan għandux isir fuq talba espliċita jew ex 

officio. 
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3 IMPLIMENTAZZJONI 

 
Kif kien il-każ fil-pubblikazzjonijiet tal-Prattika Komuni preċedenti, il-Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet 

Komuni ser jidħlu fis-seħħ fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din il-Komunikazzjoni Komuni. 

Madankollu, il-firxa ta’ partijiet interessati attivi u l-kamp ta’ applikazzjoni u l-applikabbiltà tal-Prattika 

Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni jfissru li huwa meħtieġ grad ta’ flessibilità akbar jekk iridu jiġġeneraw 

valur u utilità għal korpi ta’ appell, IPOs u utenti. Għalhekk, ġiet introdotta għażla ġdida, jiġifieri 

implimentazzjoni selettiva. L-IPOs(2) jistgħu jagħżlu li jimplimentaw jew il-Prattika 

Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni kollha (implimentazzjoni totali) jew kapitoli jew subkapitoli speċifiċi 

(implimentazzjoni selettiva), li jistgħu jtaffu l-limitazzjonijiet legali li jimpedixxu l-implimentazzjoni li jiffaċċjaw 

xi IPOs. Minħabba li l-korpi ta’ appell esterni ma jistgħux ikunu marbuta bi Prattika Komuni, dan id-dokument 

jipprovdi sett ta’ rakkomandazzjonijiet li jistgħu japplikaw u jadottaw fejn huma kkunsidrati li jżidu l-valur u 

jkunu ta’ benefiċċju. 

Iktar dettalji dwar l-implimentazzjoni ta’ din il-Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni (jew parti(jiet) 

minnhom) huma disponibbli fit-tabella ta’ hawn taħt. 

L-uffiċċji ta’ implimentazzjoni jistgħu jagħżlu li jippubblikaw informazzjoni addizzjonali fuq is-siti web 

tagħhom. 

 

3.1. UFFIĊĊJI TA’ IMPLIMENTAZZJONI 

 

Lista ta’ uffiċċji ta’ implimentazzjoni, data ta’ implimentazzjoni, kapitoli/subkapitoli implimentati, u prattika 

ta’ implimentazzjoni: LINK GĦAT-TABELLA 

(*) Jekk ikun hemm diskrepanza bejn it-traduzzjoni tal-Komunikazzjoni Komuni u d-dokumenti tal-Prattika 

Komuni fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-verżjoni Ingliża, din tal-aħħar tipprevali. 

 

                                                      
(2) inklużi l-korpi ta’ appell interni tagħhom 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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Id-dokument jippreżenta sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet biex iservu ta’ gwida għall-

partijiet interessati tal-EUIPN u jipprovdi linji gwida ġenerali dwar prattika relatata ma’ 

evidenza sottomessa lil korpi ta’ appell interni u esterni, u uffiċċji tal-IP tal-Istati Membri, 

li jippermettu lil kull wieħed minnhom jadotta r-rakkomandazzjonijiet li jqisu utli u 

applikabbli fir-rwol tal-ewwel jew tat-tieni istanza tagħhom. 
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1 INTRODUZZJONI 

1.1 Objettiv ta’ dan id-dokument 

Dan id-dokument ta’ Prattika Komuni għandu l-għan li jidentifika prinċipji ġenerali rigward evidenza fi 

proċedimenti tal-appell għal trademarks, b’mod partikolari, it-tipi, il-mezzi, is-sorsi u l-identifikazzjoni tad-

dati relevanti tagħha, kif ukoll l-istruttura u s-sottomissjoni tagħha, u t-trattament ta’ evidenza kunfidenzjali. 

Fih sett ta’ rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti dwar il-kwistjonijiet ta’ hawn fuq. 

 

Il-Prattika Komuni CP12 isservi primarjament bħala referenza għal: 

 

• korpi ta’ appell(1); 

• partijiet fil-proċedimenti tal-appell għal trademarks kif ukoll ir-rappreżentanti tagħhom; u 

• Assoċjazzjonijiet tal-Utenti (minn hawn ’il quddiem UAs). 

 

Peress li f’ħafna aspetti l-Prattika Komuni tittratta evidenza fi proċedimenti ta’ trademarks b’mod ġenerali, 

l-applikabbiltà potenzjali tagħha tista’ tmur lil hinn mill-proċedimenti tal-appell. Għalhekk tista’ tintuża 

f’kuntesti usa’ inklużi iżda mhux limitati għal proċedimenti ta’ trademarks tal-ewwel istanza.(2). 

 

Ser ikun disponibbli b’mod wiesa’ u ser ikun aċċessibbli faċilment, fejn jipprovdi spjegazzjoni ċara u 

komprensiva tal-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Prattika Komuni l-ġdida. 

 

Għalkemm l-evidenza dejjem se tkun evalwata fuq bażi ta’ każ b’każ, il-prinċipji deskritti f’din il-Prattika 

Komuni jistgħu jservu bħala gwida utli għall-partijiet interessati kollha msemmija hawn fuq. Għalhekk, id-

dokument in kwistjoni ma jagħmel l-ebda tentattiv biex tiġi imposta prattika fuq korpi ta’ appell indipendenti 

u lanqas biex jintroduċi emendi leġiżlattivi għall-implimentazzjoni tagħha. Dan sempliċement jimmira li 

jipprovdi rakkomandazzjonijiet, li jippermettu lill-korpi tal-appell jadottaw u japplikaw l-elementi li jsibu ta’ 

benefiċċju, peress li ma jistgħux ikunu marbuta bi Prattika Komuni. 

 

1.2 Sfond 

F’Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett ta’ riformi tat-trademarks tal-UE. Il-

pakkett kien fih żewġ strumenti leġiżlattivi, jiġifieri r-Regolament (UE) Nru 2017/1001 (EUTMR) u d-

Direttiva (UE) Nru 2015/2436 (TMD), li għandu l-għan li japprossima ulterjorment il-liġijiet tal-Istati Membri 

relatati mat-trademarks. Flimkien ma’ dispożizzjonijiet ġodda dwar kwistjonijiet sostantivi u proċedurali, it-

testi stabbilixxew bażi ġuridika aktar b’saħħitha għal ħidma kooperattiva. Skont it-termini tal-Artikolu 151 

tal-EUTMR, kooperazzjoni mal-IPOs tal-SM biex tiġi promossa l-konverġenza ta’ prattiki u għodod fl-oqsma 

tat-trademarks u d-disinji saret kompitu ewlieni għall-EUIPO; l-Artikolu 152 tal-EUTMR jindika b’mod 

espliċitu li din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-iżvilupp ta’ standards ta’ eżaminazzjoni komuni u l-

istabbiliment ta’ prattiki komuni. B’mod aktar speċifiku għal CP12, il-Premessa 9 TMD tindika l-importanza 

li jiġu stabbiliti wkoll prinċipji ġenerali li japprossimaw ir-regoli proċedurali. 

 

Abbażi ta’ dan il-qafas leġiżlattiv, f’Ġunju 2016, il-Bord tat-Tmexxija tal-EUIPO qabel dwar it-tnedija tal-

Proġetti ta’ Kooperazzjoni Ewropej. B’riflessjoni tal-attivitajiet differenti pprovduti fl-EUTMR, il-proġetti 

tfasslu biex jibnu fuq is-suċċessi tal-passat filwaqt li fl-istess ħin itejbu l-proċessi u jestendu l-firxa tal-

kollaborazzjoni. 

 

Fil-qasam tal-konverġenza, ġie inklużproġett iddedikat speċifikament għall-identifikazzjoni u l-analiżi ta’ 

inizjattivi ġodda potenzjali ta’ armonizzazzjoni. Il-proġett analizza l-prattiki tat-trademarks u tad-disinji tal-

                                                      
(1) Korpi ta’ appell interni fi ħdan l-IPOs tal-SM u korpi ta’ appell esterni, inklużi Qrati li jaġixxu bħala korpi ta’ appell esterni f’każijiet ta’ 
trademarks u Korpi/Kumitati Amministrattivi. 
(2) Bħala tali, l-Uffiċċju tal-Propjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem EUIPO), il-Benelux, u l-Uffiċċji tal-Propjetà 
Intellettwali tal-Istati Membri (minn hawn ’il quddiem imsejħa kollettivament bħala IPOs tal-SM) jistgħu wkoll jibbenefikaw mill-
applikazzjoni ta’ kwalunkwe rakkomandazzjoni li tinsab fid-dokument ta’ Prattika Komuni li jqisu xierqa u ta’ valur. 
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uffiċċji tal-IP sabiex jiġu identifikati oqsma fejn kienet teżisti diverġenza u, permezz ta’ evalwazzjoni tal-

impatt probabbli, tal-fattibbiltà tal-kamp ta’ applikazzjoni possibbli, tar-restrizzjonijiet legali eżistenti, tal-livelli 

ta’ interess fost l-utenti u tal-prattiċità għall-uffiċċji tal-IP, jiddetermina dawk l-oqsma fejn Prattika Komuni 

tkun tal-aktar benefiċċju għall-partijiet ikkonċernati tan-network. L-analiżi twettqet f’ċikli, b’kull ċiklu jirriżulta 

fir-rakkomandazzjoni għat-tnedija ta’ proġett ta’ konverġenza ġdid. 

 
Il-Prattika Komuni deskritta f’dan id-dokument hija relatata mal-ħames proġett imniedi mill-Bord tat-
Tmexxija, u t-tnax-il wieħed kumplessivament. CP12 — Evidenza fi Proċedimenti tal-Appell għal 
Trademarks: sottomissjoni, struttura u preżentazzjoni ta’ evidenza, u t-trattament ta’ evidenza kunfidenzjali 
kienet irrakkomandata għat-tnedija bħala riżultat tar-raba’ ċiklu ta’ analiżi ta’ konverġenza. 

 

CP12 — Evidenza fil-Proċedimenti tal-Appell għal Trademarks: il-preżentata, l-istruttura u s-

sottomissjoni ta’ evidenza, u t-trattament ta’ evidenza kunfidenzjali. 

 

Minħabba r-rekwiżit għall-Istati Membri li jintroduċu proċedimenti ta’ revoka u invalidità quddiem l-uffiċċji 

tal-IP tagħhom sa Jannar 2023, il-proposta għal inizjattiva ta’ konverġenza f’dan il-qasam saret dejjem aktar 

rilevanti. Il-kompetenzi miżjuda tal-IPOs tal-SM jistgħu jwasslu għal aktar tilwim kemm fl-ewwel istanza kif 

ukoll fl-istanzi ta’ appell, u għalhekk inizjattiva ta’ kooperazzjoni biex tarmonizza approċċi mhux biss 

tappoġġja l-IPOs tal-SM, iżda wkoll trawwem l-iskambju tal-aħjar prattiki ma’ korpi ta’ appell esterni u 

tipprovdi livell miżjud ta’ ċarezza u ċertezza għall-utenti. 

Wara espressjonijiet ta’ interess minn korpi ta’ appell u IPOs tal-SM, ir-riżultati ta’ kwestjonarju dettaljat 

dwar proċedimenti tal-appell għal trademarks ġew analizzati f’laqgħa ta’ korpi ta’ appell, magħmula minn 

rappreżentanti minn aktar minn 30 korp ta’ appell u UAs tal-UE u mhux tal-UE, fi Frar 2018. 

Ir-riżultati tal-Laqgħa kienu, l-ewwel nett, rikonoxximent li approssimazzjoni tas-sistemi u l-prattiki tal-korpi 

ta’appell tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-partijiet interessati fin-Netwerk Ewropew tal-IP (EUIPN), u t-tieni, 

rakkomandazzjonijiet dwar liema oqsma ta’ proċedimenti tal-appell instabu li huma l-aktar adattati għal 

inizjattiva ta’ konverġenza u tal-ikbar benefiċċju prattiku potenzjali għall-partijiet interessati tal-EUIPN. 

Dawk ir-rakkomandazzjonijiet ġew mgħoddija lill-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Analiżi tal-Konverġenza, li 

ppreżenta CP12 bħala proposta ta’ proġett għal-Laqgħa ta’ Kollegament f’Ottubru 2018, fejn ġiet 

rikonoxxuta u sussegwentement adottata mill-Bord Maniġerjali tal-EUIPO f’Novembru 2018. 

CP12 żviluppata fuq il-bażi li l-partijiet interessati u l-benefiċjarji potenzjali tagħha mhumiex biss korpi ta’ 

appell iżda jinkludu wkoll firxa ferm usa’ ta’ professjonisti tal-IP u detenturi tad-drittijiet. Filwaqt li 

tikkumplimenta x-xogħol magħmul f’CP10 dwar l-armonizzazzjoni ta’ approċċi għal evidenza meħuda mill-

internet rigward disinji, il-kontenut u r-rakkomandazzjonijiet tal-Prattika Komuni CP12 m’għandhomx jitqiesu 

bħala rekwiżiti. Bħala tali, filwaqt li la huma vinkolanti u lanqas japplikaw universalment, huma jipprovdu 

informazzjoni addizzjonali, gwida u pariri lill-uffiċċji tal-IP fir-rwoli tal-ewwel istanza tagħhom u lill-utenti tal-

EUIPN u r-rappreżentanti tagħhom. 

 

Barra minn hekk, CP12 qed tgħin biex trawwem qafas li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn il-korpi varji tal-appell 

tal-IPOs tal-SM u l-EUIPO. Din ittejjeb il-prevedibbiltà għad-detenturi tad-drittijiet tat-trademarks meta 

jittrattaw proċedimenti tal-appell quddiem l-EUIPO u l-Bordijiet tal-Appell tal-uffiċċji nazzjonali; joffri lill-utenti 

proċedimenti ta’ soluzzjoni tat-tilwim allinjati aħjar, effettivi u trasparenti; u ssaħħaħ il-kompatibilità u l-

interazzjoni bejn is-sistemi tat-trademarks nazzjonali u tal-UE. 

 

1.3 Kamp ta’ applikazzjoni tal-prattika 

Din il-Prattika Komuni tagħti sett ta’ prinċipji ta’ gwida, mhux vinkolanti, rigward evidenza fi proċedimenti 

tal-appell għal trademarks. 
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Il-kwistjonijiet li ġejjin huma fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Prattika Komuni CP12: 

 

• tipi ta’ evidenza u l-ammissibilità tagħhom fl-istadju tal-proċedimenti ta’ appell; 

• mezzi u sorsi ta’ evidenza, inkluża l-ġenwinità, il-veraċità u l-affidabbiltà tagħha; 

• l-istabbiliment tad-data rilevanti tal-evidenza; 

• modi kif tippreżenta evidenza: struttura u preżentazzjoni, inklużi formats daqs u volum aċċettabbli, 

indiċi ta 'annessi u mudelli; 

• kunfidenzjalità tal-evidenza. 

 

Il-kwistjonijiet li ġejjin huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Prattika Komuni CP12: 

 

• valutazzjoni tal-valur probatorju tal-evidenza; 

• kwistjonijiet relatati mal-lingwa; 

• deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet legali li jipprevjenu l-implimentazzjoni; 

• aġġornament tal-linji gwida; 

• il-mezzi ta’ evidenza li ġejjin: evidenza orali, spezzjonijiet, opinjonijiet minn esperti u talbiet għal 

informazzjoni; 

• proċedimenti ta’ ksur ta’ trademarks quddiem il-qrati; 

• ċirkostanzi li fihom il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM għandhom jippermettu lil partijiet terzi jew lil 

Korpi Amministrattivi/Qrati oħra jaċċessaw evidenza/data kunfidenzjali sottomessa matul il-

proċedimenti; 

• kwistjonijiet relatati ma’ data personali, minbarra anonimizzazzjoni. 

 

2 KUNĊETTI ĠENERALI 

Id-definizzjonijiet tal-evidenza ppreżentati fis-subkapitoli hawn taħt japplikaw għall-kapitoli kollha tal-

Prattika Komuni CP12. 

 

2.1 Evidenza 

Għall-iskop tal-Prattika Komuni CP12, it-terminu “evidenza” jirrigwarda sorsi differenti ta’ informazzjoni, li 

jistgħu jintużaw biex jiġu stabbiliti u ppruvati fatti fil-proċedimenti tat-trademarks. 

 

2.2 Ammissibilità ta’ evidenza fl-istadju tal-proċedimenti tal-appell 

Bħala regola ġenerali, il-partijiet ma għandhomx jissottomettu l-evidenza tagħhom għall-ewwel darba fl-

istadju tal-proċedimenti tal-appell, b’mod partikolari, jekk din l-evidenza kienet magħrufa u disponibbli fil-

ħin tal-proċedimenti fl- -ewwel istanza. Madankollu, fil-prattika sitwazzjonijiet bħal dawn jistgħu jseħħu għal 

raġunijiet differenti. 

 

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea elaborat numru ta’ ċirkostanzi li fihom l-evidenza 

għandha tiġi ammessa jew miċħuda matul il-proċedimenti tal-appell. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu 

kkategorizzati u ordnati s-sitwazzjonijiet li fihom korp ta’ appell jista’ jaċċetta evidenza li hija barra mill-qafas 

ta’ żmien proċedurali normali. Kategorizzazzjoni bħal din teħtieġ qafas lessikali sabiex jinħoloq fehim 

komuni tas-sitwazzjonijiet li jinqalgħu l-aktar spiss u li għandhom l-akbar valur prattiku. 

 

B’kunsiderazzjoni ta’ dan ta’ hawn fuq, fuq il-bażi ta’ ġurisprudenza stabbilita tal-UE(3), il-Prattika Komuni 

tippreżenta erba’ tipi ta’ evidenza li ġew distinti u definiti kif ukoll ċirkostanzi li jistgħu jiġu kkunsidrati rigward 

l-ammissibilità tagħhom fl-istadju tal-proċedimenti tal-appell. 

                                                      
(3) 14/05/2019, fil-kawżi magħquda T-89/18 and T-90/18, Café del Sol u CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, C-
597/14 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; ara wkoll: Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Campos Sánchez-Bordona 
tal-05/12/2017, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, § 60. 
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Evidenza ġdida 

Evidenza mhux magħrufa jew mhux disponibbli matul il-proċedimenti tal-ewwel istanza u li 

sussegwentement tiġi ppreżentata għall-ewwel darba fl-istadju tal-proċedimenti tal-appell. Dan ma  għandu 

l-ebda rabta ma’ evidenza oħra ppreżentata qabel. 

 

Evidenza għall-ewwel darba 

Evidenza magħrufa u disponibbli matul il-proċedimenti tal-ewwel istanza iżda mhux ippreżentata f’dak l-

istadju. Madankollu, din hija ppreżentata għall-ewwel darba fl-istadju tal-proċedimenti ta’ appell. 

 

Evidenza supplimentari/addizzjonali 

Evidenza ppreżentata fil-proċedimenti tal-appell li tissupplimenta, issaħħaħ jew tiċċara evidenza li kienet 

preżentata qabel fiż-żmien dovut matul il-proċedimenti tal-ewwel istanza. Pereżempju, evidenza 

sottomessa bi tweġiba għall-argumenti tal-parti l-oħra dwar evidenza sottomessa quddiem l-ewwel istanza. 

 

Evidenza tardiva 

Kwalunkwe evidenza riċevuta wara l-iskadenza stabbilita matul il-proċedimenti tal-appell. 

 

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-kategoriji msemmija hawn fuq jiġifieri Evidenza Ġdida, Evidenza 

għall-Ewwel darba u Evidenza Supplimentari/addizzjonali, setgħu ġew ippreżentati tard, u dan jindika li 

jista’ jkun hemm sovrapożizzjoni bejn id-definizzjonijiet imsemmija hawn fuq. 

 

Id-definizzjonijiet ta’ hawn fuq jippreżentaw terminoloġija komuni rigward tipi ta’ evidenza u allinjament mal-

ġurisprudenza tal-UE. Dawn jistgħu jservu biss bħala gwida, għall-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom, billi 

jipproduċu aktar trasparenza u prevedibbiltà, speċjalment fil-livell tal-UE — fil-proċedimenti quddiem il-Bord 

tal-Appell tal-EUIPO. Madankollu, biss jekk applikabbli taħt il-liġi nazzjonali pertinenti, huwa rrakkomandat 

ukoll għal korpi ta’ appell oħra li jużaw dawk id-definizzjonijiet. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Korpi tal-appell, fejn possibbli u applikabbli, huma mħeġġa jużaw id-definizzjonijiet ta' tipi ta’ evidenza 

deskritti hawn fuq; 

• Rigward l-ammissibilità ta’ evidenza fl-istadju ta’ proċedimenti tal-appell, iċ-ċirkostanzi li ġejjin jistgħu 

jiġu kkunsidrati: 
(a) fatturi li jistgħu jiġu kkunsidrati favur l-ammissibilità ta’ evidenza fi proċedimenti tal-appell:  

1) jekk din l-evidenza x’aktarx tkun rilevanti għall-eżitu tal-każ;  
2) jekk l-evidenza ma tkunx ġiet prodotta fil-ħin għal raġuni valida, li tista’ tinftiehem inter 
alia bħala waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin fejn:  
- l-evidenza sempliċement tissupplimenta evidenza rilevanti li kienet diġà ġiet sottomessa 
fil-ħin;  
- l-evidence tiġi ppreżentata biex tikkontesta sejbiet magħmula jew eżaminati mill-ewwel 
istanza ex officio fid-deċiżjoni soġġetta għal appell;  
- l-evidenza ġiet żvelata reċentement jew inkella ma kinitx disponibbli qabel.  

(b) fatturi li jistgħu jiġu kkunsidrati kontra l-ammissibilità ta’ evidenza fi proċedimenti tal-appell:  
1) if jekk il-parti konsapevolment tuża tattiki ta’ dewmien jew turi negliġenza manifesta;  

2) jekk l-aċċettazzjoni tal-evidenza twassal għal dewmien mhux raġonevoli fil-

proċedimenti. 

 

• Irrispettivament mit-tip ta’ evidenza, jekk korp ta’ appell jaċċetta l-evidenza, id-dritt tal-parti l-oħra li 

tirrispondi/tinstema’ għandu dejjem jiġi rispettat. 

 

Il-kriterji ta’ ammissibilità rakkomandati mhumiex vinkolanti u ma għandhomx impatt fuq it-trattament tal-

evidenza f’korpi tal-appell, li dejjem ikollhom id-diskrezzjoni li jaċċettaw kwalunkwe tip ta’ evidenza, fi 

kwalunkwe ħin, skont il-liġi nazzjonali tagħhom kif ukoll iċ-ċirkostanzi ta’ każ partikolari. 
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3 IL-PRATTIKA KOMUNI 

3.1 Mezzi u sorsi ta’ evidenza 

Fi proċedimenti ta’ trademarks quddiem il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM jistgħu jiġu sottomessi mezzi 
differenti ta’ evidenza. Uħud minn dawn il-mezzi se jintużaw aktar ta’ spiss minn oħrajn. Għalhekk, bħala 
gwida għall-UAs, il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom inħolqot lista mhux eżawrjenti ta’ mezzi ta’ evidenza 
u ġiet inkluża fil-Prattika Komuni CP12. Barra minn hekk, tabella li turi dak li l-preżentata għandha l-għan 
tagħti prova tiegħu fl-aktar tipi komuni ta’ każijiet ta’ trademarks hija ppreżentata hawn taħt. 
 
Barra minn hekk, il-volum ta’ evidenza meħud mill-internet, b’kunsiderazzjoni tat-tkabbir attwali u futur tal-
kummerċ u n-negozjar onlajn, x’aktarx jiżdied ħafna fis-snin li ġejjin. Huwa għalhekk li dan il-kapitolu 
jipprovdi wkoll rakkomandazzjonijiet u għarfien dwar evidenza online, is-sorsi tagħha, l-affidabbiltà u l-
preżentazzjoni. 
 
Fl-aħħar, din tippreżenta fatturi li jistgħu jinfluwenzaw il-ġenwinità, il-veraċità u l-affidabbiltà tat-tipi kollha 
ta’ evidenza, inkluża l-evidenza online. 

 

3.1.1 Il-produzzjoni ta’ dokumenti u oġġetti ta’ evidenza 

B’mod ġenerali, il-partijiet jistgħu jagħżlu liberament l-evidenza li jixtiequ jissottomettu quddiem il-korpi tal-

appell u l-IPOs tal-SM. Għalhekk, bħala forma ta’ eżempju, il-mezzi ta’ evidenza li ġejjin jistgħu jiġu 

ppreżentati fi proċedimenti ta’ trademarks: 

 

3.1.1.1 Fatturi u dokumenti kummerċjali oħra  

F’din it-taqsima, jistgħu jinstabu d-dokumenti li ġejjin: 

• rapporti tal-verifika; 

• rapporti tal-ispezzjonijiet; 

• rapporti annwali; 

• profili ta’ kumpaniji, dokumenti ta’ tassazzjoni, dikjarazzjonijiet finanzjarji, dokumenti li jikkonfermaw 

l-ammont investit mid-detentur tad-drittijiet fil-promozzjoni jew ir-reklamar tal-marka (ċifri u rapporti 

ta’ investiment fir-reklamar) u dokumenti simili li juru inter alia riżultati ekonomiċi, volum ta’ bejgħ, 

fatturat jew sehem mis-suq; 

• fatturi, ordnijiet u noti tal-konsenji, inklużi dokumenti li jikkonfermaw li l-ordnijiet għall-oġġetti jew is-

servizzi rilevanti saru permezz tas-sit web tad-detentur tad-drittijiet minn ċertu numru ta’ klijenti fil-

perjodu u t-territorju rilevanti; 

• dokumenti li jikkonfermaw li d-detentur tad-drittijiet ta l-kunsens qabel l-użu tal-marka (pereżempju: 

użu mid-detenturi ta’ liċenzji); 

• dokumenti li jikkonfermaw l-eżistenza ta’ relazzjoni diretta jew indiretta bejn il-partijiet fil-proċedimenti 

qabel il-preżentata tal-marka, pereżempju relazzjoni prekuntrattwali, kuntrattwali jew postkuntrattwali 

(residwa); 

• dokumenti li jikkonfermaw il-valur assoċjat mal-marka, inkluż sa liema estent il-marka hija sfruttata 

permezz ta’ liċenzjar, merchandising u sponsorships , 

• rekords ta’ infurzar b’suċċess, pereżempju ftehimiet ta’ delimitazzjoni u koeżistenza f’każijiet ta’ 

trademarks. 

 

3.1.1.2 Katalgi, riklami u pubbliċità  

Din it-taqsima tinkludi: 

• katalgi; 

• reklamar u materjali promozzjonali, inklużi listi ta’ prezzijiet u offerti kif ukoll l-firxa u l-infiq tar-

reklamar; 

• kopji stampati ta’ paġni web, ħwienet online, siti web tal-kumpaniji, arkivji tas-siti web, traffiku u 



 
Evidenza fi Proċedimenti tal-Appell għal Trademarks 

  
 

 

 
Prattika Komuni 6 
 

 

analitika (tas-siti web) tal-internet, avviżi televiżivi u fajls tal-vidjo/awdjo, eċċ.; 

• korrispondenza tan-negozju u kards tan-negozju; 

• materjali minn fieri u konferenzi. 

 

3.1.1.3 Pubblikazzjonijiet  

Fosthom: 

• artikli, noti għall-istampa u pubblikazzjonijiet oħra f’gazzetti, rivisti u materjali stampati oħrajn; 

• estratti minn gwidi, kotba, enċiklopediji, dizzjunarji, karti xjentifiċi eċċ. 

 

3.1.1.4 Kampjuni 

Dan għandu jinkludi: 

• pakketti, tabelli, tikketti u kampjuni tal-oġġetti jew ir-ritratti tagħhom. 

 

3.1.1.5 Dokumenti uffiċjali u pubbliċi  

Tali dokumentazzjoni tkun tinkludi: 

• deċiżjonijiet tal-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi; 

• deċiżjonijiet ta’ korpi tal-appell u IPOs tal-SM; 

• ċertifikati u ittri maħruġa minn qrati jew awtoritajiet amministrattivi, inklużi korpi tal- appell u IPOs tal-

SM, kif ukoll kmamar tal-kummerċ u l-industrija; 

• listi ta’ applikazzjonijiet ippreżentati jew reġistrazzjonijiet miksuba mid-detentur tad-drittijiet flimkien 

ma’ estratti mir-reġistri uffiċjali (bażijiet tad-data uffiċjali) jew iċ-ċertifikati tagħhom; 

• hyperlinks  (4) u indirizzi URL (5) għar-rekords korrispondenti f’bażijiet tad-data uffiċjali; 

• listi ta’ applikazzjonijiet ippreżentati jew reġistrazzjonijiet miksuba minn partijiet terzi, ismijiet ta’ 

kumpaniji u ismijiet ta’ dominji li fihom il-marka relevanti jew l-elementi tagħha flimkien ma’ estratti 

mir-reġistri uffiċjali (bażijiet tad-data uffiċjali). 

 

3.1.1.6 Dikjarazzjonijiet tax-xhieda 

Jinkludu: 

• dikjarazzjonijiet tax-xhieda fihom infushom . 

 

3.1.1.7 Dikjarazzjonijiet ġuramentati jew affermati 

Dawn jinkludu: 

• dikjarazzjonijiet ġuramentati jew affermati bil-miktub jew dikjarazzjonijiet li għandhom effett simili taħt 

il-liġi tal-istat li huma mfassla fih. 

 

3.1.1.8 Stħarriġ dwar is-suq 

Jinkludi: 

• stħarriġ dwar is-suq u stħarriġ tal-opinjoni. 

 

3.1.1.9 Estratti mill-midja soċjali 

Dan jinkludi materjal meħud minn: 

• blogs; 

                                                      
(4) Referenza għall-informazzjoni li l-utent jista’ jmur direttament għaliha billi jikklikkja, jagħfas jew iħalli l-maws fuq l-hyperlink . 
Hyperlink  jista’ jkun dokument sħiħ jew link għal element speċifiku ġewwa dokument. 
(5) URL (Lokalizzatur Uniformi ta’ Rikors - (Uniform Recourse Locator): Referenza speċifika għal riżorsa fuq il-web, li tista’ tinstab fuq 
il-World Wide Web. URLs jintużaw b’mod komuni biex jirreferu għal paġni web (http), trasferimenti ta’ fajls (FTP), emails (mailto), 
aċċess għal bażijiet ta’ data (JDBC) u applikazzjonijiet oħra. 
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• fora; 

• pjattaformi tal-midja soċjali; 

• analitika tal-midja soċjali. 

 

3.1.1.10 Dokumenti oħra 

F’din it-taqsima, jistgħu jinstabu d-dokumenti li ġejjin: 

• ċertifikazzjonijiet, klassifikazzjonijiet, u premjijiet; 

• dokumenti li jikkonfermaw li applikazzjoni għal trademark iddevjat mill-iskop inizjali tagħha u ġiet 

ippreżentata b’mod spekulattiv jew biss bil-ħsieb li jinkiseb kumpens finanzjarju; 

• aċċettazzjoni ta’ talbiet ta’ waqfien u ebda tkomplija. 

 

Il-lista’ hawn fuq (3.1.1.1 — 3.1.1.10) hija biss indikattiva u ma tirriflettix l-importanza relattiva jew il-valur 

probatorju tal-evidenza. Barra minn hekk, mhix eżawrjenti, għalhekk, kwalunkwe evidenza oħra, li hija 

rilevanti għall-każ partikolari, tista’ tiġi sottomessa mill-parti u titqies mill-korpi tal-appell jew mill-IPOs tal-

SM. Il-kwistjoni tal-valutazzjoni ta’ kwalunkwe evidenza dejjem tibqa’ fid-diskrezzjoni tagħhom. 

 

3.1.1.11 L-għan li tiġi ppreżentata l-evidenza 

B’mod ġenerali, ma hemm ebda limitazzjoni li tgħid li ċerti fatti jistgħu jiġu stabbiliti u ppruvati biss b’mezzi 

speċifiċi ta’ evidenza. Huwa għalhekk li l-mezzi ta’ evidenza elenkati hawn fuq jistgħu jiġu sottomessi 

f’diversi tipi ta’ każijiet. Madankollu, għall-iskop ta’ dan id-dokument, tabella b’sommarju tal-aktar tipi komuni 

ta’ każijiet ta’ trademarks u l-għan tas-sottomissjoni tal-evidenza hija ppreżentata hawn taħt. 

 

Għandu jiġi enfasizzat li l-kolonna “L-għan tal-preżentazzjoni tal-evidenza” tapplika għall-partijiet (inklużi 

partijiet terzi fil-proċedimenti, pereżempju meta jippreżentaw osservazzjonijiet) u r-rappreżentanti tagħhom, 

mhux il-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM. 

 

Barra minn hekk, billi d-data/perjodu ta’ żmien rilevanti huwa fattur importanti rigward l-evidenza fit-tipi 

kollha tal-każijiet indikati hawn taħt, għandha dejjem titqies mill-partijiet fil-proċedimenti u r-rappreżentanti 

tagħhom. Mhux irrakkomandat li tiġi ppreżentata evidenza dwar dati barra mill-perjodu ta’ żmien rilevanti 

sakemm il-parti ma tispjegax l-influwenza tagħha fuq il-pożizzjoni fattwali fid-data/perjodu ta’ żmien rilevanti 

(ara wkoll is-subkapitolu 3.2). 

 

Kunċetti legali/ 

Tipi ta’ każijiet 

L-għan li tiġi ppreżentata l-evidenza 

Distintività miksuba Biex turi li marka kisbet karattru distintiv, fiż-żona ġeografika rilevanti, fir-

rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tintalab ir-reġistrazzjoni jew li 

għalihom hija rreġistrata l-marka, wara l-użu li sar minnha (6). 

Distintività mtejba Biex turi li marka kisbet distintività mtejba, fiż-żona ġeografika rilevanti, 

bħala konsegwenza tal-użu li sar minnha (7). L-evidenza ta’ distintivitá 

mtejba miksuba permezz tal-użu għandha tirreferi wkoll għall-oġġetti u s-

servizzi rilevanti. 

Reputazzjoni Biex turi li marka hija magħrufa minn parti sinifikanti tal-pubbliku kkonċernat, 

fit-territorju li fih tintalab ir-reputazzjoni, għall-prodotti jew servizzi rilevanti 

koperti minn dik it-trademark. Il-fatturi rilevanti huma, pereżempju, is-sehem 

tas-suq miżmum mit-trademark; l-intensità, l-estent ġeografiku u t-tul tal-użu 

tagħha; u d-daqs tal-investiment magħmul mill-impriża fil-promozzjoni 

                                                      
(6) L-Artikolu 4(4) u 4(5) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; L-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 59(2) tar-Regolament dwar 
it-Trademark tal-UE Nru 2017/1001. 
(7) 12/03/2008, T-332/04, Coto D’Arcis, EU:T:2008:69, § 50. 
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tagħha (8). 

Marka magħrufa sew Biex turi li marka hija magħrufa sew fl-Istat Membru/fl-Istati Membri 

kkonċernat(i), fis-sens li fih il-kliem “magħrufa sew” jintużaw fl-Artikolu 6bis 

tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi (9). Il-marka għandha tkun magħrufa sew fis-settur 

rilevanti tal-pubbliku għall-oġġetti u s-servizzi partikolari (10). 

Prova ta’ użu/ 

Użu ġenwin 

Biex turi li f’perjodu speċifiku l-proprjetarju poġġa għamel użu ġenwin mit-

trademark fl-Istat Membru/fl-Istati Membri b’konnessjoni mal-prodotti jew 

servizzi rilevanti li fir-rigward tagħhom hija rreġistrata (11). L-evidenza 

għandha tikkonsisti f’indikazzjonijiet dwar il-post, il-ħin, l-estent u n-natura 

tal-użu tat-trademark (12). 

Marka mhux distintiva Biex turi li t-trademark hija nieqsa minn kwalunkwe karattru distintiv (13). Tali 

karattru distintiv jista’ jiġi evalwat biss b’referenza, l-ewwel, għall-prodotti 

jew servizzi li għalihom tintalab ir-reġistrazzjoni jew it-trademark hija 

rreġistrata u, it-tieni, għall-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti ta’ dak is-

sinjal (14), fit-territorju rilevanti. 

Marka deskrittiva Biex turi li trademark tikkonsistu esklussivament f’sinjali jew indikazzjonijiet 

li jintużaw fil-kummerċ sabiex jindikaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu 

intenzjonat, il-valur, l-oriġini ġeografika jew il-ħin ta’ produzzjoni tal-prodotti 

jew ta’ meta ingħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew 

servizzi li għalihom tiġi mfittxija reġistrazzjoni jew it-trademark tiġi 

rreġistrata (15), fit-territorju rilevanti. 

Sinjal jew indikazzjoni 

konswedutinarji 

Biex turi li trademark tikkonsisti esklussivament f’sinjali jew indikazzjonijiet 

li saru konswetudinarji fil-lingwa kurrenti jew fil-prattiki bona fide u stabbiliti 

tal-kummerċ għall-prodotti jew servizzi li għalihom hija mitluba r-

reġistrazzjoni jew it-trademark hija rreġistrata (16), fit-territorju rilevanti. 

Marka qarrieqa Biex turi li trademark hija ta’ tali natura li tqarraq bil-pubbliku, pereżempju, 

dwar in-natura, il-kwalità jew l-oriġini ġeografika tal-prodotti jew servizzi (17) 

speċifikati, li għalihom tintalab ir-reġistrazzjoni jew it-trademark hija 

rreġistrata, fit-territorju rilevanti. 

Marka ġenerika 

(proċedimenti ta’ 

revoka) 

Biex turi li bħala riżultat ta’ atti jew in-nuqqas ta’ attività tal-proprjetarju, 

trademark tkun saret l-isem komuni fil-kummerċ, fit-territorju rilevanti, għal 

oġġett jew servizz li għalihom hija rreġistrata (18). 

Mala fide Biex turi kondotta li tmur kontra l-prinċipji aċċettati ta’ mġiba etika jew ta’ 

prattiċi onesti fil-kummerċ u n-negozju (19). 

                                                      
(8) 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. 
(9) L-Artikolu 5(2)(d) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; l-Artikolu 8(2)(c) u l-Artikolu 60 tar-Regolament dwar it-
Trademark tal-UE Nru 2017/1001; ara wkoll: 22/11/2007, C- 328/06, Alfredo Nieto Nuño vs Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704. 
(10) Anki jekk it-termini “magħrufa sew” u “reputazzjoni” jindikaw kunċetti legali distinti, hemm trikkib sostanzjali bejniethom. Għalhekk, 
fil-prattika, il-limitu biex jiġi stabbilit jekk trademark hijiex magħrufa sew jew għandhiex reputazzjoni ġeneralment ikun l-istess, 
minħabba li fiż-żewġ każijiet il-valutazzjoni hija prinċipalment ibbażata fuq konsiderazzjonijiet kwantitattivi rigward il-grad ta’ għarfien 
tal-marka fost il-pubbliku. 
(11) L-Artikolu 16 tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; l-Artikolu 18 tar-Regolament dwar it-Trademark tal-UE 
Nru 2017/1001. 
(12) 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41. 
(13) L-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; L-Artikolu 7(1)(b) u l-Artikolu 59(1) tar-Regolament dwar 
it-Trademark tal-UE Nru 2017/1001. 
(14) 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24. 
(15) L-Artikolu 4(1)(c) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; L-Artikolu 7(1)(c) u l-Artikolu 59(1) tar-Regolament dwar 
it-Trademark tal-UE Nru 2017/1001. 
(16) L-Artikolu 4(1)(d) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trademarks Nru 2015/2436; L-Artikolu 7(1)(d) u l-Artikolu 59(1) tar-Regolament dwar 
it-Trademark tal-UE Nru 2017/1001. 
(17) L-Artikolu 4(1)(g) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trademarks Nru 2015/2436; L-Artikolu 7(1)(g) u l-Artikolu 59(1)(a) tar-Regolament 
dwar it-Trademark tal-UE Nru 2017/1001. 
(18) L-Artikolu 20(a) tad-Direttiva tal-UE dwar it-Trade marks Nru 2015/2436; l-Artikolu 58(1)(b) tar-Regolament dwar it-Trademark tal-
UE Nru 2017/1001. 
(19) Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Sharpston tat-12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60. 
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It-tabella ta’ hawn fuq għandha titqies ukoll bħala mhux eżawrjenti. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Tipi differenti ta’ evidenza jistgħu jiġu sottomessi fil-proċedimenti mill-partijiet biex jiġi stabbilit l-istess 

fatt. Eżami globali ta’ dawn l-oġġetti ta’ evidenza jimplika li dawn għandhom jiġu vvalutati fid-dawl ta’ 

xulxin. Anki jekk xi oġġetti ta’ evidenza ma jkunux konklużivi, dawn jistgħu jikkontribwixxu biex jiġi 

stabbilit il-fatt rilevanti meta eżaminati flimkien ma’ oġġetti oħra. 

 

3.1.2 Evidenza online: sorsi, affidabbiltà u preżentazzjoni 

Għall-iskop ta’ din il-Prattika Komuni, evidenza online għandha tinftiehem bħala evidenza estratta mill-

internet. Fid-dawl tar-rwol dejjem jikber tal-kummerċ elettroniku, il-midja soċjali u pjattaformi online oħra fin-

negozju huwa loġiku li, bħala regola ġenerali, l-evidenza online għandha tiġi aċċettata bħala mezz validu 

ta’ evidenza (20). 

 

Madankollu, in-natura tal-internet tista’ tagħmilha diffiċli biex jiġi stabbilit il-kontenut attwali disponibbli fuq 

l-internet u d-data jew il-perjodu ta'’ żmien li fih dan il-kontenut fil-fatt sar disponibbli għall-pubbliku. Is-siti 

web huma aġġornati faċilment u ħafna minnhom ma jipprovdu l-ebda arkivju ta’ materjal muri qabel, u 

lanqas ma juru rekords li jippermettu lill-membri tal-pubbliku jistabbilixxu preċiżament dak li ġie ppubblikat 

u meta sar dan. Għalhekk, tinħoloq il-problema tal-“affidabilità” tal-evidenza online. 

 

Għandu jiġi enfasizzat li dan is-subkapitolu juża r-rakkomandazzjonijiet tal-Prattika Komuni CP10 — Kriterji 

għall-valutazzjoni tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-Internet  (21). Għalkemm uħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet 

jistgħu japplikaw ukoll għal drittijiet jew evidenza oħra tal-IP f’termini ta’ metodoloġija użata biex tivvalutaha, 

xi adattament għall-ispeċifiċitajiet tat-trademarks jista’ jkun meħtieġ u rakkomandabbli. 

 

3.1.2.1 Bażijiet ta’ data elettroniċi 

Sabiex tissostanzja, pereżempju, applikazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ trademark preċedenti (l-eżistenza, il-

validità, l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tagħha eċċ.) fi proċedimenti, il-parti għandha tipprovdi lill-

korpi tal-appell u lill-IPOs tal-SM evidenza tal-preżentata jew tar-reġistrazzjoni tagħha. Għalhekk, huwa 

rrakkomandat li jiġu ppreżentati estratti mill-bażijiet tad-data online rilevanti. 

 

Estratti mill-bażijiet tad-data għandhom dejjem jiġu aċċettati jekk l-oriġini tagħhom hija bażi tad-data uffiċjali, 

kif spjegat hawn taħt fir-rakkomandazzjonijiet. 

 

Barra minn hekk, apparti milli tipprovdi evidenza fiżika ta’ sostanzjar, f’każijiet fejn l-evidenza tikkonċerna l-

preżentata jew ir-reġistrazzjoni tad-drittijiet preċedenti, il-parti tista’ minflok tistrieħ formalment fuq hyperlink 

dirett jew indirizz URL għall-bażijiet tad-data uffiċjali indikati hawn taħt (aktar dettalji fi 3.1.2.8 subkapitolu: 

Hyperlinks u indirizzi URL). 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Estratti minn bażijiet tad-data online għandhom jiġu aċċettati jekk l-oriġini tagħhom hija jew il-bażi 

tad-data uffiċjali ta’ waħda mill-IPOs tal-SM jew il-bażijiet tad-data uffiċjali miżmuma minn 

istituzzjonijiet u korpi tal-UE jew organizzazzjonijiet internazzjonali (eż. “eSearch Plus” tal-EUIPO jew 

“Madrid Monitor” tal-WIPO (22). 

                                                      
(20) 06/11/2011, T-508/08, Rappreżentazzjoni ta’ loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf 
(22) Il-verżjoni “qasira” tal-estratt tkun suffiċjenti sakemm ikun fiha l-informazzjoni kollha meħtieġa, iżda l-verżjoni estiża jew twila tal-
estratt tal-WIPO hija preferuta peress li fiha l-indikazzjonijiet individwali kollha għal kull pajjiż magħżul, inkluża d-Dikjarazzjoni ta’ Għoti 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf
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• Estratti minn “Tmview” għandhom jiġu aċċettati wkoll (23) bħala evidenza li tikkonċerna 

reġistrazzjonijiet u trademarks internazzjonali li saret applikazzjoni għalihom jew li huma rreġistrati 

mal-uffiċċji parteċipanti, sakemm ikun fihom id-data rilevanti. 

• Meta l-estratt minn bażi tad-data uffiċjali ma jkunx jinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-parti trid 

timla n-nuqqas b’dokumenti oħra minn sors uffiċjali li juru l-informazzjoni n-nieqsa. 

• F’dak li jirrigwarda trademarks figurattivi, ir-rappreżentazzjoni tal-marka għandha tidher fuq l-istess 

paġna ta’ estratt u, jekk le, dokument/paġna uffiċjali addizzjonali li turi l-immaġni għandha tiġi 

ppreżentata. Din tista’ tkun mill-bażi tad-data nnifisha (li tirriproduċi l-immaġni fuq paġna separata li, 

meta tiġi stampata jew issejvjata bħala PDF, pereżempju, tkun tinkludi identifikazzjoni tas-sors) jew 

inkella minn sors uffiċjali ieħor (bħall-pubblikazzjoni tagħha fil-bullettin uffiċjali). 

 

3.1.2.2 Arkivji tas-sit web 

Is-servizzi ta’ arkivjar tas-sit web huma l-proċess tal-ġbir ta’ porzjonijiet mill-World Wide web biex tiġi 

żgurata l-preservazzjoni tal-informazzjoni f’arkivju għal riċerkaturi, storiċi u l-pubbliku fil-futur. Barra minn 

hekk, arkivji tas-siti web, bħal “WayBack Machine” (24), jippermettu lill-utenti jaraw verżjonijiet arkivjati fil-

cache tal-paġni tal-web matul iż-żmien. Il-kontenut tal-arkivji tas-sit web jinkludi indikazzjonijiet tad-dati. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Kopji stampati meħuda minn arkivji ta’ siti web, bħal “WayBack Machine”, jistgħu jiġu kkunsidrati 

bħala tipi affidabbli ta’ evidenza online (25); 

• Madankollu, huwa rrakkomandat li kopji stampati mill-arkivji ta’ siti web, bħal “WayBack Machine”, 

huma kkorroborati minn evidenza oħra minn sorsi alternattivi, fejn huwa raġonevolment possibbli li 

tinkiseb tali evidenza oħra.  

 

3.1.2.3 Siti web li jistgħu jiġu editjati 

B’mod ġenerali, l-affidabbiltà ta’ informazzjoni meħuda minn siti web li jistgħu jiġu editjati, bħal “Wikipedia” 

jew “Acronym Finder” ma għandhiex tiġi kkontestata minħabba s-sempliċi fatt li l-utenti għandhom il-

possibbiltà li jżidu entrati ġodda (26). Madankollu, kontenut/informazzjoni meħuda minn siti web li jistgħu jiġu 

editjati, bħal “Wikipedia” jew “Acronym Finder”, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala nieqsa minn ċertezza (27). F’tali 

każ, huwa rakkomandabbli li evidenza oħra tikkorrobora tali informazzjoni. 

 

Għandu jiġi nnutat ukoll li l-kwistjoni tal-affidabbiltà tas-siti web li jistgħu jiġu editjati, b’mod partikolari 

“Wikipedia”, għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl tal-ġurisprudenza u l-iżviluppi tekniċi li qed jevolvu. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• L-użu ta’ dizzjunarji, enċiklopediji jew bażijiet tad-data tal-internet li jistgħu jiġu editjati u kollettivi, bħal 

“AcronymFinder” jew “Wikipedia”, bħala bażi ta’ referenza għandu jsir b’kunsiderazzjoni xierqa għall-

ħtieġa li tali informazzjoni tkun akkumpanjata minn evidenza ta’ sostenn jew ta’ korroborazzjoni; 

• Jekk il-parti fil-proċedimenti tal-appell tixtieq tikkonfuta l-informazzjoni fuq siti web li jistgħu jiġu 

editjati, bħal “Wikipedia” u “Acronym Finder”, huwa rrakkomandat li jiġu sottomessi dokumenti jew 

evidenza addizzjonali (28); 

• Bħala alternattiva għal bażijiet tad-data tal-internet bħal “Acronym Finder”, l-użu ta’ abbrevjazzjoni 

                                                      
ta’ Protezzjoni. 
(23) 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE vs EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 u 70. 
(24) Arkivju diġitali online li jaqbad, jiġġestixxi u jfittex kontenut diġitali fuq il-world wide web u fuq l-internet. 
(25) Pereżempju: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (rigward “WayBack Machine”). 
(26) 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. 
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partikolari minn numru ta’ kummerċjanti jew konsumaturi rilevanti fil-qasam xieraq fuq l-internet 

għandu jkun biżżejjed biex jissostanzja l-użu attwali tal-abbrevjazzjoni. 

 

3.1.2.4 Siti web li ma jistgħux jiġu editjati 

Kopji stampati minn siti web li ma jistgħux jiġu editjati għandu jkun fihom referenza għad-dati u l-postijiet 

fejn, pereżempju, l-oġġetti rilevanti ġew kummerċjalizzati jew fejn intuża l-materjal relevanti (bħal materjal 

promozzjonali ppreżentat fuq kopji stampati eċċ.) (29). 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Fil-prinċipju ma hemmx bżonn li tiġi ppreżentata evidenza korroborattiva meta jiġu sottomessi kopji 

stampati jew ritratti tal-iskrin (30) minn siti web li ma jistgħux jiġu editjati (sakemm ma jkunux kontradetti 

jew opposti, jew fejn tkun nieqsa data rilevanti, jew fejn tittieħed evidenza minn siti web li ma jistgħux 

jiġu editjati li jkunu jappartjenu lil partijiet interessati). 

 

3.1.2.5 Analitika tas-sit web (traffiku, rappurtar u statistika tas-sit web) 

L-użu ta’ ritratti tal-iskrin biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ sit web ma jistabbilixxix l-intensità tal-allegat użu 

kummerċjali tad-drittijiet invokati. Dan jista’ jintwera, inter alia, permezz ta’ ċertu numru ta’ żjarat fis-sit, l-

emails irċevuti permezz tas-sit jew il-volum ta’ negozju ġġenerat (31). Klassifikazzjoni għolja f’termini ta’ 

viżitaturi tista’ tgħin, pereżempju, biex tistabbilixxi li marka partikolari, li hija ripetuta fl-isem tas-sit web tal-

parti (32) jew inkella tidher b’mod prominenti fuq tali sit web, kisbet karattru distintiv permezz tal-użu fil-pajjiżi 

kkonċernati. 

 

Forom oħra ta’ komunikazzjoni jew interazzjoni mas-sit web jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati. 

 

Barra minn hekk, ir-rapporti tal-analitika tas-sit web (inklużi l-midja soċjali) jistgħu jkunu ta’ għajnuna fil-każ 

ta’ evidenza rigward, b’mod partikolari, kampanji mħallsa online. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• It-traffiku tas-sit web (33) jista’ jkun fattur li għandu jiġi kkunsidrat, pereżempju, f’każijiet dwar użu 

ġenwin, karattru distintiv miksub jew reputazzjoni. Jeżistu diversi possibbiltajiet biex jitkejjel it-traffiku 

tas-sit web, bħal dehriet tal-paġna (34), hits tal-paġna (35) u sessjoni (36), li jistgħu jiġu kkwantifikati wkoll 

permezz ta’ analitika tal-web/sit web jew għodod simili. 

• Huwa rrakkomandat li parti tippreżenta rapport b’analitika tas-sit web sħiħ, mhux parzjali. 

Madankollu, bħala standard minimu, il-parti għandha tippreżenta r-rapport li jippreżenta: il-firxa tad-

data, in-numru tal-utenti (eż. utenti, utenti ġodda, viżitaturi ġodda u viżitaturi li jirritornaw), il-lok 

territorjali/ġeografiku tagħhom, it-tul medju tas-sessjoni u r-rata tal-bounce (37). 

• Jekk il-prodott jew servizz rilevanti għandu subpaġna il-parti għandha tipprovdi wkoll rapport analitiku 

                                                      
(29) 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50. 
(30) Immaġni diġitali maħluqa billi tinqabad parti minn jew l-informazzjoni kollha murija fuq skrin diġitali (eż. skrin tal-kompjuter, 
televiżjoni jew apparat mobbli) f’mument partikolari. 
(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) L-ammont ta’ data mibgħuta u riċevuta mill-viżitaturi fuq sit web. 
(34) Żjara f’paġna fuq sit web speċifiku. Jekk il-viżitatur jerġa’ jtella’ l-paġna, dan jgħodd bħala dehra addizzjonali tal-paġna. Jekk l-utent 
jinnaviga lejn paġna differenti u mbagħad jirritorna lejn il-paġna oriġinali, dan jgħodd bħala dehra oħra tal-paġna. 
(35) Talba waħda ta’ fajl fil-log tal-aċċess ta’ server fuq l-internet. Talba għal paġna HTML bi tliet stampi grafiċi tirriżulta f’erba’ hits fil-
log: waħda għall-fajl tat-test HTML u waħda għal kull wieħed mill-fajls ta’ immaġni grafika. 
(36) Perjodu ta’ żmien mhux speċifikat li matulu utent ikun konness ma’ sit web speċifiku, jew b’mod kontinwu jew inkella intermittenti. 
Fid-definizzjoni ta’ sessjoni, hija inkluża konnessjoni intermittenti sabiex tiġi eskluża l-possibbiltà ta’ bosta skonnessjonijiet u 
rikonnessjonijiet apposta maħsuba biex ikabbru l-għadd ta’ dehriet ta’ paġna fuq sit web. 
(37) Kejl tas-essjonijiet ta’ paġna waħda fejn utent iżur sit web u jitlaq mingħajr interazzjoni oħra (ippreżentata f’%). 



 
Evidenza fi Proċedimenti tal-Appell għal Trademarks 

  
 

 

 
Prattika Komuni 12 
 

 

dwar din is-subpaġna jew jinkludiha. 

• Meta tiġi vvalutata d-disponibbiltà tal-marka jew oġġetti u servizzi fuq l-internet, huwa rrakkomandat 

li jitqiesu sistemi ta’ ttaggjar, hashtags u links bejn termini tat-tiftix u immaġnijiet tal-kontenut rilevanti 

fuq pjattaformi differenti tal-internet (38). 

• L-indikaturi tal-“popolarità” fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati waqt li tiġi 

vvalutata d-disponibbiltà tal-kontenut rilevanti, bħan-numru ta’ nies milħuqa, dehriet, klikks fuq il-

post(s), reazzjonijiet, kummenti, shares, followers u “likes”. 

• Fil-każ ta’ sottomissjoni ta’ kopji stampati jew ritratti tal-iskrin minn pjattaformi tal-midja soċjali li 

jippreżentaw kontenut b’“likes”, dehriet, followers eċċ., il-parti għandha wkoll tippreżenta rapport 

analitiku mill-pjattaforma tal-midja soċjali li turi l-oriġini territorjali/ġeografika tal-utenti li jipprovdi 

“likes”, dehriet, follows eċċ. (ara wkoll is-subkapitolu 3.1.2.6). Jekk rilevanti, huwa rakkomandabbli 

wkoll li tintwera aktar informazzjoni dwar l-utenti bħal ġeneru, età eċċ., jekk tista’ tiġi estratta minn 

parti minn pjattaforma tal-midja soċjali partikolari jew mill-għodda analitika tagħha. 

 

3.1.2.6 Midja soċjali 

Il-midja soċjali għandha tinftiehem bħala: applikazzjonijiet, programmi u siti web fuq kompjuters jew fuq 

apparat mobbli li jippermettu lin-nies jikkomunikaw u jikkondividu informazzjoni fuq l-internet, bħal bloggs u 

siti web tan-netwerking soċjali. 

 

Xi wħud mill-karatteristiċi ewlenin tal-midja soċjali huma li l-kontenut tagħha jinħoloq mill-utenti u li t-tixrid 

ta’ informazzjoni jista’ jkun veloċi ħafna u estensiv. Addizzjonalment, xi servizzi tal-midja soċjali jagħtu l-

possibbiltà biex tiġi rkuprata informazzjoni storika jew saħansitra biex jitfittex il-kontenut. F’każijiet oħra, il-

kontenut jista’ jkun disponibbli biss għal perjodu ta’ żmien qasir. 

 

Min-naħa l-oħra, huwa magħruf li l-paġni tal-midja soċjali nfushom joħolqu volum sinifikanti ta’ informazzjoni 

li ma jistax jiġi kkontrollat jew mibdul mis-sid tal-kont jew tal-paġna, eż. id-data tal-ħolqien tal-kont jew 

informazzjoni dwar il-modifika tal-kont/isem tal-paġna. Għalhekk, jista’ jitqies li ġej minn parti terza. 

 

Fl-aħħar, għandu jiġi nnutat li r-rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt jistgħu jkunu applikabbli mhux biss għat-

tipi ta’ siti web imsemmija hawn fuq iżda wkoll għal siti web oħra mhux indirizzati speċifikament fil-Prattika 

Komuni. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Estratti mill-midja soċjali jistgħu jiġu ttrattati bħala sorsi indipendent (39) sakemm jinkludu 

informazzjoni maħluqa mill-pjattaformi nfushom, li ma jistgħux jiġu kkontrollati jew mibdula mis-sid 

ta’ paġna/kont. Tali informazzjoni tista’ tinkludi, pereżempju, id-data tal-ħolqien tal-kont jew 

informazzjoni dwar it-tibdil tal-isem tal-kont/paġna. 

• Madankollu, b’kunsiderazzjoni tal-fatt li xi kontenut tal-midja soċjali jista’ jinbidel jew jitranġa, huwa 

rrakkomandat li evidenza li tinkludi “likes”, followers, dehriet eċċ. għandha tkun ikkorroborata minn 

evidenza oħra, b’mod partikolari, fejn applikabbli, ċifri tal-bejgħ rilevanti għat-trademark u t-territorju 

inkwistjoni. 

• L-evidenza li tittieħed minn sit web ta’ midja soċjali għandha tiġi ppreżentata billi tinħoloq kopja 

stampata jew ritratt tal-iskrin tal-informazzjoni rilevanti ppreżentata fuqha. 

• L-evidenza sottomessa għandha turi stampa ċara tal-kontenut rilevanti (marka, oġġetti u servizzi 

eċċ.), id-data tal-pubblikazzjoni tagħha u l-indirizz URL, kif ukoll ir-rilevanza tagħha għas-

suġġett/parti rilevanti. Barra minn hekk, kif deskritt fis-subkapitolu tal-analitika tas-siti web hawn fuq, 

kopji stampati jew ritratti tal-iskrin minn pjattaformi tal-midja soċjali għandhom jiġu ppreżentati 

                                                      
(38) Grupp ta’ teknoloġiji li jintużaw bħala bażi biex fuqhom jiġu żviluppati applikazzjonijiet, proċessi jew teknoloġiji oħra. Fl-informatika 
personali, din hija l-ħardwer (kompjuter) u s-softwer (sistema operattiva) bażiċi li fuqhom joperaw l-applikazzjonijiet tas-softwer. 
(39) 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51. 
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flimkien ma’ rapporti analitiċi, li juru wkoll l-oriġini territorjali/ġeografika tal-utenti li jipprovdu “likes”, 

dehriet, follows eċċ. (ara wkoll subkapitolu 3.1.2.5). 

• Fil-każ tal-preżentazzjoni ta’ evidenza dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-influencers, il-parti għandha 

tipprovdi l-informazzjoni ewlenija rigward influencers partikolari, pereżempju, il-lok ġeografiku tal-

influencer imsemmi u l-infiq relatat fir-reklamar, peress li jista’ jkun rilevanti għall-valutazzjoni tal-

evidenza. Għandha turi wkoll riżultati ta’ kampanja ta’ followers, pereżempju, billi tippreżenta l-volum 

ta’ bejgħ fuq bażi ta’ pajjiż b’pajjiż magħmul permezz ta’ indirizz URL jew kodiċi ta’ influencer 

speċifiku. 

• L-informazzjoni rigward l-iskop u l-karatteristiċi ewlenin tas-sit web tal-midja soċjali inkwistjoni tista’ 

tkun rilevanti għall-valutazzjoni tad-disponibbiltà tal-kontenut. 

 

3.1.2.7 Siti web tal-qsim ta’ vidjos u ritratti 

Il-kontenut relevanti fil-proċedimenti tat-trademarks jista’ jiġi żvelat billi jinqasmu immaġini u vidjos fuq l-

internet. 

 

F’termini tad-data rilevanti, għandha tkun jew id-data meta: 

• immaġni jew vidjo fil-fatt intwera; jew 

• sar disponibbli għall-wiri jew tniżżil eż. fuq pjattaforma online. 

 

Din l-informazzjoni tista’ tinkiseb permezz ta’ rapporti analitiċi. Aktar dettalji huma deskritti fis-subkapitoli 

3.1.2.5 u 3.1.2.6 hawn fuq. 

 

Filwaqt li immaġni normalment tiġi rrappreżentata f’kopja stampata jew f’ritratt tal-iskrin, il-mod kif tista’ tiġi 

ppreżentata l-evidenza inkluża fil-vidjo jista’ jvarja. Jista’ jkun il-vidjo nnifsu li jiġi ppreżentat bħala evidenza 

(eż. bħala fajl) jew inkella biss siltiet minnu li juru l-parti(jiet) rilevanti fejn il-kontenut inkwistjoni huwa 

ppreżentat. 

 

Għandu jiġi enfasizzat li s-sottomissjoni ta’ hyperlink jew indirizz URL tal-vidjo biss ma tkunx biżżejjed billi 

l-kontenut tagħhom jista’ jitneħħa jew jinbidel. Dan irid ikun akkumpanjat minn kopji stampati jew ritratti tal-

iskrin tal-kontenut rilevanti inkluż f’dak il-vidjo. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Meta jiġi ppreżentat il-vidjo nnifsu, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar meta u fejn il-vidjo jkun 

sar disponibbli għall-pubbliku (eż. evidenza bħal kopji stampati tal-vidjo ppostjat fuq siti tal-midja 

soċjali jew meta l-vidjo jkun deher bħala riklam fuq sit web). 

• Meta jiġi sottomess il-vidjo, huwa rrakkomandat li jiġi indikat il-mument preċiż (minuta/minuti, 

sekonda/sekondi) li fih il-marka, l-oġġetti u s-servizzi jew kontenut rilevanti ieħor ikun viżibbli fil-vidjo. 

• Meta ma jkun hemm l-ebda data oħra li tindika l-pubblikazzjoni ta’ kontenut partikolari fuq l-internet, 

il-kummenti magħmula mill-utenti jistgħu jservu bħala evidenza, sakemm dawn ikollhom id-data u 

jidhru li huma kredibbli. 

• Għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni dwar is-sors fejn ikunu inklużi l-immaġnijiet jew il-vidjos. 

• Huwa rrakkomandat li tiġi ppreżentata informazzjoni addizzjonali jew rapport analitiku dwar in-numru 

ta’ dehriet attwalment riċevuti mill-vidjo (eż. tiġi pprovduta evidenza bħal kopji stampati minn sit web 

ta’ qsim ta’ vidjos), il-firxa tad-data u l-oriġini territorjali/ġeografika ta’ dawk li jarawhom. Jekk rilevanti, 

huwa rakkomandabbli wkoll li tintwera aktar informazzjoni dwar dawk li jarawhom bħal ġeneru, età 

eċċ., jekk tista’ tiġi estratta minn ċerta pjattaforma jew mill-għodda analitika tagħha. 

 

3.1.2.8 Hyperlinks u indirizzi URL 

B’numru limitat ta’ eċċezzjonijiet, l- Hyperlinks  jew indirizzi URL waħedhom ma jistgħux jiġu kkunsidrati 

bħala evidenza suffiċjenti. Dawn għandhom jiġu supplimentati b’evidenza addizzjonali. Dan huwa 
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minħabba li l-informazzjoni aċċessibbli permezz ta’ hyperlink jew indirizz URL tista’ tinbidel jew titneħħa 

aktar tard. Barra minn hekk, jista’ jkun diffiċli li jiġi identifikat il-kontenut rilevanti (il-marka, id-data ta’ 

pubblikazzjoni, eċċ.). 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• L-użu ta’   hyperlink dirett jew indirizz URL għall-bażi tad-data uffiċjali ta’ waħda mill-IPOs tal-SM, il-

bażijiet tad-data uffiċjali miżmuma mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jew organizzazzjonijiet 

internazzjonali għandu jkun aċċettat (kif deskritt fis-subkapitolu 3.1.2.1 hawn fuq). Madankollu, fil-

każ li l-parti tistrieħ fuq dan it-tip ta’ evidenza online, għandha tiddikjaraha b’mod espliċitu u s-sors 

online għandu jkun identifikat b’mod ċar. 

• Bl-eċċezzjoni tal-hyperlinks  u l-indirizzi URL għall-bażijiet tad-data ta’ hawn fuq, meta l-indirizz URL 

jew hyperlink  jiġi sottomess, għandhom jiġu pprovduti wkoll kopja stampata jew ritratt ta’ skrin tal-

informazzjoni rilevanti li tinsab fihom. 

 

Għandu jiġi enfasizzat li anke jekk il-partijiet jiddikjaraw formalment u jużaw hyperlink dirett jew indirizz URL 

għall-bażi tad-data uffiċjali, kif deskritt hawn fuq, għandu jkun l-obbligu tagħhom li jivverifikaw li s-sorsi 

online jirriflettu l-iktar informazzjoni rilevanti preċiża u aġġornata. 

 

Barra minn hekk, jekk il-parti xorta tissottometti evidenza fiżika mingħajr ma tirrevoka formalment id-

dikjarazzjoni preċedenti tagħha li tuża hyperlink jew indirizz URL, f’każ li jkun hemm kontradizzjoni bejn l-

evidenza online u l-evidenza fiżika, l-aktar evidenza aġġornata reċenti għandha tipprevali. 

 

3.1.2.9 Pjattaformi tal-kummerċ elettroniku 

Ħafna mis-siti web kurrenti huma ddedikati għal diversi forom ta’ kummerċ elettroniku, bħall-bejgħ bl-imnut 

online, irkanti online u swieq online. 

 
F’termini tad-data rilevanti, il-pjattaformi tal-kummerċ elettroniku (40) ħafna drabi jindikaw id-data meta, 
pereżempju, il-prodott partikolari li jkollu marka (jew servizzi offruti taħt din il-marka) kien magħmul 
disponibbli għall-bejgħ għall-ewwel darba. Din l-informazzjoni li tinsab fil-kopji stampati jew ritratti tal-iskrin 
tista’ tkun rilevanti meta tistabbilixxi inter alia prova ta’ użu jew karattru distintiv akkwistat permezz ta’ użu. 

 

Barra minn hekk, ir-referenza speċifika għall-prodott jew servizz, pereżempju isem jew kodiċi, tista’ tkun utli 

meta torbot l-informazzjoni dwar dak il-prodott/servizz ma’ dik li tinsab f’evidenza oħra (eż. id-data tal-ewwel 

bejgħ). 

 

L-evidenza li toriġina mill-pjattaformi tal-kummerċ elettroniku jista’ jkollha valur evidenzjali anki fin-nuqqas 

tar-rappreżentazzjoni tat-trademark jew tal-prodotti/servizzi, sakemm numru ta’ referenza ta’ 

identifikazzjoni jista’ jkun marbut mal-marka, il-prodott jew is-servizz partikolari. 

 

Madankollu, għandu jiġi osservat li xi pjattaformi tal-kummerċ elettroniku jżommu l-istess data “disponibbli 

minn” u anke l-istess numru ta’ referenza għall-verżjonijiet ġodda ta’ prodott/servizz, li jistgħu jinkludu jew 

ikunu offruti taħt marka differenti. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Huwa rrakkomandat li l-parti tinkludi kopji stampati tar-reviews li jkunu ħallew l-utenti wara li xtraw il-

prodott jew ordnaw is-servizz fuq pjattaforma partikolari tal-kummerċ elettroniku, billi din l-

informazzjoni tista’ tkun utli biex tiġi stabbilita d-data rilevanti tal-pubblikazzjoni tal-kontenut. 

                                                      
(40) Pjattaformi tal-kummerċ elettroniku: pjattaformi tal-internet li jiffaċilitaw tranżazzjonijiet online ta’ oġġetti u servizzi permezz tat-
trasferiment ta’ informazzjoni u fondi fuq l-internet. 
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• Referenza speċifika li tidentifika l-prodott jew servizz rilevanti tista’ sservi ta’ rabta bejn l-

informazzjoni murija fuq il-pjattaforma tal-kummerċ elettroniku (eż. prodott li jkollu dik il-marka eċċ.) 

u dik inkluża fl-evidenza l-oħra (eż. data tal-bejgħ). 

 

3.1.2.10 Apps 

Parti konsiderevoli tal-attività online tinvolvi l-użu ta’ applikazzjonijiet (Apps) (41), eż. bejgħ bl-imnut online, 

irkanti online, netwerking soċjali, messaġġi istantanji, eċċ. Għalhekk, dan il-mezz huwa wkoll ikkunsidrat 

f’dan is-subkapitolu. 

 
Għandu jiġi osservat li xi siti web għandhom verżjoni tal-app (42). 

 

F’termini ta’ pubblikazzjoni ta’ kontenut rilevanti fuq l-internet, l-applikazzjonijiet u s-siti web jistgħu jipprovdu 

dak l-istess kontenut rilevanti (jiġifieri data, trademark, oġġetti u servizzi eċċ.) b’mod relattivament simili. 

Għalhekk, id-differenza prinċipali bejn l-apps u s-siti web ma tinsabx fil-kontenut innifsu, iżda fil-mezz ta’ kif 

tiġi ppreżentata l-informazzjoni rilevanti. 

 

Il-prova tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut rilevanti f’Apps li ma jkollhomx verżjoni fuq sit web tista’ tkun diffiċli, 

b’mod partikolari minħabba: 

- id-diffikultà biex tinkiseb prova li kontenut rilevanti jkun ġie ppubblikat permezz ta’ app meta l-

informazzjoni murija tkun temporanja u tista’ ma tkunx irkuprabbli wara ċertu żmien; 

- il-kapaċità limitata ta’ servizzi ta’ arkivjar fuq is-siti web biex tinqabad data storika mill-Apps; 

- il-possibbiltà limitata li tinħoloq verżjoni stampata tal-informazzjoni li tidher fl-Apps. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• meta l-Apps ikollhom ukoll verżjoni fuq sit web, huwa rakkomandabbli li l-informazzjoni rilevanti 

tinstilet mis-sit web; 

• jekk ma tkunx disponibbli verżjoni fuq sit web, ritratt tal-iskrin minn apparat mobbli jista’ jintuża bħala 

evidenza; 

• meta l-informazzjoni rilevanti tiġi ppreżentata fir-ritratt tal-iskrin miksub minn app, id-data ta’ meta 

jkun ittieħed ir-ritratt tal-iskrin tiġi preżunta bħala d-data tal-pubblikazzjoni tal-kontenut rilevanti, 

dment li ma tkunx tista’ tiġi stabbilita data rilevanti preċedenti mill-kontenut tar-ritratt tal-iskrin innifsu 

jew minn xi evidenza ta’ sostenn oħra; 

• meta tiġi vvalutata l-evidenza tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut rilevanti li tirriżulta minn ċerti Apps (eż. 

dawk li jintużaw għax-xiri, il-midja soċjali, eċċ.), l-informazzjoni dwar l-għan u l-karatteristiċi prinċipali 

tal-app inkwistjoni tista’ tkun rilevanti għall-valutazzjoni tal-evidenza. 

 

3.1.2.11 Metadata 

L-evidenza tal-pubblikazzjoni tal-kontenut rilevanti fuq l-internet tista’ tinkiseb permezz ta’ analiżi tal-
metadata (43) (jew data EXIF (44), ara l-indikazzjoni “C” fl-eżempju 2 hawn taħt) inkorporata, pereżempju, fi 
ħdan immaġnijiet, vidjos u siti web. Pereżempju, immaġni tista’ tinkludi informazzjoni dwarha nfisha, bħall-
awtur, id-data maħluqa jew immodifikata jew il-post fejn tkun ittieħdet (ara l-indikazzjonijiet “A”, “B” u “C” fl-
eżempji 1 u 2 hawn taħt). 

                                                      
(41) Programm jew grupp ta’ programmi mfassla għall-utent finali. Dawn jinkludu programmi ta’ bażijiet ta’ data, programmi ta’ wiri ta’ 
midja, word processors, brawżers tal-web, spreadsheets u applikazzjonijiet oħra. Huma mfassla biex iwettqu funzjonijiet, kompiti jew 
attivitajiet ikkoordinati. 
(42) Verżjoni (mobbli) tal-App: Tip ta’ softwer ta’ applikazzjoni mfassal biex jaħdem fuq apparat mobbli, bħal smartphone jew kompjuter 
tablet, li spiss ikollu l-għan li jipprovdi lill-utenti b’servizzi simili għal dawk aċċessati fuq il-PCs. 
(43) Id-data li tintuża biex jiġi deskritt il-kontenut ta’ ċertu element (eż. ritratt, immaġni, vidjo jew ktieb elettroniku). 
(44) Data EXIF (Exchangeable image file format (Format ta’ fajl ta’ stampi skambjabbli): standard li jispeċifika l-formats għal stampi, 
ħsejjes u tags anċillari li jintużaw minn kameras diġitali (inklużi smartphones), skeners u sistemi oħra li jittrattaw fajls ta’ stampi jew ta’ 
ħsejjes irrekordjati b’kameras diġitali. 
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Hemm diversi modi kif tinkiseb metadata. Skont l-apparat (bħal smartphone jew kamera diġitali) u meta jiġi 

ssejvjat il-fajl rilevanti, jista’ jkun possibbli li tiġi aċċessata l-metadata jew sempliċement billi tintgħażel il-

possibbiltà ta’ “informazzjoni” fuq l-immaġni nifisha jew inkella bl-użu ta’ softwer aktar speċjalizzat (jiġifieri 

rilevaturi tal-metadata). It-tip ta’ metadata li tista’ tinstilet jiddependi minn kif l-apparat ikun ħażen il-fajl u 

mill-kapaċitajiet tiegħu. 

 

Metadata estratta minn ritratt b’kamera diġitali 

 
Eżempju 1 

 

 

Metadata estratta minn immaġni bi smartphone 

 
 

Eżempju 2 
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Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Meta l-metadata tiġi sottomessa bħala evidenza, huwa rrakkomandat li tiġi pprovduta informazzjoni 

li tispjega kif din tkun inkisbet, x’tip ta’ informazzjoni tkun ġiet estratta u minn liema sors tkun ittieħdet. 

 

3.1.2.12 Fatturi li jistgħu jaffettwaw l-aċċessibilità għall-informazzjoni fuq l-internet 

Meta tiġi ppreżentata evidenza online għandhom jitqiesu wkoll ir-restrizzjonijiet li ġejjin: 

- passwords u pagamenti; 

- dominju tal-ogħla livell (45); 

- disponibbiltà għat-tiftix (46); 

- imblukkar ġeografiku (47). 

 

Kwistjonijiet ta’ Disponibbiltà għat-tiftix u l-Imblukkar ġeografiku huma ppreżentati fil-Prattika Komuni CP10 

- Kriterji għall-valutazzjoni tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-internet. Numru ta’ rakkomandazzjonijiet oħra huma 

ppreżentati hawn taħt. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• B’mod ġenerali, la r-restrizzjoni tal-aċċess għal ċirku limitat ta’ nies permezz ta’ protezzjoni tal-

password, u lanqas il-ħtieġa ta’ ħlas għall-aċċess ma għandhom jipprevjenu kopji stampati jew ritratti 

tal-iskrin minn tali siti web jew Apps protetti milli jiġu sottomessi bħala evidenza. Madankollu, id-

disponibbiltà ta’ kontenut rilevanti tista’ tiddependi fuq iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ każ partikolari. 

• Dominji tal-ogħla livell, fil-prinċipju, ma għandhomx jaffettwaw il-possibbiltà li tinstab marka jew 

kontenut ieħor rilevanti fuq l-internet. Madankollu, dawn jistgħu jservu ta’ indikazzjoni dwar liema 

konsumaturi kellhom l-aktar probabbiltà li jaċċessaw ċertu sit web. Pereżempju, jekk dominju tal-

ogħla livell kellu jkun dak ta’ Stat Membru tal-UE, ikun aktar probabbli li l-konsumaturi f’dak l-Istat 

Membru jew b’mod aktar ġenerali fl-UE setgħu jsiru konxji tal-kontenut fuq dik il-paġna web, waqt li 

tiġi kkunsidrata wkoll il-lingwa użata. 

 

3.1.3 Il-ġenwinità, il-veraċità u l-affidabbiltà tal-evidenza, u l-kriterji għall-valutazzjoni tagħha 

Għall-iskop tal-Prattika Komuni CP12, il-ġenwinità u l-veraċità tal-evidenza għandhom ifissru li mhix 
iffalsifikata, sussegwentement emendata, mibdula jew falza. 

 

B’mod ġenerali, kull oġġett ta’ evidenza jingħata piż xieraq skont il-valur probatorju tiegħu. Għalhekk, 

għandu jerġa’ jiġi enfasizzat li r-rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt ma jikkonċernawx il-valutazzjoni tal-

valur probatorju tal-evidenza. Huma jippreżentaw biss approċċ komuni għall-passi preċedenti – jiġifieri 

elementi li jistgħu jiġu analizzati sabiex inizjalment jivverifikaw jekk l-evidenza in kwistjoni hijiex ġenwina. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Meta tiġi vvalutata l-ġenwinità u l-veraċità tal-evidenza, għandu jittieħed kont, inter alia ta’: 

(i) il-persuna li minnha toriġina l-evidenza u l-kapaċità tal-persuna li tagħti l-evidenza jew is-sors 

tagħha (jiġifieri l-oriġini tal-evidenza); 

(ii) iċ-ċirkostanzi tal-preparazzjoni tagħha; 

                                                      
(45) L-aħħar segment ta’ isem ta’ dominju, jew il-parti li ssegwi immedjatament wara s-simbolu “punt”. Hemm għadd limitat ta’ suffissi 
predefiniti li jirrappreżentaw dominju tal-ogħla livell. Eżempji ta’ dominji tal-ogħla livell jinkludu: .com — negozji kummerċjali;.gov — 
aġenziji governattivi;.edu — istituzzjonijiet edukattivi. 
(46) Il-possibbiltà li sit web jinstab billi jiddaħħlu termini ta’ tiftix fi brawżer ta’ magna tat-tiftix jew b’xi mod ieħor. 
(47) Forma ta’ sigurtà użata fl-emails, fuq il-web jew fuq kwalunkwe server tal-internet ieħor biex tirrestrinġi l-aċċess għall-kontenut 
abbażi tal-pożizzjoni ġeografika tal-utent. Il-post fejn jinsab l-utent jiġi ddeterminat billi jiġi ċċekkjat l-indirizz IP tagħhom (pajjiż) jew il-
firxa ta’ indirizzi li jitqiesu bħala mhux mixtieqa jew ostili. 
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(iii) lil min hija indirizzata; 

(iv) jekk mill-kontenut tidhirx li hi sensata, koerenti u affidabbli (48). 

• Evidenza li jkollha data jew elementi oħra miżjuda wara (eż. dati miktubin bl-idejn fuq dokumenti 

stampati) tista’ twassal biex tiġi ddubitata l-ġenwinità u l-veraċità tagħha; 

• L-eżami tal-oġġetti kollha ta’ evidenza għandu jinkludi wkoll il-verifika jekk hemmx xi inkonsistenzi 

bejn l-oġġetti ta’ evidenza sottomessi. 

 

3.2 L-istabbiliment tad-data rilevanti tal-evidenza 

Meta tkun qed tiġi vvalutata l-evidenza, huwa importanti li tiġi stabbilita d-data tad-dokument jew tal-oġġett 

tal-evidenza. Barra minn hekk, il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM kif ukoll il-partijiet fil-proċedimenti 

għandhom iqisu d-data/il-perjodu ta’ żmien rilevanti u l-importanza tagħhom fi proċedimenti partikolari 

(pereżempju fil-każ ta’ wiri ta’ prova tal-użu, il-karattru distintiv miksub jew ir-reputazzjoni). Madankollu, il-

prova tad-data rilevanti xi kultant tista’ tqajjem numru ta’ kwistjonijiet, pereżempju, fejn ma jkun hemm l-

ebda data indikata fl-evidenza jew meta tiġi ttrattata evidenza online. 

 

Għalhekk, dan il-kapitolu jindirizza l-kwistjoni tal-istabbiliment tad-data rilevanti tal-evidenza fil-każ ta’: 

dokumenti u kampjuni, evidenza online u stħarriġ dwar is-suq. 

 

3.2.1 Evidenza dokumentarja: l-istabbiliment tad-data tad-dokumenti 

Kif spjegat fis-subkapitolu 3.1.1 tal-Prattika Komuni CP12, mezzi differenti ta’ evidenza jistgħu jiġu 

ppreżentati minn parti biex tistabbilixxi l-istess fatt. Barra minn hekk, eżami globali ta’ dawn l-oġġetti ta’ 

evidenza jimplika li dawn għandhom jiġu vvalutati fid-dawl ta’ xulxin. 

 

Bħala regola ġenerali, fil-każ ta’ dokumenti, midja stampata, rapporti annwali awditjati eċċ dawn għandu 

jkollhom data ċara. Jekk le, il-parti għandha tippreżenta provi addizzjonali. Dan huwa wkoll il-każ jekk ikun 

komuni f’settur tas-suq partikolari li l-kampjuni tal-oġġetti nfushom ma jkollhomx indikazzjonijiet tal-ħin. Fil-

biċċa l-kbira tal-każijiet, ritratti ta’ kampjuni fiżiċi jew eżemplari nfushom ikunu jeħtieġu evidenza ta’ sostenn 

biex tiġi ddeterminata data rilevanti. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Id-data tal-evidenza għandha tkun apparenti mill-evidenza nnifisha; 

• Il-materjal sottomess mingħajr ebda indikazzjoni ta’ data jista’, fil-kuntest ta’ valutazzjoni ġenerali, 
jibqa’ rilevanti u jittieħed f’kunsiderazzjoni flimkien ma’ oġġetti oħra ta’ evidenza, ippreżentati mill-
parti, li huma datati (49). 

 

3.2.2 Evidenza online: għodda biex tiġi ddeterminata d-data rilevanti 

Il-kapitolu preċedenti dwar il-mezzi u s-sorsi tal-evidenza jindirizza inter alia aspetti li għandhom jiġu 

kkunsidrati meta jiġu trattati sorsi online differenti. 

 

Min-naħa tiegħu, dan is-subkapitolu (3.2.2) jipprovdi lista mhux eżawrjenti ta’ għodod li jistgħu jgħinu 

biex tiġi ddeterminata d-data meta kontenut partikolari jkun ġie ppubblikat fuq l-internet. 

 

F’dan il-kuntest, l-għodod li ġejjin jistgħu jintużaw biex tiġi ddeterminata d-data rilevanti: 

• magni tat-tiftix u servizzi ta’ arkivjar ta’ siti web; 

• kronogrammi ġġenerati bil-kompjuter; 

• għodod forensiċi tas-softwer. 

                                                      
(48) 15/12/2005, T-262/04, Trademark tridimensjonali li tippreżenta ruħha taħt forma ta’ lajters biż-żnied, EU:T:2005:463, § 78; 
25/04/2018, T-312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, § 50. 
(49) 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33. 
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Madankollu, l-użu tal-għodod imsemmija hawn fuq mill-partijiet fil-proċedimenti u r-rappreżentanti tagħhom 

mhuwiex obbligatorju. Għażliet oħra (pereżempju, ċertifikat tan-nutar) jew għodod online jistgħu jintużaw 

mill-parti fil-proċedimenti jew mir-rappreżentant tiegħu/tagħha. Il-kwistjoni tal-valutazzjoni tagħhom tibqa’ 

dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM. 

 

Ir-rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt huma bbażati fuq il-Prattika Komuni CP10 — Kriterji għall-valutazzjoni 

tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-internet. 
 

3.2.2.1 Dati pprovduti minn magni tat-tiftix u servizzi ta’ arkivjar ta’ siti web 

Id-data tal-iżvelar tista’ tiġi stabbilita permezz tad-data rilevanti pprovduta minn magni tat-tiftix (50) u servizzi 
ta’ arkivjar ta’ siti web. 

 

Il-magni tat-tiftix jippermettu li l-utenti jfittxu l-informazzjoni fi żmien speċifiku (ara l-indikazzjoni “A” fl-

eżempju 3 hawn taħt) (51). Ir-riżultati miksuba jistgħu jikkostitwixxu indikazzjoni preliminari ta’ meta l-

kontenut rispettiv kien disponibbli online. 

 

Madankollu, sabiex tingħata prova tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut partikulari, id-data rilevanti għandha tiġi 

kkorroborata minn informazzjoni ulterjuri, idealment id-dati inklużi fil-kontenut tas-siti web partikolari elenkati 

fir-riżultati tat-tiftix. 

 

                                                      
(50) Programmi tal-kompjuter li jfittxu informazzjoni li tinkludi kelma/kliem ewlenija/ewlieni partikolari fuq l-internet. 
(51) Xi magni tat-tiftix temporanjament jużaw cache — jew jaħżnu informazzjoni — rigward il-kontenut tas-sit web. Dan isir permezz ta’ 
programm imsejjaħ “web crawler”, li jiskannja l-internet, iżur kull sit web li jista’ u jaħżen informazzjoni (bħad-data tal-pubblikazzjoni 
jew tal-ħolqien tas-sit jew tal-kontenut tiegħu) dwar dawk il-paġni web f’indiċi. 



 
Evidenza fi Proċedimenti tal-Appell għal Trademarks 

  
 

 

 
Prattika Komuni 20 
 

 

 
Eżempju 3 

 

Minħabba l-limitazzjonijiet imsemmija hawn taħt, għandu jkun hemm dipendenza b’attenzjoni fuq il-magni 

tat-tiftix. L-ewwel nett, waqt tiftix f’perjodu ta’ żmien (ara l-indikazzjoni “A” fl-eżempju 4), id-data miksuba 

tista’ ma tkunx neċessarjament id-data meta jkun ġie ppubblikat il-kontenut rilevanti (ara l-indikazzjoni “C” 

fl-eżempju 4), iżda d-data li fiha l-għodda tkun ħażnet il-cache jew qabdet is-sit web partikolari (ara l-

indikazzjoni “B” fl-eżempju 4). It-tieni nett, il-kontenut ta’ sit web li juri informazzjoni/kontenut rilevanti jista’ 

ma jkunx relatat mad-data murija, iżda mal-verżjoni l-aktar reċenti ta’ dak is-sit web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evidenza fi Proċedimenti tal-Appell għal Trademarks 

  
 

 

 
Prattika Komuni 21 
 

 

 
 

Meta tidħol fis-sit web korrispondenti li jkun jinkludi l-istampa, tiskopri li d-data tal-iżvelar tal-

immaġni tkun it-23 ta’ Marzu 2016. 

 

 
 

Eżempju 4 

 

Min-naħa l-oħra, is-servizzi tal-arkivjar tas-siti web (bħall-“Magna WayBack”) jistgħu jservu bħala għodda 

siewja biex tiġi ppruvata d-data tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut partikolari fuq l-internet. 

 

Huma jipprovdu aċċess għal siti web arkivjati jew għal partijiet minnhom kif ikunu dehru f’ċertu ħin (“qbid”) 

(ara l-indikazzjoni “A” fl-eżempju 5 hawn taħt). Barra minn hekk, arkivji ta’ siti web jipprovdu wkoll il-

possibbiltà li wieħed jarahom u jinnaviga fihom. 
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Minkejja dan, meta tiġi vvalutata l-evidenza miksuba mis-servizzi ta’ arkivjar ta’ siti web, għandhom jitqiesu 

l-aspetti li ġejjin: 

- Aċċess limitat għall-kontenut ta’ sit web. Pereżempju, jista’ ma jkunx possibbli l-arkivjar tal-kontenut 

protett b’password jew is-sidien tas-sit web jistgħu jimblukkaw lis-sistemi tal-arkivjar milli jaċċessaw 

il-kontenut tiegħu (jiġifieri Esklużjoni ta’ Robots (52). 

- Arkivjar inkomplet jew parzjali tal-kontenut tas-sit web. 

- Tneħħija tal-kontenut. Is-sidien ta’ siti web għandhom dritt li jitolbu t-tneħħija tal-kontenut arkivjat. 

- Aġġornamenti sporadiċi. Is-siti web ma jiġux arkivjati kull darba li jiġu aġġornati jew mibdula, iżda 

biss meta jżuruhom il-web crawlers (53). Dan, imbagħad, jiddependi mill-popolarità tas-sit web. 

 

 
Eżempju 5 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Ir-riżultat tat-tfittxijiet li jużaw is-servizzi tal-magni tat-tiftix għandu jkun invokat b’kawtela; 

• Huwa importanti li jitqies li, waqt in-navigazzjoni tas-sit web arkivjat, partijiet separati tas-sit web 

jistgħu jkunu relatati ma’ dati differenti; 

• Biex tingħata prova tal-pubblikazzjoni tal-kontenut rilevanti fuq l-internet, ikun aħjar li kieku jintużaw 

servizzi ta’ arkivjar ta’ siti web minflok servizzi ta’ magni tat-tiftix; 

• Sabiex tingħata prova tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut partikolari fuq l-internet, id-data rilevanti 

                                                      
(52) Standard użat mis-siti web biex jikkomunikaw mal-web crawlers u ma’ web robots oħra. Esklużjoni ta’ Robots tinforma lill-web robot 
dwar liema partijiet minn sit web ma għandhomx jiġu pproċessati jew skannjati. 
(53) Bot tal-internet li sistematikament jibbrawżja l-world wide web, tipikament għall-indiċjar tal-web. 
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għandha tkun ikkorroborata b’aktar evidenza. 
 

3.2.2.2 Informazzjoni dwar il-kronogramma ġġenerata bil-kompjuter 

Kronogramma elettronika (54) tassenja ħin eżatt lil fajl, messaġġ, tranżazzjoni, immaġni eċċ., li jagħti prova 

li l-kontenut ikun eżista f’ċertu ħin. 

 
Huma disponibbli diversi servizzi li jipprovdu (55) kronogrammi. Uħud minnhom għandhom ir-rikonoxximent 
tal-Kummissjoni Ewropea li huma konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 (56). Il-fornituri 
ta’ dawk is-servizzi jistgħu joħorġu kronogrammi elettroniċi kwalifikati (57). 

 

Il-lista Ewropea ta’ fornituri kwalifikati ta’ kronogrammi (58) titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-

Kummissjoni Ewropea. 

 

Kronogramma kwalifikata maħruġa minn Stat Membru partikolari hija rikonoxxuta fl-Istati Membri kollha. 

Barra minn hekk, din hija preżunta li tkun preċiża fid-data u l-ħin li hija tindika, u fl-integrità tad-data li 

magħha jkunu marbuta d-data u l-ħin (59). 

 

Kronogrammi jistgħu jipproteġu l-kontenut inkluż f’kopja stampata jew f’ritratt tal-iskrin (ara l-indikazzjonijiet 

“A” fl-eżempji 6 u 7 hawn taħt) mill-possibbiltà li aktar tard dan jiġi emendat jew li jitneħħa mis-sors oriġinali 

tiegħu. Barra minn hekk, din it-tip ta’ evidenza mhijiex soġġetta għal limitazzjonijiet territorjali. 

 

Meta tintalab kronogramma għal sit web speċifiku, is-servizz jipprovdi ċertifikat li jivverifika l-kontenut bi 

kronogramma, bħall-indirizz URL u d-data, kollu relatat ma’ dak is-sit web fil-mument tal-kronogramma (ara 

l-indikazzjoni “A” fl-eżempju 7 u l-indikazzjonijiet “A” u “B” fl-eżempju 8 hawn taħt). 

 

Kemm siti web statiċi kif ukoll sessjonijiet ta’ bbrawżjar jistgħu jingħataw kronogramma. 

 

Meta siti web statiċi jingħataw kronogramma, ġeneralment is-servizz tal-kronogramma joħroġ ċertifikat 

diġitali li jinkludi l-kontenut viżibbli f’URL speċifiku f’mument partikolari, u li jispeċifika d-data u l-ħin preċiżi. 

Din it-tip ta’ kronogramma sservi biex tiggarantixxi li r-ritratt tal-iskrin sottomess ma jkunx ġie mmodifikat, 

billi ċ-ċertifikat, li jkun iffirmat u bi kronogramma diġitali, jinkludi l-informazzjoni viżwali pprovduta mill-URL 

u mill-kodiċi HTML bħala dokument mehmuż maċ-ċertifikat. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
(54) Data f’għamla elettronika li torbot data oħra f’għamla elettronika ma’ żmien partikolari, li tistabbilixxi evidenza li d-data tal-aħħar 
kienet teżisti f’dak il-ħin (l-Artikolu 3(33) tar-Regolament eIDAS). Xi wħud mis-servizzi ta’ għoti ta’ kronogramma huma bbażati fuq it-
teknoloġija blockchain 
(55) Sekwenza ta’ karattri jew ta’ informazzjoni kodifikata li tidentifika meta jkun seħħ ċertu avveniment, u normalment tagħti d-data u 
l-ħin tal-jum. 
(56) Regolament (UE) Nru°910/2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern 
(Regolament eIDAS). 
(57) Kronogramma elettronika li tikkonforma ma’ ċerti rekwiżiti li huma stabbiliti fl-Artikolu 42 tar-Regolament eIDAS, jiġifieri, li: a) 
jgħaqqad id-data u l-ħin mad-data sabiex il-possibbiltà li d-data tiġi modifikata mingħajr ma tiġi skoperta tiġi eliminata b’mod raġonevoli; 
b) hija bbażata fuq sors ta’ informazzjoni temporanja marbut ma’ Ħin Universali Koordinat (sistema unifikata mmaniġġjata 
internazzjonalment ta’ arloġġi atomiċi li tgħaqqad il-Ħin Medju ta’ Greenwich). 
(58) Lista ta’ fiduċja: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Fornitur ta’ kronogramma kwalifikat (Fornituri tas-servizz ta’ fiduċja 
kkwalifikati (Qualified trust service providers) — QTSP): Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji li jipprovdi u jippreserva ċertifikati diġitali minbarra 
li joħloq u jivvalida l-firem elettroniċi. Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji jkun ingħata status superviżorju u huwa meħtieġ jirregola l-proċeduri 
ta’ ffirmar elettroniku fl-UE u fl-Iżvizzera. 
(59) L-Artikolu 41 tar-Regolament eIDAS. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Kronogramma ta’ sit web statiku 

 
Eżempju 6 

Mingħajr kronogramma 
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Kronogramma ta’ sit web statiku: iċ-ċertifikat 

 
Eżempju 7 

Bi kronogramma 

 

Kronogrammi ta’ sessjonijiet ta’ bbrawżjar (jew “siti web dinamiċi”) jippermettu li l-utenti jieħdu 

kronogramma ta’ bosta ritratti tal-iskrin jew li jirrekordjaw vidjo ta’ sessjoni ta’ bbrawżjar fuq l-Internet, li tkun 

iċċertifikata permezz ta’ ċertifikat iffirmat u bi kronogramma li jinkludi l-informazzjoni dwar il-vidjo u r-ritratti 

tal-iskrin meħuda matul is-sessjoni ta’ bbrawżjar (ara l-indikazzjonijiet “A” u “B” fl-eżempju 8 hawn taħt). 
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Kronogramma ta’ sessjoni ta’ bbrawżjar 

 
Eżempju 8 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Ikun aħjar li kieku kronogramma tintuża bħala miżura ta’ prekawzjoni sabiex tiġi protetta l-

pubblikazzjoni ta’ kontenut partikolari; 

• Meta jkunu meħtieġa diversi passi sabiex tinkiseb l-evidenza rilevanti, ikun aħjar li kieku tingħata 

kronogramma lis-sessjoni sħiħa ta’ bbrawżjar. 
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3.2.2.3 Għodod forensiċi tas-softwer 

Għodod forensiċi tas-softwer (60) jintużaw biex tiġi akkwistata evidenza diġitali u ġġenerata bil-kompjuter. Xi 

wħud jimmiraw lejn utenti mhux esperti u huma disponibbli liberament fuq l-Internet. 

 

Dawn l-għodod jistgħu jintużaw, b’mod partikolari, biex tinstilet informazzjoni dwar id-data rilevanti li tista’ 

tkun inkorporata f’immaġnijiet, vidjos jew fl-ipprogrammar użat biex jinħoloq sit web (jiġifieri metadata). Din 

id-data tista’ tintuża biex tingħata prova tal-pubblikazzjoni ta’ kontenut partikolari fuq l-internet. 

 

Għodod forensiċi tas-softwer jistgħu jintużaw ukoll għall-monitoraġġ tal-midja soċjali, bil-qbid ta’ posts 

flimkien ma’ immaġnijiet. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Meta l-evidenza tinstilet permezz ta’ għodod forensiċi tas-softwer, ikun aħjar li kieku tiġi pprovduta 

informazzjoni li tispjega l-għodda, kif tkun inkisbet l-informazzjoni, x’tip ta’ informazzjoni instiltet u 

minn liema kontenut ittieħdet, kif ukoll id-data u l-ħin li fihom inkisbet l-informazzjoni. 

 

3.2.3 Il-perjodu u l-ħin ta’ stħarriġ dwar is-suq 

Fir-rigward ta’ stħarriġ dwar is-suq, tinħoloq il-mistoqsija dwar liema għandu jkun il-perjodu ta’ żmien rifless 

fl-istħarriġ — il-perjodu qabel id-data tal-preżentata, il-mument tal-proċedimenti, wara d-data tal-preżentata, 

eċċ. Għalhekk, il-parti għandha tieħu inkunsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet indikati hawn taħt. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Il-perjodu tal-istħarriġ għandu jkun relevanti għall-perjodu meta l-kawża tal-azzjoni nħolqot peress li 

l-istħarriġ imbagħad ikun ta’ għajnuna biex jistabbilixxi, pereżempju, ir-rikonoxximent ta’ trademark 

partikolari. 

 

Madankollu, stħarriġ ikkumpilat xi żmien qabel jew wara d-data rilevanti jista’ jkun fih indikazzjonijiet utli, 

għalkemm il-valur evidenzjali tiegħu jista’ jvarja skont jekk il-perjodu kopert huwiex viċin jew ’il bogħod mid- 

data rilevanti (61). 

 

3.3 Modi kif tiġi ppreżentata evidenza 

Ir-responsabbiltà biex tinġabar l-evidenza taqa’ fuq il-parti fil-proċedimenti. Barra minn hekk, il-

preżentazzjoni tal-evidenza għandha tkun ċara u preċiża biżżejjed biex tippermetti lill-parti l-oħra teżerċita 

d-dritt tad-difiża tagħha u lill-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM biex iwettqu l-eżami tagħhom. B’kont meħud 

ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Prattika Komuni tinkludi rakkomandazzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u l-istruttura 

tal-evidenza, il-formats aċċettabbli, id-daqs u l-volum kif ukoll indiċi tal-annessi tagħha. 

 

Din fiha wkoll gwida għall-UAs, il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom dwar kif jiġi ddisinjat u mwettaq 

stħarriġ dwar is-suq li għandu jiġi sottomess bħala evidenza fi proċedimenti ta’ trademarks, kif ukoll lista ta’ 

kontroll, li tista’ tintuża minn korpi ta’ appell u IPOs tal-SM bħala għodda ta’ appoġġ għad-deċiżjonijiet waqt 

li jiġi trattat l-istħarriġ. 

                                                      
(60) L-għodod li jgħinu lill-investigaturi jirkupraw evidenza mill-kompjuters u jidentifikaw, jippreservaw, jirkupraw u jinvestigaw l-
informazzjoni rilevanti f’konformità mal-istandards forensiċi diġitali. 
(61) Pereżempju: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: “[,,,] għandu jiġi osservat, qabel kollox, li, sabiex tibbenefika 
minn karattru iktar distintiv minħabba l-għarfien li l-pubbliku għandu tagħha, trademark preċedenti għandha, f’kull każ, tkun magħrufa 
fost il-pubbliku fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trademark jew, skont il-każ, fid-data tal-prijorità invokata in sostenn ta’ din 
l-applikazzjoni […]. Madankollu, ma jistax jiġi eskluż a priori li analiżi mwettqa f’ċertu żmien qabel jew wara din id-data jista’ jkun fiha 
indikazzjonijiet utli, filwaqt li madankollu wieħed iżomm f'moħħu li l-valur probatorju jista’ jvarja skont kemm il-perijodu kopert huwiex 
viċin jew le mad-data ta’ preżentata jew mad-data ta’ prijorità tal-applikazzjoni għat-trademark in kwistjoni. Barra minn hekk, il-valur 
probatorju tiegħu jiddependi mill-metodu ta’ stħarriġ użat.” 
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Barra minn hekk, il-kapitolu jippreżenta standard minimu għal affidavits u dikjarazzjonijiet tax-xhieda. 

 

3.3.1 Preżentazzjoni ta’ evidenza: formats, daqs u volum aċċettabbli 

Meta wieħed iżomm f’moħħu ċerti differenzi bejn it-tipi ta’ preżentati, għall-iskop ta’ din il-Prattika Komuni, 

inħolqu ħames gruppi ta’ rakkomandazzjonijiet għal: (i) it-tipi ta’ preżentati kollha (ii) preżentati ta’ karti, 

inklużi preżentati ta’ kwalunkwe oġġetti fiżiċi (iii) preżentati elettroniċi (iv) preżentati bil-faks u (v) 

trasportaturi tad-data. 

 

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-preżentata elettronika, fejn disponibbli, tibqa’ l-mezz preferut biex 

jiġu ppreżentati sottomissjonijiet u evidenza. Barra minn hekk, il-parti jew ir-rappreżentant tagħha 

għandhom dejjem jiċċekkjaw minn qabel liema tipi ta’ preżentati huma aċċettati mill-korp tal-appell rilevanti 

jew mill-IPO tal-SM. Pereżempju, xi wħud jistgħu jkunu mingħajr karti jew ma jaċċettawx preżentati bil-faks. 

 

3.3.1.1 It-tipi ta’ preżentati kollha 

Dawk l-oġġetti ta’ evidenza biss li huma msemmija f’sottomissjoni u msemmija f’indiċi ta’ annessi għandhom 

jiġu ppreżentati bħala annessi. 

 

Il-parti li tissottometti għandha tikkunsidra l-aspetti ewlenin li ġejjin ta’ preżentazzjoni strutturata ta’ evidenza 

rigward it-tipi ta’ preżentati kollha. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• L-evidenza għandha tkun tinsab fl-annessi għal sottomissjoni, li għandhom ikunu numerati 

konsekuttivament, pereżempju: Anness 1, Anness 2 eċċ. 

• Kull anness għandu jkun iddifferenzjat b’mod ċar, eż. billi jiġi introdott permezz ta’ paġna ta’ quddiem 

speċifika jew ikun immarkat Anness 1, Anness 2 eċċ fil-parti ta’ fuq tal-ewwel paġna tal-evidenza. 

• Kull sottomissjoni ta’ evidenza bil-miktub (jiġifieri f’kull anness), jekk possibbli, għandha tkun 

impagnata. 

• L-evidenza għandha tkun akkumpanjata minn indiċi ta’ annessi (deskritt fis-subkapitolu 3.3.2.1 hawn 

taħt). 

• Il-parti għandha tinkludi fis-sottomissjonijiet tagħha spjegazzjoni dwar dak li jippreżenta jew beħsiebu 

jagħti prova tiegħu kull oġġett ta’ evidenza. 

• Kull referenza fis-sottomissjoni għall-evidenza ppreżentata għandha tiddikjara n-numru tal-anness 

rilevanti kif mogħti fl-indiċi tal-annessi (deskritt fis-subkapitolu 3.3.2.1 hawn taħt). 

• Barra minn hekk, jekk il-parti tirreferi għal evidenza magħluqa f’sottomissjoni differenti din għandha 

tkun indikata b’mod ċar (eż. l-Anness 3 għad-Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet). 

• Jekk meħtieġ, id-data u l-firma għandhom jiġu nklużi f’kull paġna jew sottomissjoni ta’ evidenza, skont 

il-proċedura ta’ kull korp tal-appell jew IPO ta’ SM. 

• Jekk diversi trademarks, oġġetti u servizzi jew dati huma murija f’oġġett wieħed ta’ evidenza, l-

informazzjoni rilevanti għandha tkun indikata b’mod ċar. 

• Jekk l-oriġinali fihom elementi tal-kulur ta’ rilevanza għall-fajl (pereżempju ċertifikat ta’ 

reġistrazzjoni (62) jew evidenza ta’ użu ġenwin), l-evidenza għandha tiġi ppreżentata bil-kulur. 

 

Il-partijiet fil-proċedimenti tal-appell għandhom jikkunsidraw bir-reqqa kemm għandhom bżonn jippreżentaw 

evidenza biex jistabbilixxu u jagħti prova tal-fatti rilevanti. Huma għandhom jagħżlu bir-reqqa l-evidenza 

ppreżentata fil-proċedimenti fid-dawl kemm tal-kwantità kif ukoll tal-kwalità tagħha u jivvalutaw, b’mod 

razzjonali, l-ammont ta’ evidenza u l-valur probatorju tagħha. Għalhekk, il-partijiet fil-proċedimenti 

għandhom iqisu l-punti ta’ hawn taħt. 

                                                      
(62) 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. 
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Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Jekk parti biss mill-evidenza — pereżempju, il-qoxra ta’ quddiem u ftit paġni ta’ ġewwa — hija rilevanti 

f’każ partikolari, il-parti għandha tippreżenta biss il-paġni/partijiet rilevanti; 

• Madankollu, fuq talba, għandha tiġi pprovduta verżjoni sħiħa/kompluta tal-evidenza. 

 

3.3.1.2 Preżentati bil-karti, inklużi oġġetti fiżiċi 

Fil-każ ta’ preżentata bil-karti, l-indikazzjonijiet li ġejjin huma rakkomandati. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Jekk id-dokumentazzjoni (evidenza) tintbagħat f’pakketti differenti, indikazzjoni tan-numru totali ta’ 

annessi, numru ta’ pakketti u identifikazzjoni tal-annessi li jinsabu f’kull pakkett għandhom jiġu nklużi 

fuq il-paġna ta’ quddiem tal-indiċi tal-annessi. 

• L-użu ta’ folji DIN-A4 sempliċi minflok formats jew mezzi oħrajn għad-dokumenti kollha sottomessi, 

inklużi separaturi bejn l-annessi jew id-dokumenti mehmuża, huwa rakkomandabbli. Madankollu, 

f’kull każ għandha tiġi kkunsidrata l-kwalità tajba li tinftiehem l-evidenza. Għalhekk, jista’ jkun hemm 

tipi speċifiċi ta’ evidenza (eż. kartelluni) fejn format akbar (eż. folja DIN-A1) ikun aktar xieraq. 

• Dokumenti oriġinali ma għandhomx jintbagħtu. Pjuttost, għandha ssir u tintbagħat kopja (bil-kulur, 

jekk rilevanti) u tintbagħat bħala anness. 

• It-trażmissjoni ta’ eżemplari fiżiċi, kampjuni eċċ. għandha tiġi evitata kull fejn possibbli. Pjuttost, 

għandu jittieħed ritratt tagħhom, li mbagħad għandu jiġi stampat (jekk rilevanti, bil-kulur) u mibgħut 

bħala dokument (anness). 

• Jekk parti fil-proċedimenti tibgħat ritratti ta’ eżemplari/kampjuni fiżiċi, din għandha tinkludi l-visti kollha 

rilevanti għall-każ partikolari billi tieħu ritratti ta’ kull ġenb tal-kampjun u mbagħad ta’ dettalji bħall-

marka, il-lingwa, id-dati jew l-ismijiet tal-pajjiżi li jistgħu jidhru fuqu. Fejn possibbli, it-tikketti li huma 

element tal-kampjun ikkonċernat għandhom ukoll jiġu fotografati separatament fuq wiċċ ċatt u 

orizzontali. 

• Jekk applikabbli, it-tieni kopja biex tintbagħat lill-parti l-oħra għandha tkun identifikata b’mod ċar. 

• Jekk applikabbli, it-tieni sett ta’ elementi tal-kulur għandu jkun inkluż biex jintbagħat lill-parti l-oħra. 

 

Hemm ukoll possibbiltà li tiġi ppreżentata evidenza rreġistrata fuq trasportaturi tad-data. Dan is-suġġett 

huwa deskritt hawn taħt fis-subkapitolu 3.3.1.5 

 

3.3.1.3  Preżentati elettroniċi 

Jekk parti tippreżenta evidenza elettronikament (permezz ta’ preżentati elettroniċi), għandha żżomm 

f’moħħha r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Ebda tieni kopja ma għandha tintbagħat permezz ta’ preżentata elettronika. Madankollu, jekk 

meħtieġ minn korp ta’ appell jew IPO ta’ SM, kopja stampata għandha tiġi ppreżentata fi skadenza 

stipulata. 

• Ir-restrizzjonijiet tad-daqs tal-fajl jiddependu fuq il-limiti tekniċi u l-kapaċitajiet ta’ kull korp tal-appell 

jew IPO ta’ SM. 

 

Barra minn hekk, billi l-annessi (evidenza) għandhom jintbagħtu bħala fajls, dan li ġej għandu jiġi kkunsidrat 

mill-parti. 
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Rakkomandazzjonijiet: 

 

• L-annessi (evidenza) għandhom ikunu f’fajl wieħed jew aktar separati mill-fajl li fih is-sottomissjoni. 

• Fajl jista’ jkun fih anness wieħed jew aktar. Ma għandux ikun obbligatorju li jinħoloq fajl wieħed għal 

kull anness. Madankollu, huwa rrakkomandat li l-annessi jiżdiedu f’ordni numerika axxendenti meta 

jiġu ppreżentati, u li jkunu msemmija b’mod ċar biżżejjed (kif deskritt hawn taħt). 

• Il-fajls għandhom jinkludu ismijiet, li idealment jidentifikaw il-kontenut tagħhom b’mod ċar kemm jista’ 

jkun (pereżempju: Anness 1, Anness 2, Annessi 1 sa 6, Anness 1 sa 3 Fatturi eċċ.). 

 

Ir-restrizzjoni tat-tul tal-isem għall-fajls ta’ hawn fuq tiddependi fuq il-limiti tekniċi u l-kapaċitajiet ta’ kull korp 

tal-appell jew IPO ta’ SM. 

 

3.3.1.4 Preżentati bil-faks 

Jekk parti tippreżenta evidenza bil-faks, għandha żżomm f’moħħha r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Jekk ammont kbir ta’ dokumentazzjoni (evidenza) tiġi sottomessa f’lottijiet differenti, indikazzjoni tan-

numru totali ta’ annessi, numru ta’ lottijiet u identifikazzjoni tal-annessi li jinsabu f’kull lott għandhom 

jiġu indikati fuq il-paġna ta’ quddiem tal-indiċi tal-annessi. 

• Ebda tieni kopja ma għandha tintbagħat permezz ta’ faks. Madankollu, jekk meħtieġ minn korp ta’ 

appell jew IPO ta’ SM, kopja stampata għandha tiġi ppreżentata fi skadenza stipulata. 

 

3.3.1.5 Trasportaturi tad-data (DVDs, CD ROMs, USB Flash Drives, eċċ.) u formats aċċettabbli oħra 

F’każ biss li l-preżentata elettronika ma tkunx disponibbli jew id-daqs tal-fajl tal-evidenza sottomessa jaqbeż 

il-kapaċitajiet tekniċi ta’ għodda partikolari ta’ preżentata elettronika, għandhom jiġu ppreżentati t-

trasportaturi tad-data. 

 

Jekk parti fil-proċedimenti tippreżenta evidenza billi tuża trasportaturi tad-data bħal USB Flash Drives eċċ., 

għandha ssegwi r-rakkomandazzjonijiet dwar fajls bħala annessi ppreżentati fis-subkapitolu 3.3.1.3 hawn 

fuq.  

 

F’każijiet eċċezzjonali fejn numru kbir ħafna ta’ fajls jiġu sottomessi fuq trasportaturi tad-data, l-evidenza 

għandha tkun organizzata f’sub-folders u sub-folder separat għandu jinħoloq għal kull anness (evidenza), 

minflok ma jiġi ppreżentat kollox f’folder wieħed kbir. Dawn is-subfolders għandhom jinkludu ismijiet (li 

jirriflettu l-anness li jkun fihom), idealment jidentifikaw il-kontenut tagħhom b’mod ċar kemm jista’ jkun.  

 

Dan id-dokument jippreżenta wkoll Ħarsa ġenerali sħiħa tal-formats aċċettati kollha biex tiġi sottomessa 

evidenza fi proċedimenti tal-appell għal trademarks (63), li hija bbażata fuq il-prattika ta’ korpi tal-appell interni 

ta’ IPOs tal-SM u korpi tal-appell esterni u/jew Qrati li jaġixxu bħala korpi ta’ appell esterni fi proċedimenti 

ta’ trademarks mill-Istat Membri. Id-data miġbura għandha tkun ta’ benefiċċju għall-UAs, kif ukoll għall-

partijiet u r-rappreżentanti tagħhom. 

 

L-aċċettazzjoni tal-format  ta’ hawn taħt mill-korpi tal-appell hija mingħajr preġudizzju għall-aċċettazzjoni ta’ 

formats oħrajn fil-futur, pereżempju, bħala riżultat ta’ żviluppi teknoloġiċi. 

 

                                                      
(63) Data miġbura f’Ottubru 2019. 
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Format 
aċċettabbli 
ta’ evidenza 

Karta CD-ROMs DVDs 
USB flash 

drivers 
Hard drives 

esterni 
Memory 

kards 
Diski ottiċi 

oħra 

MP3 permezz 
ta’ preżentata 
elettronika/ap

pell 
elettroniku 

MP4 permezz 
ta’ preżentata 
elettronika/ap

pell 
elettroniku 

Eżemplari/ 
kampjuni 

fiżiċi 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

Għandu jiġi enfasizzat li għalkemm it-trasportaturi tad-data huma formats rikonoxxuti biex jissottomettu 

evidenza lill-korpi ta ’appell rilevanti u l-IPOs tal-SM kif indikat hawn fuq, mhux il-formats kollha tal-fajls li 

jinsabu fihom jistgħu jiġu aċċettati. Għalhekk, evidenza rreġistrata fuq trasportaturi tad-data hija aċċettabbli 

fil-formats indikati u aċċettata minn kull korp tal-appell jew IPO tal-SM individwalment. 

 

Xi gwida dwar il-formats tal-fajl tista’ tinstab fil-Komunikazzjoni Komuni dwar ir-rappreżentazzjoni ta’ tipi 

ġodda ta’ trademarks (64). Din tippreżenta ħarsa ġenerali sħiħa tal-formats tal-fajls elettroniċi aċċettati għar-

rappreżentazzjoni tat-tipi kollha ta’ trademarks minn kull IPO ta’ SM. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Bħala standard minimu, sottomissjonijiet permezz ta’ CD ROMs, DVDs jew USB Flash Drives 

                                                      
(64) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_mt.pdf 
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għandhom jiġu aċċettati mill-korpi tal-appell. 

 

3.3.1.6 Kopji stampati u ritratti tal-iskrin: rekwiżiti speċjali 

Dan is-subkapitolu juża l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Prattika Komuni CP10 — Kriterji għall-

valutazzjoni tal-iżvelar ta’ disinji fuq l-internet. 

 
Barra minn hekk, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għas-siti web u l-Apps kollha li minnhom 
isiru kopji stampati jew jittieħdu ritratti tal-iskrin. 

 
Għandu jiġi enfasizzat li, bħal fil-każ ta’ evidenza oħra, kopji stampati jew ritratti tal-iskrin ma għandhomx 
jiġu modifikati manwalment (bl-eċċezzjoni tal-paġinazzjoni), pereżempju, billi tiżdiet id-data tal-
pubblikazzjoni tal-kontenut jew is-sors rilevanti. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Kopji stampati u ritratti tal-iskrin mehmuża bħala evidenza għandu jkun fihom informazzjoni dwar: 

o is-sors minn fejn ikun ittieħed il-kontenut (eż. l-indirizz URL); 

o id-data rilevanti; 

o il-kontenut rilevanti (eż. il-marka, oġġetti u servizzi eċċ.). 

• Meta kopja stampata jew ritratt tal-iskrin ma jkunx jinkludi l-informazzjoni rilevanti kollha, huwa 

rakkomandat li l-partijiet jissottomettu evidenza addizzjonali li tipprovdi l-elementi neqsin (eż. jekk id-

data fil-post rilevanti li jinkludi l-marka tkun nieqsa, il-kummenti, ir-rimarki jew il-kondiviżjonijiet 

magħmula fuq midja soċjali, jew il-katalgi ppubblikati fuq siti kummerċjali jew tal-bejgħ bl-imnut jistgħu 

jipprovdu tali informazzjoni). 

• F’każ li s-sors (eż. indirizz tal-URL) ma jkunx kompletament viżibbli f’kopja stampa jew ritratt tal-iskrin 

huwa rrakkomandat li tiġi pprovduta evidenza addizzjonali. 

• Fir-rigward ta’ kopji stampati, importanti li ssir distinzjoni bejn id-data tal-istampar (65) tad-dokument 

(kopja stampata) u d-data tal-pubblikazzjoni tal-kontenut rilevanti fuq l-internet. Id-data tal-istampar 

se titqies bħala d-data tal-pubblikazzjoni tal-kontenut, sakemm ma tkunx tista’ tiġi stabbilita data 

rilevanti preċedenti mill-indirizz URL, il-kontenut tad-dokument innifsu jew kwalunkwe evidenza oħra. 

• Meta l-informazzjoni rilevanti tiġi ppreżentata fir-ritratt tal-iskrin, id-data ta’ meta jkun ittieħed ir-ritratt 

tal-iskrin tiġi preżunta bħala d-data tal-pubblikazzjoni tal-kontenut rilevanti, dment li ma tkunx tista’ 

tiġi stabbilita data rilevanti preċedenti mill-kontenut tar-ritratt tal-iskrin innifsu jew minn xi evidenza ta’ 

sostenn oħra. 

• Kopja stampata jew ritratt tal-iskrin jistgħu jkunu inkorporaw ukoll id-data meta tkun ġiet inkorporata, 

skont it-tip ta’ kompjuter u/jew apparat użat. Din id-data tista’ tkun rilevanti għall-pubblikazzjoni ta’ 

kontenut partikolari fuq l-internet. 

 

3.3.2 L-istruttura tal-evidenza’ 

Ir-rakkomandazzjonijiet elenkati f’dan is-subkapitolu għandhom jiġu applikati għall-evidenza kollha 

sottomessa irrispettivament minn jekk humiex sottomessi fiżikament, fuq trasportaturi tad-data, b’mezzi 

elettroniċi jew permezz tal-faks. 

 

3.3.2.1 Indiċi ta’ annessi 

Kif imsemmi hawn fuq, biex tiġi ffaċilitata preżentazzjoni ċara u preċiża ta’ evidenza għandha tkun inkluża 

f’annessi għal sottomissjoni. Barra minn hekk, parti fil-proċedimenti għandha toħloq u tippreżenta lill-korp 

tal-appell jew IPOtal-SM, flimkien mal-evidenza tagħha, l-indiċi tal-annessi. 

 

                                                      
(65) Id-data pprovduta mill-kompjuter meta l-kontenut minn sit web jiġi “stampat” (kemm jekk kopja stampata/karta kif ukoll f’format 
PDF). Din id-data tidher fin-naħa ta’ fuq jew fil-qiegħ tal-paġna/paġni rilevanti. 
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L-indiċi tal-annessi għandu jiġi ppreżentat flimkien mas-sottomissjonijiet u jikkonforma mar-

rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Is-sottomissjonijiet għandhom jinkludu indiċi (jiġifieri l-indiċi tal-annessi) li jindika, għal kull oġġett ta’ 

evidenza anness, l-informazzjoni li ġejja: 
o in-numru tal-anness; 
o deskrizzjoni qasira tal-evidenza jew, jekk applikabbli, in-numru tal-paġni; 
o in-numru tal-paġna tas-sottomissjoni fejn tissemma’ l-evidenza (66); 

o jekk applikabbli, oġġett partikolari ta’ evidenza għandu jinżamm kunfidenzjali (li jfisser li l-parti 

ssottomettiet talba motivata għal kunfidenzjalità rigward din l-evidenza, u għandha tkun 

immarkata bħala kunfidenzjali u miżmuma bħala tali). 

• L-indikazzjoni korrispondenti tad-deċiżjoni suġġetta għall-appell jew numru tal-fajl (skont l-istadju tal-

proċedimenti tal-appell) għandha tkun inkluża fil-parti ta’ fuq tal-indiċi tal-annessi; 

• Jekk applikabbli, fil-każ ta’ preżentati bil-faks, l-ewwel paġna tal-indiċi tal-annessi għandha tindika 

b’mod ċar jekk l-annessi/evidenza sottomessa fihomx elementi tal-kulur ta’ rilevanza għall-fajl; 

• Huwa rakkomandabbli wkoll, iżda mhux obbligatorju, li l-parti li tissottometti tindika, fl-indiċi tal-

annessi, liema partijiet speċifiċi ta’ dokument (evidenza) tiddependi fuqhom biex issostni l-argumenti 

tagħha. 

 

Għall-faċilità ta’ referenza għall-partijiet, ir-rappreżentanti tagħhomu l-UAs, inħoloq mudell ta’ indiċi ta’ 

annessi u ġie inkluż bħala l-Anness 1 għal din il-Prattika Komuni. 

 

3.3.2.2 Evidenza mhux strutturata: konsegwenzi 

Fejn uħud mill-kundizzjonijiet deskritti fil-kapitolu preżenti ma jkunux sodisfatti, il-korp tal-appell jew l-IPO 

tal-SM jistgħu jistiednu lill-parti biex tirrimedja n-nuqqas. Il-limiti ta’ żmien (skadenzi) li għandhom jintlaħqu 

biex jirrimedjaw in-nuqqas jiddependu fuq il-proċedura ta’ kull korp tal-appell jew IPO tal-SM u għandhom 

jiġu indikati fl-ittra ta’ nuqqas. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

Nuqqas għandu jitqajjem meta sseħħ mill-inqas waħda mix-xenarji li ġejjin: 

• l-evidenza ma tinsabx fl-annessi għal sottomissjoni (dan jista’ jkun il-każ meta s-sottomissjonijiet jew 
l-indiċi jagħmlu referenza għal evidenza, li mhix mehmuża magħhom — ħlief f’sitwazzjonijiet fejn il-
limiti ta’ żmien biex tissottometti evidenza diġà jkunu skadew); 

• l-annessi mhumiex numerati b’mod konsekuttiv; 

• paġni fl-annessi mhumiex paginati; 

• ma hemm ebda indiċi ta’ annessi ppreżentati flimkien mas-sottomissjonijiet; 

• l-indiċi ma jindikax, għal kull dokument jew oġġett ta’ evidenza anness: 
o in-numru tal-anness; 
o deskrizzjoni qasira tal-evidenza jew, jekk applikabbli, in-numru tal-paġni; 
o in-numru tal-paġna tas-sottomissjoni fejn tissemma’ l-evidenza. 

F’każ li l-indiċi tal-annessi biss ikun nieqes jew ikollu xi nuqqas jew anness wieħed ikollu xi nuqqas, il-parti 

għandha tibgħat biss l-indiċi jew l-anness il-ġdid. 

 

Jekk in-nuqqas ma jiġix rimedjat fil-limitu ta’ żmien stabbilit, l-aċċettazzjoni tibqa’ fid-diskrezzjoni tal-korp 

tal-appell jew l-IPO tal-SM inkwistjoni. 

                                                      
(66) L-Artikolu 55(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/625. 
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3.3.3 Struttura tal-istħarriġ dwar is-suq 

Dan il-kapitolu fih sett ta’ rakkomandazzjonijiet dwar kif tiddisinja u twettaq stħarriġ dwar is-suq li jista’ jiġi 

sottomess lill-korpi tal-appell jew lill-IPOs tal-SM bħala evidenza fi proċedimenti ta’ trademark(67). Dan jista’ 

jgħin fit-tfittxija ta’ elementi komuni meħtieġa għal stħarriġ. 

 

Skont prattiċi stabbiliti sew fil-livell tal-UE, stħarriġ dwar is-suq ġeneralment jiġi sottomess bħala evidenza 

sabiex jagħti prova tal-karattru distintiv miksub jew ir-reputazzjoni ta’ trademark. Madankollu, ir-

rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu applikati wkoll għal tipi oħra ta’ stħarriġ dwar is-suq fi proċedimenti dwar 

trademarks. 

 

3.3.3.1 Rekwiżiti għal fornitur ta’ stħarriġ 

Fil-prinċipju, stħarriġ għandu jsir minn istituti ta’ riċerka indipendenti, kumpaniji jew esperti indipendenti 

oħra. Minħabba l-kumplessità ta’ tali tipi ta’ stħarriġ dwar is-suq, l-esperti kkummissjonati biex imexxuhom 

għandu jkollhom għarfien u/jew esperjenza rilevanti. Hemm kunsens fost l-esperti li huwa aħjar li tikkonsulta 

kumpanija speċjalizzata tal-istħarriġ minflok kumpanija ġeneralista. Kumpanija/istituzzjoni speċjalizzata tal-

istħarriġ tifhem aħjar l-iskop tal-istħarriġ u għalhekk tista’ tistruttura u twettaq l-istħarriġ u tinterpreta r-

riżultati aħjar u b’mod aktar affidabbli. Madankollu, l-għażla tal-espert/istituzzjoni tal-istħarriġ tibqa’ fid-

diskrezzjoni tal-partijiet. 

 

Ir-rapport tal-istħarriġ sottomess ma għandux jiġi miċħud biss għar-raġuni li l-espert/l-istituzzjoni li wettqet 

l-istħarriġ mhix organizzazzjoni magħrufa/internazzjonali/kbira, sakemm l-elementi ewlenin kollha tar-

rapport tal-istħarriġ huma definiti u spjegati kif suppost, u l-metodoloġija tal-istħarriġ tissodisfa l-istandards 

tal-industrija. Dawn l-elementi ewlenin jistgħu jinkludu: univers rilevanti, deskrizzjoni tal-kampjun, metodu 

ta’ ġbir tat-tweġibiet, sett ta’ mistoqsijiet magħmula u r-riżultati finali. 

 

Biex tiġi kkonfermata inter alia l-affidabbiltà tar-riżultati ta’ stħarriġ dwar is-suq huwa rrakkomandat li 

tingħata informazzjoni rilevanti dwar l-isfond professjonali tal-espert(i) (68)/istitut ta’ riċerka jew kumpanija li 

għamlet l-istħarriġ. 

 

3.3.3.2 Kampjun tal-konsumatur (metodu ta’ teħid ta’ kampjuni, daqs tal-kampjun) 

Il-kampjun għandu jkun indikattiv tal-pubbliku rilevanti kollu u għandu jintgħażel b’mod każwali (69). Għandu 

jkun iddisinjat b’tali mod li n-numru u l-profil tal-intervistati (għall-inqas f’termini ta’ ġeneru, età, reġjun/tixrid 

ġeografiku, livell edukattiv, okkupazzjoni u sfond) ikunu rappreżentattivi tat-tipi differenti ta’ konsumaturi 

potenzjali tal-oġġetti u/jew servizzi in kwistjoni. 

 

Il-kwistjoni ta’ kif jiġi ddeterminat jekk stħarriġ huwiex rappreżentattiv hija kwistjoni ewlenija fil-prattika. 

Għalhekk, jista’ jkun utli li jiġi kkunsidrat xi tfisser “rappreżentattiv” b’rabta mat-teħid ta’ kampjuni. Peress li 

huwa impossibbli li tkun intervistata popolazzjoni sħiħa jew kull konsumatur/professjonist rilevanti f’każ 

partikolari, għandu jittieħed kampjun. Il-kampjun huwa grupp ferm iżgħar ta’ daqs maniġġabbli. Huwa 

ppjanat b’tali mod li jaqbel fedelment mal-kompożizzjoni tal-grupp kollu li għandu jiġi investigat; idealment, 

il-kampjun għandu jkun verżjoni eżatta f’minjatura tal-“univers” li għandu jiġi riċerkat. 

 

 

                                                      
(67) Minkejja dan, ċerti korpi tal-appell jew IPOs tal-SM jista’ jkollhom regoli speċifiċi dwar l-ammissibilità ta’ stħarriġ dwar is-suq li 
jistgħu jeħtieġu li l-partijiet ifittxu permess biex jipprovdu din it-tip ta’ evidenza. Barra minn hekk, f’xi ġurisdizzjonijiet tal-UE l-istħarriġ 
jista’ jkun iddisinjat flimkien mal-korp tal-appell jew mill-IPO tal-SM jew approvat minnhom. 
(68) Din tista’ tkun kopja tas-CV tal-espert jew tal-profil tal-kumpanija; lista tal-pubblikazzjonijiet tagħhom rigward stħarriġ dwar is-suq; 
informazzjoni li l-espert ipparteċipa f’konferenzi rilevanti bħala kelliem; sħubija f’assoċjazzjonijiet professjonali, eċċ. 
(69) 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88. 
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Il-mod kif tinkiseb ir-rappreżentattività huwa billi tiġi applikata proċedura xjentifika ta’ teħid ta’ kampjuni, 

jiġifieri jew il-metodu “każwali (70)” jew ta’ “kwota(71)” ta’ teħid ta’ kampjuni (72) jew inkella metodu xjentifiku 

ieħor li jirrendi wkoll kampjuni rappreżentattivi. Dawn il-metodi jagħżlu rispondenti b’mod sistematiku u attiv, 

jiġġeneraw għażla każwali, u jirriżultaw f’kampjun xieraq/rappreżentattiv. 

 

Skont l-oġġetti u s-servizzi in kwistjoni, il-konsumaturi rilevanti jistgħu jiġu definiti mhux biss skont it-territorju 

iżda wkoll permezz ta’ diviżjoni f’diversi gruppi: (1) pubbliku ġenerali (il-konsumaturi ta’ oġġetti u servizzi 

ġenerali, disponibbli pubblikament mitluba minn kulħadd), (2) jew grupp speċifiku ta’ konsumaturi fi ħdan il-

pubbliku ġenerali (eż. persuni li jixtru tagħmir li jservi ċertu skop li mhuwiex relevanti għall-konsumaturi 

kollha fil-pubbliku ġenerali, eż. elmi tal-muturi, tagħmir tal-golf, prodotti għall-kura tal-lentijiet tal-kuntatt, 

ħrieqi għat-trabi eċċ. li b’mod ċar huma ta’ użu biss għal segment speċifiku, tipikament iżgħar, tal-pubbliku 

ġenerali) jew (3) professjonisti (il-konsumaturi ta’ oġġetti u servizzi speċifiċi normalment mhux maħsuba 

għall-pubbliku ġenerali). 

 

Daqs ta’ kampjun li jinkludi, pereżempju, bejn 1 000 u 2 000 konsumatur jista’ jkun ikkunsidrat bħala 

suffiċjenti għall-pubbliku ġenerali u oġġetti u servizzi ġenerali. Madankollu, id-daqs tal-kampjun jista’ jinkludi 

numru aktar baxx ta’ konsumaturi skont il-popolazzjoni tal-Istat Membru (il-pubbliku rilevanti) in kwistjoni, l-

ispeċifiċitajiet tal-pajjiżi u l-qasam tal-oġġetti u s-servizzi. Minn dan isegwi li għal professjonisti u oġġetti u 

servizzi aktar speċjalizzati/speċifiċi, daqs ta’ kampjun sinifikament iżgħar jista’ jkun rappreżentattiv u ta’ 

valur probatorju sakemm jintgħażel strettament b’mod każwali. Meta mqabbla mal-popolazzjoni totali, l-

utenti ta’ oġġetti jew servizzi speċifiċi u gruppi professjonali huma ġeneralment aktar omoġenji, u r-risposti 

tagħhom juru ħafna inqas diverġenza. 

 

Għalhekk, ir-rappreżentattività ta’ kampjun ma tiddependix fuq numru kbir ta’ intervistati. 

 

Iktar ma jkun baxx il-marġni ta’ żball (73), iktar ikun kbir il-livell ta’ ċertezza li l-istħarriġ huwa affidabbli u 

rappreżentattiv (74). 

 

Fil-qosor, dan li ġej għandu jiġi indirizzat f’rapport ta’ stħarriġ: 

 

• indikazzjoni ċara tal-pubbliku rilevanti; 

• jekk il-“konsumatur” rilevanti f’każ partikolari huwiex il-pubbliku ġenerali, grupp speċifiku jew ċrieki 

professjonali; 

• spjegazzjoni ċara ta’ kif ġie ddisinjat u magħżul il-kampjun, u liema metodu xjentifiku ntuża (ta’ kwota, 

każwali jew ieħor); 

                                                      
(70) Il-metodu każwali jipprovdi li l-kampjun jintgħażel b’mod każwali mill-popolazzjoni fuq il-bażi ta’ kriterji sistematiċi. Il-prinċipju ewlieni 
tat-teħid ta’ kampjuni każwali huwa li kull element tal-univers għandu l-istess ċans (prevedibbli) li jintgħażel bħala element tal-kampjun. 
(71) It-teħid ta’ kampjuni tal-kwota jipprova jiddisinja l-kampjun bħala mudell f’minjatura li jirrifletti l-istruttura soċjodemografika tal-
univers rispettiv kemm jista’ jkun mill-qrib billi jistabbilixxi miri għall-kompożizzjoni tal-kampjun, eż. f’termini ta’ ġeneru, età, 
distribuzzjoni reġjonali u okkupazzjoni, ibbażati fuq statistika minn sorsi oħra. L-intervistaturi huma meħtieġa jintervistaw ċertu numru 
ta’ nies li għandhom ċerti karatteristiċi soċjodemografiċi jew kombinamenti ta’ karatteristiċi sabiex l-istruttura tal-kampjun tikkorrispondi 
għal dik tal-univers. 
(72) Fiż-żewġ każijiet (teħid ta’ kampjuni każwali u ta’ kwota), id-data trid tkun peżata jekk l-istruttura tal-kampjun (eż. fir-rigward tal-età 
jew il-ġeneru) tiddevja b’mod sinifikanti mill-istruttura tal-mira soċjodemografika tal-univers rispettiv. Fil-proċess ta’ ppeżar, persuni li 
mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-kampjun jirċievu fattur ta’ ppeżar ogħla (> “1”), jiġifieri huma inklużi sa estent akbar fl-evalwazzjoni, 
filwaqt li dawk li huma rappreżentati eċċessivament jirċievu fattur ta’ ppeżar aktar baxx b’mod korrispondenti (< “1”). Dan jiżgura li l-
kampjun jirrifletti l-istruttura tal-univers rispettiv kif xieraq. 
(73) Il-marġni ta’ żball tesprimi d-differenza massima mistennija bejn il-parametru reali tal-popolazzjoni u stima tal-kampjun ta’ dak il-
parametru. Biex ikun sinifikanti, il-marġni ta’ żball għandu jkun ikkwalifikat b’dikjarazzjoni ta’ probabbiltà (spiss espressa fil-forma ta’ 
livell ta’ fiduċja). Fl-istatistika, il-livell ta’ fiduċja jindika l-probabbiltà li biha l-istima tal-lok ta’ parametru ta’ statistika (eż. medja 
aritmetika) f’kampjun ta’ stħarriġ hija reali għall-popolazzjoni wkoll. 
(74) Pereżempju: Jekk nagħżlu livell ta’ fiduċja ta’ 95% u marġni ta’ żball ta’ 5%, inkunu ċerti mir-riżultat b’ċans ta’ żball ta’ ±5% u fiduċja 
ta’ 95% li l-kampjun magħżul huwa rappreżentattiv tal-popolazzjoni kollha. Livell ta’ fiduċja ta’ 95% b’marġni ta’ żball ta’ 5% huwa 
approċċ ta’ teħid ta’ kampjuni ġeneralment aċċettat bħala rappreżentattiv. 
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• data (f’tabelli) ta’ statistika rilevanti għandha tiġi pprovduta, inkluża informazzjoni dwar id-

distribuzzjoni tal-popolazzjoni f’termini ta’, mill-inqas, reġjun, età, ġeneru, livell edukattiv, 

okkupazzjoni, eċċ.; 

• spjegazzjoni mingħajr ambigwità ta’ x’kien id-daqs tal-kampjun għal każ partikolari u spjegazzjoni li 

dan huwa rappreżentattiv; 

• kwalunkwe perċentwal imsemmi fi stħarriġ għandu jiġi spjegat ukoll (jekk jikkorrispondix għall-

ammont totali ta’ intervistati jew biss għal dawk li wieġbu). 

 

3.3.3.3 Metodu kif isir l-istħarriġ (wiċċ imb wiċċ, bit-telefon, online eċċ.) 

Ma hemm l-ebda metodi jew kanali li huma obbligatorji, u tista’ ssir distinzjoni bejn diversi modi differenti 

ta’ kif isir l-istħarriġ, kollha bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom.  Modi komuni ta’ intervistar huma l-intervisti 

wiċċ imb wiċċ, bit-telefon, u interfaċċi online (l-aktar fil-forma ta’ dawk li jissejħu pannelli ta ’aċċess online). 

 

Il-metodu u ċ-ċirkostanzi li fihom jiġu intervistati r-rispondenti għandhom impatt dirett fuq il-kwalità u l-

affidabbiltà tar-riżultati tal-istħarriġ. Huwa importanti li tingħata spjegazzjoni tal-metodu magħżul biex isir 

stħarriġ fir-rapport tal-istħarriġ, inkella l-affidabbiltà tal-istħarriġ tista’ titqiegħed f’dubju. 

 

Il-metodu tat-twettiq ta’ stħarriġ għandu jintgħażel billi jitqies’: 

(1) il-pubbliku rilevanti u n-numru ta’ rispondenti potenzjali; 

(2) il-ħtieġa li jintwera oġġett tat-test (sinjal, ippakkjar tal-prodott) lill-intervistati; 

(3) il-possibbiltajiet biex tiġi żgurata t-traċċabilità tat-tweġibiet (li persuna waħda twieġeb darba biss, u li 

t-tweġibiet ma jistgħux jinbidlu mir-rispondent retrospettivament); 

(4) il-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet bħal dawn li r-rispondenti jwieġbuhom spontanjament (eż. ħin limitat 

biex iwieġbu l-kwestjonarju, l-ebda possibbiltà li jikkonsultaw l-internet/sorsi oħra ta’ informazzjoni). 

 

Il-metodu xieraq biex jitwettaq stħarriġ għandu jintgħażel minn espert ta’ stħarriġ fuq bażi ta’ każ b’każ. 

 

Fir-rigward ta’ stħarriġ online, għandu jintwera b’mod ċar fir-rapport ta’ stħarriġ li l-kampjun tal-konsumatur 

huwa rappreżentattiv u li r-rispondenti pprovdew it-tweġibiet tagħhom f’ambjent ikkontrollat. Fil-każ ta’ 

pannelli online, ir-rispondenti għandhom jintgħażlu b’mod każwali mill-membri tal-pannell. Ir-rispondenti 

għandhom jgħaddu minn proċess ta’ skrinjar li jiżgura li huma attwalment membri tal-pubbliku rilevanti. 

Qafas ta’ analiżi kkontrollata jgħin biex aktar tard jiggarantixxi r-rilevanza tar-riżultati (jiġifieri jekk rispondent 

interrompa l-istħarriġ għal kwalunkwe raġuni, it-tweġibiet tiegħu/tagħha jkunu esklużi). 

 

Fil-qosor, dan li ġej għandu jiġi indirizzat f’rapport ta’ stħarriġ: 

• informazzjoni dwar il-metodu tal-ġbir tat-tweġibiet (metodu kif isir stħarriġ) applikat; u 

• spjegazzjoni ta’ għaliex ġie magħżul kif xieraq f’każ partikolari. 

 

3.3.3.4 Struttura u kliem tal-kwestjonarju tal-istħarriġ 

F’kull każ, huwa importanti li jitfassal approċċ ta’ test oġġettiv maqsum f’sett ta’ mistoqsijiet newtrali li 

jikkorrispondu għall-iskop tal-istħarriġ. Il-mistoqsijiet li jsiru ma jistgħux ikunu suġġestivi (75). Mistoqsijiet 

doppji għandhom jiġu evitati (mistoqsijiet ta’ stħarriġ ma għandhomx ikunu komposti iżda, minflok, 

għandhom jiffokaw fuq suġġett wieħed) - il-kwestjonarju għandu jkun sempliċi u konċiż. 

 

Il-valur probatorju tal-istħarriġ jiddependi fuq il-mod li bih jiġu fformulati l-mistoqsijiet. Stħarriġ jista’ 

jikkonsisti f’taħlita ta’ mistoqsijiet tat-tip magħluqa (76) u mistoqsijiet tat-tip miftuħa (77). Għandu jitqies jekk it-

                                                      
(75) 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79. 
(76) Mistoqsijiet tat-tip magħluqa jistgħu jiġu mwieġba bi “Iva”/“Le”/“Forsi” jew ikollhom sett limitat ta’ tweġibiet possibbli (bħal: “A”, “B”, 
“C”). 
(77) Mistoqsijiet tat-tip miftuħa huma mistoqsijiet li jippermettu lil xi ħadd jagħti risposta f’forma ħielsa. 
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tip xieraq ta’ mistoqsijiet intgħażlitx fid-dawl tal-objettiv tal-istħarriġ (78). 

 

Huwa rrakkomandat li ma tużax l-istess test jew kwestjonarju uniformi għal tipi ta’ stħarriġ differenti. Għall-

kuntrarju, għal kull tip ta’ stħarriġ għandhom jintużaw kwestjonarji u mudelli tat-test differenti. 

 

Minħabba l-iskopijiet differenti tagħhom, huwa rrakkomandat li l-protokolli tat-test ma jiġux ikkombinati, 

pereżempju meta jsir stħarriġ dwar il-karattru distintiv miksub jew dwar ir-reputazzjoni, f’test wieħed jew li 

jsiru żewġ tipi ta’ testijiet fl-istess intervista ta’ stħarriġ jew mal-istess rispondent.  

 

Fir-rigward tal-kliem u l-istruttura tal-kwestjonarji, huwa rakkomandat dan li ġej: 

• L-istħarriġ għandu juża mistoqsijiet strutturati b’mod ċar li jsegwu l-istess ordni u format għall-

intervistati kollha. 

• Il-lingwa ta’ dawn il-mistoqsijiet għandha tkun ċara u konċiża. 

• Il-mistoqsijiet li jsiru ma għandhomx ikunu suġġestivi u ma għandhomx iwasslu lill-persuna li twieġeb 

il-mistoqsija f’qasam spekulattiv li kieku dik il-persuna qatt ma kienet tasal għalih kieku ma saritilhiex 

dik il-mistoqsija. 

• Il-mistoqsijiet għandhom jiġu fformulati b’tali mod li jiksbu tweġibiet spontanji. 

• Mistoqsijiet miftuħa u mingħajr għajnuna għandhom normalment jingħataw aktar piż. 

• Għandhom jiġu rreġistrati tweġibiet eżatti u mhux abbrevjazzjoni, sommarju jew ġabra tat-tweġibiet. 

• Tweġibiet bħal “iva”, “le” jew “ma nafx” huma sempliċi u l-aktar faċli biex tifhimhom u tkejjilhom. Biex 

dan iseħħ huma meħtieġa mistoqsijiet tat-tip magħluqa, għalkemm xi kultant huwa relevanti li tiġi 

stabbilita skala u li tkun taf aktar dwar l-opinjoni jew il-preferenzi tal-konsumatur: f’każijiet bħal dawn, 

huma meħtieġa mistoqsijiet tat-tip miftuħa. 

• Lista sħiħa ta’ mistoqsijiet inklużi fil-kwestjonarju għandha tiġi żvelata. 

• It-totalità tat-tweġibiet kollha mogħtija għall-istħarriġ għandha tiġi żvelata. 

• L-istruzzjonijiet mogħtija lill-intervistaturi għandhom jiġu żvelati wkoll. 

Peress li l-istħarriġ dwar is-suq ħafna drabi jiġi sottomess bħala evidenza biex tingħata prova tal-karattru 

distintiv jew ir-reputazzjoni miksuba, din il-Prattika Komuni tipprovdi gwida ġenerali dwar l-”approċċ tat-test 

fi tliet stadji” li jista’ jkun utli speċjalment għall-partijiet fil-proċedimenti u r-rappreżentanti tagħhom. 

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li n-numru partikolari u l-kliem tal-mistoqsijiet għandhom ikunu dejjem 

definiti minn espert fl-istħarriġ fuq bażi ta’ każ b’każ. 

Distintività miksuba 

It-test fi tliet stadji essenzjalment għandu l-għan li jiddetermina l-kapaċità tar-rispondenti li jirrikonoxxu 

b’mod spontanju oġġett partikolari tat-test (79), xi drabi fost numru ta’ oħrajn (80), b’rabta ma’ ċertu tip ta’ 

prodott jew servizz (rikonoxximent) bħala li ġejjin minn sors kummerċjali speċifiku wieħed. 

Struttura ta’ mistoqsija bħal din tikkostitwixxi mekkaniżmu ta’ filtrazzjoni, li jippermetti l-kejl tal-livell ta’ 

karattru distintiv li jirriżulta mis-sehem ta’ persuni li jattribwixxu esklussivament l-oġġett tat-test għal sors 

speċifiku wieħed biss ta’ oriġini kummerċjali. 

Tweġibiet pożittivi biss iwasslu lill-intervistat għall-mistoqsija li jmiss. Konsegwentement, numru ta’ dawk 

intervistati jintilfu f’kull pass. 

It-tieni pass tat-test huwa dak deċiżiv peress li jiddetermina s-sehem ta’ persuni li, minħabba l-marka, 

jattribwixxu l-oġġett tat-test fil-kuntest ta’ prodotti jew servizzi speċifiċi bħala li joriġinaw minn impriża waħda 

                                                      
(78) Xi eżempji ta’ mistoqsijiet suġġestivi jistgħu jinstabu f’: 15/12/2005, T-262/04, Trademark tridimensjonali li tippreżenta ruħha taħt 
forma ta’ lajters biż-żnied, EU:T:2005:463, § 83-86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79. 
(79) Xi eżempji ta’ mistoqsijiet jistgħu jinstabu fi: Deċiżjoni tal-BoA, 18/04/2018, fil-każ R 972/2017-2, § 6, appellat fil-GC, 10/10/2019, 
T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (azzjoni miċħuda). 
(80) 15/12/2005, T-262/04, Trademark tridimensjonali li tippreżenta ruħha taħt forma ta’ lajters biż-żnied, EU:T:2005:463, § 84. 
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biss. 

It-tielet pass huwa maħsub bħala kontroverifika addizzjonali; mhuwiex neċessarju li t-tweġibiet ikunu korretti 

jew li r-rispondenti jkunu kapaċi jsemmu b’mod attiv u korrett dik l-impriża partikolari. Madankollu, l-impatt 

ta’ tweġibiet negattivi jew skorretti jew imbassra uq il-karattru distintiv għandu jiġi kkunsidrat f’dan l-istadju. 

Essenzjalment, l-ewwel żewġ mistoqsijiet tat-tip magħluqa jiddeterminaw il-livell ta’ karattru distintiv miksub, 

filwaqt li t-tielet mistoqsija tat-tip miftuħa tista’ titqies bħala fattur addizzjonali li jsaħħaħ tali karattru distintiv 

filwaqt li ma jkunx fattur determinanti. 
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Reputazzjoni 

Stħarriġ li jkejjel ir-reputazzjoni ta’ marka għandu, essenzjalment, jiffoka fuq l-istabbiliment tal-livell ta’ 

kemm il-konsumaturi jiftakru informazzjoni b’mod attiv. Biex titkejjel ir-reputazzjoni, mistoqsijiet tat-tip 

miftuħa li jeħtieġu għarfien attiv u formulazzjoni bla għajnuna ta’ tweġibiet mir-rispondenti nfushom huma 

xierqa. 

Minn lat legali, qed nivvalutaw jekk trademark tistax tibbenefika minn skop akbar ta’ protezzjoni minħabba 

Pass 1

• Sensibilizzazzjoni

•Sensibilizzazzjoni dwar is-sinjal fir-rigward tat-tip pertinenti ta’ prodotti jew
servizzi mitluba

•Mistoqsijiet tat-tip magħluqa

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “Is-sinjal
X*/xi wieħed minn dawn is-sinjali X Y Z eċċ.** tafhom b’rabta mal-oġġett
Z?”/“Ġieli rajt dan il-kulur/xi wieħed minn dawn il-kuluri użat/i fuq X?”

•Tweġibiet possibbli: “iva”, “le”, “forsi”

•*Jekk jogħġbok ara n-nota f’’qiegħ il-paġna #79 hawn fuq

•**Jekk jogħġbok ara n-nota f’’qiegħ il-paġna #80 hawn fuq

Pass 2

•Attribuzzjoni esklussiva għal sors kummerċjali wieħed biss

•Dawk biss li jwieġbu “iva” jew “forsi” fil-pass 1

•L-istabbiliment tar-rikonoxximent tas-sinjal bħala li jappartjeni għal impriża
waħda

•Mistoqsijiet tat-tip magħluqa

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “L-oġġetti
bis-sinjal X ġejjin biss minn impriża waħda jew minn impriżi differenti?”/ “Il-
prodotti li jkollhom dan il-kulur (1) ġejjin minn kumpanija partikolari; (2) ġejjin
minn numru ta’ kumpaniji differenti; (3) ma jgħidulek xejn?”

•Tweġibiet possibbli: “minn kumpanija waħda”, “minn kumpaniji differenti”,
“ma jgħiduli xejn”

Pass 3

•Livell ta’ identifikazzjoni ta’ dak is-sors (ħafna drabi bl-isem) permezz
ta’ mistoqsija ta’ kontroll

•Biss għal dawk li jwieġbu “minn kumpanija waħda partikolari” fl-istadju 2

• Identifikazzjoni ta’ dik l-impriża jew bl-isem jew deskrizzjoni oħra

•Mistoqsija tat-tip miftuħa

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati 
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “X’inhu l-
isem tal-impriża? Tista’ ssemmiha din il-kumpanija partikolari?”
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l-livell ta’ kemm “jiftakru informazzjoni” l-intervistati jiġifieri assoċjazzjoni diretta u immedjata jew 

informazzjoni aktar deskrittiva pprovduta. 

Huwa rrakkomandat li l-mistoqsijiet jiġu fformulati b’mod li jippermetti lir-rispondenti jipprovdu tweġibiet 

spontanji. Dawn it-tweġibiet bil-kliem liberu huma mbagħad analizzati permezz ta’ sistema ta’ kategoriji 

(kodiċi ta’ kodifikazzjoni). 

L-istruttura rakkomandata tal-kwestjonarju tinkludi wkoll tliet passi. 

Fl-ewwel pass, il-mistoqsija għandha tkun iddisinjata biex tkejjel is-sensibilizzazzjoni spontanja dwar is-

sinjal/sinjali. 

Fit-tieni pass, ir-rispondenti għandhom jintalbu jiddeskrivu dak li jafu dwar is-sinjal, x’jassoċjaw miegħu. Ir-

rispondenti għandhom jifformulaw id-deskrizzjonijiet tagħhom huma stess, mingħajr l-għajnuna ta’ kategoriji 

ta’ tweġibiet miktuba minn qabel. Il-perċentwal rilevanti biex tiġi ċċarata l-kwistjoni legali inkwistjoni huwa 

ddeterminat abbażi tas-sehem ta’ rispondenti li huma familjari mal-marka u, fl-istess ħin, huma kapaċi 

jiddeskrivu b’mod preċiż it-tipi pertinenti ta’ oġġetti jew servizzi pprovduti mill-proprjetarju tat-trademark. 

Is-sejba deċiżiva legalment, “għarfien attiv”, tinkiseb permezz tal-mistoqsija magħmula fit-tieni pass. Din 

tippresupponi li hemm sensibilizzazzjoni, kif imkejjel mill-mistoqsija fl-ewwel pass, fuq livell individwali. 

Fit-tielet pass, jistgħu jsiru xi mistoqsijiet fakultattivi biex jiddeterminaw l-opinjoni tar-rispondenti fid-dettall 

għal analiżi ulterjuri (eż. dwar il-karatteristiċi tal-oġġetti u s-servizzi, l-interess partikolari tal-konsumaturi 

f’ċerti oġġetti u servizzi, eċċ.). 

L-istruttura li ġejja turi dan l-approċċ: 
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Pass 1

•Sensibilizzazzjoni spontanju dwar il-marka mingħajr ma jissemma t-
tip ta’ oġġetti jew servizzi relatati

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “Tafu dan
is-sinjal/xi wieħed minn dawn is-sinjali?”/ “Fost dawn is-sinjali tista’, jekk
jogħġbok, tagħżel dawk li ġieli rajthom qabel, jew li jidhru familjari għalik,
jew li ma huma familjari xejn għalik?”

Pass 2

•Sensibilizzazzjoni verifikata

•Assoċjazzjonijiet korretti rigward it-tip ta’ oġġetti jew servizzi involuti
(għarfien attiv permezz ta’ assoċjazzjonijiet mingħajr għajnuna
b’deskrizzjoni attiva u mingħajr għajnuna tal-prodotti/servizzi relatati jew
informazzjoni korretta oħra li tiġi f’moħħ il-persuna (mistoqsija tat-tip
miftuħa).

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “X'tista
tgħidli dwaru/dwar dan?”/ “Rigward is-sinjali li rajt qabel jew li jidhru familjari
għalik, x’taf dwar kull wieħed minnhom, għal xiex jirreferu?”

Pass 3

•Mistoqsijiet fakultattivi addizzjonali biex tinkiseb informazzjoni għal
analiżi ulterjuri

•eż. dwar il-karatteristiċi tal-oġġetti jew servizzi nfushom jew dwar ir-
reputazzjoni tal-manifattur tal-oġġett jew servizz, jew mistoqsijiet indikaturi
oħra

•Barra minn hekk, jista’ jiġi determinat il-grupp ta’ persuni interessati li jixtru
l-oġġetti jew is-servizzi rilevanti.

• Il-mistoqsijiet li ġejjin jistgħu jintużaw, iżda naturalment jistgħu jiġu adattati
għall-kuntest fattwali, ekonomiku u kulturali speċifiku in kwistjoni: “Taħseb
li l-prodotti li jinbiegħu taħt dan il-logo huma ta’ kwalità għolja, jew
għandhom tendenza li jkunu ta’ kwalità medja, jew huma jaqgħu taħt il-
medja f’termini ta’ kwalità?” /“Kemm għandek interess personali f’dan it-tip
ta’ oġġett jew servizz speċifiku? Kieku tgħid li int interessat/a ħafna,
kemmxejn interessat/a, jew ma inti interessat/a xejn?”
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3.3.3.5 Lista ta’ kontroll: għodda ta’ appoġġ biex tivvaluta l-kontenut u l-istandard ta’ stħarriġ 

Fil-prinċipju, il-lista ta’ kontroll ta’ hawn taħt tista’ tintuża minn korpi tal-appell u IPOs tal-SM bħala għodda 

ta’ appoġġ biex jiġu vvalutati l-kontenut u l-istandard li għandu jikkorrispondu għalihom l-istħarriġ dwar is-

suq. 

 

Indiċi Mistoqsija Tweġiba 

Il-mezzi ta’ evidenza pprovduti 

1 L-istħarriġ huwa parti minn sett ikbar ta’ evidenza ppreżentata jew huwa l-

uniku element? 

Parti 

minn sett 

ta’ 

evidenza 

/ 

Evidenza 

unika 

 

L-iskop tal-istħarriġ 

2 L-iskop tal-istħarriġ huwa indikat b’mod ċar? Iva / Le 

Rekwiżiti għal espert/istituzzjoni ta’ stħarriġ 

3 L-istudju sar minn espert/istituzzjoni indipendenti? Iva / Le 

4 Hemm evidenza li l-espert/l-istituzzjoni għandu kwalifiki u/jew esperjenza 

rilevanti? 

Iva / Le 

Tweġiba “le” għal kwalunkwe waħda minn dawn il-mistoqsijiet tista’ twassal biex l-istħarriġ jiġi 

miċħud, billi r-riżultati jistgħu jitqiesu bħala mhux affidabbli. Il-kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni 

tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM. 

Suq rilevanti u estrapolazzjoni 

5 Il-pubbliku rilevanti li għandu jiġi mistħarreġ ġie definit b’mod ċar? Iva / Le 

6 Il-pubbliku rilevanti li għandu jiġi mistħarreġ huwa l-istess bħas-suq li fih 

tintuża t-trademark u/jew qed jopera d-detentur tad-drittijiet? 

Iva / Le 

7 Skont il-marka, u n-natura tal-oġġetti u s-servizzi, l-istħarriġ sar fit-territorju tal-

UE/Stat Membru speċifiku? 

Iva / Le 

8 Saret estrapolazzjoni territorjali (81)? Jekk iva, il-bażi għall-estrapolazzjoni ġiet 

spjegata fis-sottomissjonijiet? 

Iva / Le 

Bħala rakkomandazzjoni ġenerali, il-mistoqsijiet 5, 6 u 7 għandhom jiġu mwieġba “iva”, u għandha 

tingħata attenzjoni xierqa lit-tweġiba għall-mistoqsija 8 sabiex tiġi evalwata l-affidabbiltà tal-istħarriġ 

bħala evidenza. Il-kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM. 

Kampjun tal-konsumatur 

9 Id-disinn tal-popolazzjoni tal-kampjun ġie spjegat b’mod ċar u totali? Iva / Le 

10 Ġie stabbilit u milħuq id-daqs minimu rakkomandat tal-kampjun? Iva / Le 

11 Ġie mogħti livell ta’ fiduċja affidabbli biżżejjed tal-kampjun u marġni speċifiku 

ta’ żball? 

Iva / Le 

12 Ġew ipprovduti tabelli ta’ statistika u data mhux ipproċessata? Iva / Le 

Tweġiba “le” għal kwalunkwe waħda minn dawn il-mistoqsijiet tista’ twassal biex l-istħarriġ jiġi 

miċħud bħala mhux affidabbli. Il-kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs 

tal-SM. 

Metodu kif isir stħarriġ 

13 Hemm deskrizzjoni ta’ kif ġew intervistati r-rispondenti u kif sar l-istħarriġ (wiċċ Iva / Le 

                                                      
(81) Dan huwa applikabbli jekk l-istħarriġ huwa maħsub ikopri aktar minn Stat Membru wieħed. Dan il-kunċett huwa ppreżentat, 
pereżempju, fi: 25/07/2018, fil-kawżi magħquda C-84/17 P, C-85/17 P u C-95/17 P, Trademark tridimensjonali li tirrappreżenta l-forma 
ta’ biċċa ċikkulata b’erba’ ċangaturi, EU:C:2018:596, § 80-83; 24/02/2016, T-411/14, Forma ta’ flixkun immewweġ mingħajr 
skanalaturi, EU:T:2016:94, § 80. 
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imb wiċċ (82), bit-telefon, online, eċċ.) u, jekk applikabbli, minn min?  

14 Hemm deskrizzjoni ċara tar-riżultati u/jew spjegazzjoni dwar kif ġew evalwati 

r-riżultati? 

Iva / Le 

15 Ġew ipprovduti kopji tal-istruzzjonijiet u l-mistoqsijiet tal-intervistatur? Dawn 

jistgħu jestendu biex jinkludu riżultati ta’ validazzjoni, kotba tal-kodiċi u 

indikazzjonijiet dwar il-firxa ta’ għażliet ta’ tweġibiet miftuħa għar-rispondenti.  

Iva / Le 

16 L-istess mistoqsijiet saru fl-istess ordni lir-rispondenti kollha? Iva / Le 

17 Hemm informazzjoni dwar kif (83), u permezz ta’ liema mezzi, ġie ppreżentat 

is-sinjal lil dawk intervistati? Is-sinjal intwera lir-rispondenti lbl-istess mod kif 

jidher fl-applikazzjoni jew kif irreġistrat (84)? 

Iva / Le 

Jekk xi waħda minn dawn it-tweġibiet hija “le”, l-istħarriġ jista’ jiġi miċħud bħala mhux affidabbli. Il-

kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM. Madankollu, jekk it-

tweġiba hija “le” għall-mistoqsija “Is-sinjal intwera lir-rispondenti bl-istess mod kif jidher fl-

applikazzjoni jew kif irreġistrat”, għandha tingħata aktar informazzjoni jew isir eżami ulterjuri. Il-

kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM. 

Tipi ta’ mistoqsijiet 

18 Hija pprovduta kopja tal-kliem eżatt tal-mistoqsijiet? Iva / Le 

19 Hemm xi mistoqsijiet suġġestivi fil-kwestjonarju? Iva / Le 

20 L-istħarriġ sar b’tali mod li jidentifika l-marka, il-prodott(i) jew servizz(i) in 

kwistjoni? 

Iva / Le 

L-istħarriġ għandu jiġi ammess biss jekk l-istruttura tal-mistoqsijiet tkun imħarsa (it-tweġiba 18 hija 

“iva”), il-mistoqsijiet mhumiex suġġestivi (it-tweġiba 19 hija “le”) u l-marka/prodott(i)/servizz(i) ġew 

identifikati (it-tweġiba 20 hija “iva”). Madankollu, il-kwistjoni tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi 

tal-appell u l-IPOs tal-SM. Barra minn hekk, rigward il-mistoqsija 18, huwa importanti li wieħed 

jinnota li strutturi differenti tal-kwestjonarju għandhom jiġu segwiti skont l-iskop tal-istħarriġ — kif 

spjegat fis-subkapitolu “Struttura u kliem tal-kwestjonarju tal-istħarriġ” hawn fuq. 

Ġestjoni ta’ preġudizzju u żbalji 

21 Hemm deskrizzjoni ta’ miżuri addizzjonali meħuda biex l-iżbalji u l-preġudizzju 

jkomplu jitnaqqsu, eż. testijiet tal-kontroll? 

Iva / Le 

22 Sar xi stħarriġ preċedenti għall-prodott/servizz rilevanti fis-settur partikolari fit-

territorju inkwistjoni? 

Iva / Le 

L-istħarriġ għandu jkun fih taqsima fejn ir-riċerkatur juri li evalwa preġudizzju u żball possibbli matul 

il-proċess kollu tal-fażijiet ta’ disinn, eżekuzzjoni u rappurtar tal-istħarriġ (it-tweġiba 21 hija “iva”). 

 

3.3.4 Mudelli 

Dikjarazzjonijiet bil-miktub ħafna drabi jiġu sottomessi fi proċedimenti ta’ trademarks. Għalhekk, il-Prattika 

Komuni tippreżenta proposti għall-istandard minimu ta’ kontenut tal-affidavits u dikjarazzjonijiet tax-xhieda. 

Dawn jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-UAs, il-partijiet fil-proċedimenti kif ukoll ir-rappreżentanti tagħhom, 

u jgħinuhom jipproduċu u jissottomettu tali evidenza fil-proċedimenti tat-trademarks. Barra minn hekk, dan 

jista’ jappoġġja l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM peress li joħloq 

standard minimu għal dikjarazzjonijiet diskussi u miftiehma fost partijiet interessati differenti tal-UE. 

Madankollu, il-valutazzjoni ta’ din l-evidenza tibqa’ dejjem fid-diskrezzjoni tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-

SM. 

 

                                                      
(82) Jekk iva, fejn? Id-dar, f’ħanut eċċ.?  
(83) Pereżempju: l-intervistatur wera biss il-kelma/sinjal lil dawk intervistati mingħajr ma qalha (10/10/2012, T-569/10, BIMBO 
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72-73). 
(84) 19/06/2019, T-307/17, Trademark figurattiva li tirrappreżenta tliet strixxi paralleli, EU:T:2019:427, § 133-137; 10/11/2014, T-402/02, 
Trademark figurattiva li tirrappreżenta l-forma ta’ ppakkjar mibrum ta’ ħelu (forma ta’ ħelwa mgeżwra), EU:T:2004:330, § 88; 
10/11/2004, T-396/02, Forma ta’ ħelwa, EU:T:2004:329, § 66. 
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3.3.4.1 Affidavits 

Huwa rrakkomandabbli li l-elementi li ġejjin ikunu inklużi fl-affidavits (85): 
a) post u data; 
b) titolu tad-dokument; 
c) isem sħiħ tal-persuna li tagħmel l-affidavit/id-dikjarant; 
d) numru ta’ identifikazzjoni jew numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali ieħor tal-persuna li tagħml l-

affidavit/id-dikjarant; 
e) okkupazzjoni tal-persuna li tagħmel l-affidavit/id-dikjarant; 
f) il-familja, ir-relazzjoni professjonali jew personali, l-affiljazzjoni, il-kollaborazzjoni jew l-interessi 

kummerċjali komuni tal-persuna li tagħmel l-affidavit/id-dikjarant mal-partijiet fit-tilwima; jekk 
applikabbli, jekk id-dikjarazzjoni ssir f’kapaċità professjonali, ta’ negozju jew ta’ xogħol ieħor, l-indirizz 
li fih taħdem il-persuna li tagħmel l-affidavit/id-dikjarant, il-pożizzjoni li għandha/għandu u l-isem tal-
kumpanija jew tal-impjegatur; 

g) rikonoxximent li jagħraf l-iskop tad-dikjarazzjoni; 
h) dikjarazzjoni/stqarrija ta’ fatti speċifiċi, mingħajr l-ebda valutazzjonijiet jew opinjonijiet legali; 
i) stqarrija tal-verità; 
j) jekk applikabbli, in-numru ta’ folji mehmuża mal-affidavit; 
k) firma. 
 

Għandu jiġi enfasizzat li l-lista ta’ hawn fuq hija biss indikattiva u ma tinfluwenzax l-importanza jew il-valur 

probatorju tal-affidavits. Mhijiex eżawrjenti, għalhekk, kwalunkwe element ieħor li huwa relevanti (jew 

saħansitra meħtieġ taħt il-liġi nazzjonali) għall-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM għandu jiġi miżjud. 

 

3.3.4.2 Dikjarazzjonijiet tax-xhieda 

Huwa rrakkomandabbli li l-elementi li ġejjin jiġu inklużi fid-dikjarazzjonijiet tax-xhieda (86): 
a) post u data; 
b) titolu tad-dokument; 
c) isem sħiħ tax-xhud; 
d) numru ta’ identifikazzjoni jew numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali ieħor tax-xhud; 
e) okkupazzjoni tax-xhud; 

f) il-familja, ir-relazzjoni professjonali jew personali, l-affiljazzjoni, il-kollaborazzjoni jew l-interessi 

kummerċjali komuni tax-xhud mal-partijiet fit-tilwima; jekk applikabbli, jekk id-dikjarazzjoni ssir 

f’kapaċità professjonali, ta’ negozju jew ta’ xogħol ieħor, l-indirizz li fih jaħdem ix-xhud, il-pożizzjoni li 

għandha/għandu u l-isem tal-kumpanija jew tal-impjegatur; 
g) rikonoxximent li jagħraf l-iskop tad-dikjarazzjoni; 

h) stqarrija ta’ fatti speċifiċi, mingħajr l-ebda valutazzjonijiet jew opinjonijiet legali; 
i) stqarrija tal-verità; 

j) jekk applikabbli, in-numru ta’ folji mehmuża mal-istqarrija; 
k) firma. 

 

Għandu jiġi enfasizzat li l-lista ta’ hawn fuq hija biss indikattiva u ma tinfluwenzax l-importanza jew il-valur 

probatorju tal-istqarrijiet tax-xhieda. Mhijiex eżawrjenti, għalhekk, kwalunkwe element ieħor li huwa 

relevanti (jew saħansitra meħtieġ taħt il-liġi nazzjonali) għall-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM għandu jiġi 

miżjud. 

 

3.4 Kunfidenzjalità tal-evidenza 

Din il-Prattika Komuni ma tikkonċernax ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data Nru 2016/679 

(minn hawn ’il quddiem GDPR) jew atti oħra rigward dan is-suġġett — apparti l-kwistjoni ta’ 

                                                      
(85) Applikabbli biss jekk is-sistema legali tal-Istati Membri tinkludi l-kunċett ta’ “affidavit”. 
(86) Applikabbli biss jekk is-sistema legali tal-Istati Membri tinkludi l-kunċett ta’ “dikjarazzjoni tax-xhieda”. 
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anonimizzazzjoni ta’ data personali ta’ persuni fiżiċi u data personali relatata mas-saħħa (87) f’fajls u 

deċiżjonijiet (ara s-subkapitolu 3.4.5 hawn taħt). 

 

It-terminu “Kunfidenzjalità ta’ evidenza/data” f’dan il-kapitolu jirreferi għal sigrieti kummerċjali u tan-

negozju (88) u informazzjoni kunfidenzjali oħra (89) (eż. informazzjoni dwar imsieħba fin-negozju, fornituri u 

klijenti, informazzjoni ekonomika sensittiva bħal ċifri ta’ fatturat jew bejgħ, strateġiji ta’ riċerka tas-suq jew 

ippjanati kif ukoll pjanijiet tan-negozju). Barra minn hekk, ir-regoli nazzjonali rilevanti u, jekk applikabbli, il-

ġurisprudenza nazzjonali li jiddefinixxu l-kunċetti ta’ hawn fuq għandhom jiġu kkunsidrati wkoll. 

 

Il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM għandhom jipproteġu d-data kunfidenzjali u personali tal-partijiet u tal-

partijiet terzi (eż. xhieda), li tista’ tiġi nkluża fl-evidenza sottomessa u mbagħad tinstab fil-fajls tal-każ jew 

fid-deċiżjonijiet. Barra minn hekk, bil-kundizzjoni li tkun ġiet ippreżentata talba espliċita jew talba raġunata 

ta’ kunfidenzjalità jew jekk il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM jikkunsidraw ex officio li l-evidenza fiha data 

personali relatata mas-saħħa jew data sensittiva (ara s-subkapitoli 3.4.1 - 3.4.5), għandhom jeżentaw id-

data msemmija hawn fuq mill-pubblikazzjoni. 

 

Il-parti fil-proċedimenti għandha dejjem tinforma lill-korp tal-appell jew lill-IPO tal-SM li qed tippreżenta 

evidenza kunfidenzjali, li għandha tkun immarkata bħala kunfidenzjali u miżmuma bħala tali. F’ċirkostanzi 

speċifiċi, parti tista’ titlob ukoll kunfidenzjalità ta’ evidenza sottomessa minn parti oħra. 

 

B’kunsiderazzjoni ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-kapitolu kurrenti jippreżenta xi rakkomandazzjonijiet dwar it-

talba għall-kunfidenzjalità, il-ġustifikazzjoni u l-valutazzjoni tagħha kif ukoll it-trattament ta’ data 

kunfidenzjali minn korpi tal-appell u IPOs tal-SM fil-fajls tagħhom u waqt li jippubblikaw id-deċiżjonijiet 

tagħhom. Barra minn hekk, xi rakkomandazzjonijiet dwar l-anonimizzazzjoni huma ppreżentati hawn taħt. 

 

3.4.1 Il-kamp ta’ applikazzjoni tat-talba għal kunfidenzjalità 

Għall-iskop ta’ dan id-dokument, għandna niddistingwu bejn żewġ sitwazzjonijiet: (i) iż-żamma ta’ 

evidenza/data kunfidenzjali vis-à-vis partijiet terzi u (ii) iż-żamma ta’ evidenza/data kunfidenzjali fir-rigward 

tal-parti l-oħra fi proċedimenti inter partes. 

 

Kull parti involuta fi proċedimenti inter partes għandu dejjem ikollha d-dritt li tiddefendi lilha nnifisha. 

Għalhekk, bħala regola ġenerali, il-parti (jew ir-rappreżentant tagħha) għandu jkollha aċċess għall-materjal 

kollu, inkluża l-evidenza, sottomessa mill-parti l-oħra għall-proċedimenti ta’ appell. 

 

Jekk waħda mill-partijiet titlob li ċerta data tinżamm kunfidenzjali, għandha tindika b’mod ċar jekk din 

għandhiex tkun vis-à-vis partijiet terzi jew ukoll lejn il-parti l-oħra fil-proċedimenti, sabiex il-korpi tal-appell 

u l-IPOs tal-SM jistgħu jieħdu passi xierqa ulterjuri f’din il-kwistjoni. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Il-parti, fis-sottomissjoni jew fit-talba għall-kunfidenzjalità tagħha, għandha tindika b’mod ċar jekk l-

evidenza ppreżentata għandhiex tinżamm kunfidenzjali vis-à-vis partijiet terzi jew ukoll mill-parti l-

oħra għall-proċedimenti; 

• Jekk il-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM jirċievu evidenza b’talba ta’ kunfidenzjalità vis-à-vis il-parti l-

oħra fi proċedimenti inter partes, il-parti (mittent) li titlob kunfidenzjalità totali għandha tkun infurmata, 

                                                      
(87) Fit-tifsira deskritta fl-Artikolu 4 GDPR, inklużi kategoriji speċjali ta’ data personali (data sensittiva) kif deskritt fl-Artikolu 9 GDPR. 
(88) Fit-tifsira deskritta fl-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) Nru 2016/943 dwar il-protezzjoni ta’ konoxxenza u ta’ informazzjoni kummerċjali 
kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom; ibbażat fuq l-Artikolu 39 tal-Ftehim dwar l-Aspetti 
tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (Ftehim TRIPS). 
(89) Tista’ tinftiehem bħala informazzjoni oħra għajr sigrieti kummerċjali, sakemm l-iżvelar tagħha jagħmel ħsara sinifikanti lil persuna 
jew impriża u l-interessi li x’aktarx jiġu danneġġjati mill-iżvelar għandhom ikunu denji ta’ protezzjoni. L-ispirazzjoni tista’ tittieħed mill-
ġurisprudenza tal-qrati tal-UE, eż. 12/10/2007, T-474/04, EU: T:2007:306, § 65. 
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pereżempju fil-forma ta’ ittra ta’ nuqqas, li hija tista’ tagħżel bejn: 
(i) li taċċetta l-iżvelar ta’ din l-evidenza lill-parti l-oħra u/jew lir-rappreżentant tagħha, iżda żżomm 

il-kunfidenzjalità tagħha għal partijiet terzi; jew 
(ii) li tissottometti din l-evidenza b’mod li tevita li tiżvela l-oqsma tad-dokument jew tad-data li l-

parti tqis li huma kunfidenzjali (bħal billi teditja/tgħatti l-partijiet rilevanti); jew 
(iii) tneħħi l-oġġett ta’ evidenza. 

 

Fl-aħħar, għandu jiġi enfasizzat li ċ-ċirkostanzi li fihom il-korpi tal-appell jew l-IPOs tal-SM jistgħu 

jippermettu lil partijiet terzi jew korpi amministrattivi/qrati oħra biex jaċċessaw evidenza/data 

kunfidenzjali sottomessa waqt il-proċedimenti jibqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Prattika Komuni 

CP12. 

 

3.4.2 Modi aċċettabbli u punt fil-ħin biex tintalab il-kunfidenzjalità 

B’mod ġenerali, il-kunfidenzjalità hija mitluba fir-rigward ta’ sigrieti kummerċjali u informazzjoni kunfidenzjali 
oħra (90). Madankollu, data/informazzjoni li diġà hija magħrufa barra l-impriża, assoċjazzjoni, grupp eċċ. u li 
saret disponibbli għall-pubbliku ma għandhiex titqies bħala sigrieti kummerċjali jew mod ieħor bħala 
kunfidenzjali. 
 
Sabiex titlob kunfidenzjalità, parti għall-proċedimenti għandha tippreżenta talba motivata flimkien mal-
evidenza li jkun fiha data kunfidenzjali. 
 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Il-parti għandha tindika li l-evidenza hija kunfidenzjali jew fiha partijiet kunfidenzjali waqt li 

tissottomettiha. 

• Il-parti għandha wkoll tiġġustifika t-talba tagħha għall-kunfidenzjalità (kif deskritt fis-subkapitolu 3.4.3 

hawn taħt) waqt li tissottometti l-evidenza, li għandha tkun immarkata u miżmuma bħala kunfidenzjali. 

• Talba għal kunfidenzjalità ma għandhiex issir b’referenza għal data li hija diġà magħrufa barra l-

impriża, l-assoċjazzjoni, il-grupp eċċ. u hija disponibbli pubblikament. 

• L-evidenza kunfidenzjali għandha tkun identifikata billi jiġu indikati b’mod ċar in-numri tal-annessi (li 
fihom data kunfidenzjali) kif ukoll billi jiġu indikati liema partijiet tal-evidenza (91) għandhom jinżammu 
kunfidenzjali u għaliex l-evidenza annessa jew parti minnha hija kunfidenzjali (kif deskritt fis-
subkapitolu 3.4.3 hawn taħt). 

• Indikazzjoni ta’ jekk intalbitx il-kunfidenzjalità għandha tiġi pprovduta wkoll fl-indiċi tal-annessi, ħdejn 
l-evidenza rilevanti (kif deskritt fis-subkapitolu 3.3.2.1 hawn fuq). 

• It-talba għall-kunfidenzjalità nnifisha għandha tkun limitata għan-natura ġenerali tad-data jew 
informazzjoni kunfidenzjali (92) u għandha tkun aċċessibbli għall-partijiet li huma intitolati li jkollhom 
aċċess għall-fajls. Għalhekk, m’għandhiex tkun immarkata bħala kunfidenzjali u l-parti jew ir-
rappreżentant tagħha m’għandhomx jinkludu data kunfidenzjali fit-talba tagħha għall-kunfidenzjalità. 
Madankollu, kwalunkwe annessi (evidenza) magħha jistgħu jkunu ttikkettati/immarkati bħala 
kunfidenzjali u esklużi mill-aċċess għal fajls jew pubblikazzjoni. 

 

3.4.3 Kriterji għall-valutazzjoni tat-talba għal kunfidenzjalità 

Il-valutazzjoni ta’ jekk l-evidenza mogħtija tinkludix sigrieti kummerċjali jew informazzjoni/data kunfidenzjali 

oħra għandha ssir fuq bażi ta’ każ b’każ, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-regoli stabbiliti mil-liġi nazzjonali (93). 

Madankollu, meta tiġi vvalutata t-talba għall-kunfidenzjalità, kwalunkwe interess speċjali (94) mressaq minn 

                                                      
(90) Definita fl-introduzzjoni ta’ din it-taqsima tal-Prattika Komuni (in-nota ta’ qiegħ il-paġna 88 u 89). 
(91) Mhux applikabbli jekk l-evidenza kollha għandha tinżamm kunfidenzjali. 
(92) Eżempju ta’ informazzjoni ġenerali dwar data jew informazzjoni kunfidenzjali: “data dwar listi ta’ prezzijiet għal distributuri jew listi 
ta’ klijenti, li huma rilevanti għall-istrateġija kummerċjali/relazzjonijiet kummerċjali attwali”. 
(93) Jekk jogħġbok ara d-definizzjoni tat-terminu “kunfidenzjalità ta’ evidenza/data” fl-introduzzjoni ta’ din it-taqsima tal-Prattika Komuni. 
(94) L-interess speċjali għandu jkun dovut għan-natura kunfidenzjali tal-evidenza/data, pereżempju, l-istatus tagħha bħala sigrieti 
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min jagħmel it-talba biex iżomm ċerta data kunfidenzjali għandu jittieħed inkunsiderazzjoni mill-korpi tal-

appell u mill-IPOs tal-SM, inkluż l-impatt li l-għoti jew ir-rifjut tat-talba għall-kunfidenzjalità jista’ jkollu fuq il-

parti li tagħmel it-talba. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

• Il-parti għandha tipprovdi ġustifikazzjoni b’appoġġ għat-talba tagħha għal kunfidenzjalità — b’mod 

partikolari, hija kellha espressament tinvoka, u tiġġustifika biżżejjed, interess speċjali biex iżżomm l-

informazzjoni/data kunfidenzjali. Madankollu, huwa rikonoxxut li xi informazzjoni/data hija spiss 

ikkunsidrata kunfidenzjali, pereżempju listi ta’ prezzijiet għal distributuri jew listi ta’ klijenti. Għalhekk, 

l-indikazzjoni tas-sensittività u l-kunfidenzjalità ta’ tali informazzjoni/data għandha titqies bħala 

ġustifikazzjoni suffiċjenti.   

• Jekk ikun invokat interess speċjali biex ċerta informazzjoni/data tinżamm kunfidenzjali, il-korpi tal-

appell u l-IPOs tal-SM għandhom jivverifikaw jekk dan huwiex ġustifikat biżżejjed. 

• Jekk il-kunfidenzjalità hija mitluba bi spjegazzjoni li tiġġustifika n-natura kunfidenzjali jew l-istatus 

tal-informazzjoni/data, it-talba għall-kunfidenzjalità għandha tiġi milqugħa. 

• Jekk il-kunfidenzjalità hija mitluba mingħajr spjegazzjoni jew indikazzjoni ta’ xi interess speċjali, jew 

mingħajr l-ebda tentattiv biex tiġi ġġustifikata n-natura kunfidenzjali jew l-istatus tal-

informazzjoni/data, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM jistgħu jqajmu nuqqas. Jekk in-nuqqas ma jiġix 

irrimedjat, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM għandhom ineħħu l-kunfidenzjalità jekk id-deċiżjoni tkun 

finali mingħajr komunikazzjoni ulterjuri. 

• Jekk il-kunfidenzjalità hija mitluba bi spjegazzjoni li mhijiex suffiċjenti biex tiġi ġġustifikata n-natura 

kunfidenzjali jew l-istatus tal-informazzjoni/data, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM jistgħu jqajmu 

nuqqas. Jekk in-nuqqas ma jiġix irrimedjat, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM għandhom ineħħu l-

kunfidenzjalità jekk id-deċiżjoni tkun finali mingħajr komunikazzjoni ulterjuri. Jekk in-nuqqas jiġi 

rrimedjat it-talba għal kunfidenzjalità għandha tiġi milqugħa. 

 

3.4.4 Trattament ta’ data kunfidenzjali f’fajls u deċiżjonijiet 

Bħala regola ġenerali, huwa rakkomandabbli li d-deċiżjonijiet tal-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM isiru 

disponibbli (offline/online) għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-pubbliku ġenerali u fl-interess tat-

trasparenza u l-prevedibbiltà. Madankollu, xi partijiet tad-deċiżjonijiet jistgħu jiġu eżentati mill-pubblikazzjoni 

fuq il-bażi tal-kunfidenzjalità. 

 

Addizzjonalment, data kunfidenzjali għandha tkun immarkata u miżmuma bħala tali fil-fajls. Għalhekk, 

jistgħu jiġu applikati xi mezzi speċifiċi biex jiġi żgurat li dan iseħħ. 

 

Hemm diversi mezzi li l-korpi tal-appell u l-IPOs tal-SM jistgħu jużaw biex jissalvagwardjaw il-kunfidenzjalità 

tad-data.  

 

Peress li xi korpi tal-appell jew IPOs tal-SM ma jippubblikawx id-deċiżjonijiet jew l-evidenza tagħhom online, 

ir-rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt għandhom jintużaw biss f’każijiet applikabbli. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

Huwa rakkomandabbli li fil-każ ta’: 
 

Sigrieti kummerċjali u tan-negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 

a) F’fajls (online u offline) 

• dawn għandhom ikunu eżentati mill-aċċess għall-fajl online biss fuq talba espliċita (ara s-subkapitolu 

                                                      
kummerċjali u tan-negozju, jew kwalunkwe interess ieħor (biex ċerta data tinżamm kunfidenzjali) rikonoxxut mil-liġi tal-UE jew 
nazzjonali jew mill-ġurisprudenza. 
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3.4.2 — 3.4.3) ippreżentata mill-parti; 

• l-aċċess online għandu jkun imblukkat għal kwalunkwe evidenza mmarkata bħala kunfidenzjali 

mingħajr ma jiġi eżaminat jekk fil-fatt fihx xi data kunfidenzjali; 

• jekk ikun applikabbli, jekk parti terza titlob aċċess għal evidenza li mhix disponibbli permezz tal-

aċċess għall-fajl online, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM jeżamina dik it-talba fuq bażi individwali 

skont il-prattika tiegħu jew id-dispożizzjonijiet legali rilevanti. 

 

b) F’deċiżjonijiet (online u offline) 

• Fil-każ ta’ talba għal kunfidenzjalità, id-data għandha tiġi deskritta b’mod ġenerali b’tali mod li ma 
jkun fiha l-ebda sigriet kummerċjali u tan-negozju jew informazzjoni kunfidenzjali oħra. 

• Fejn deċiżjoni neċessarjament ikun fiha sigrieti kummerċjali u tan-negozju jew informazzjoni 
kunfidenzjali oħra, dik id-data kunfidenzjali għandha tkun eżentata mill-pubblikazzjoni billi jsir editjar 
tal-parti(jiet) rilevanti. Għandhom jinżammu żewġ verżjonijiet differenti tad-deċiżjoni: verżjoni sħiħa 
għan-notifika lill-partijiet (li tinżamm kunfidenzjali) u verżjoni editjata għall-pubblikazzjoni. 

 

Ftehim bonarju dwar it-tilwim 

• L-evidenza kollha li tirreferi għal ftehim amikevoli waqt oppożizzjoni, kanċellazzjoni, proċedimenti tal-
appell jew medjazzjoni għandha titqies kunfidenzjali u fil-prinċipju ma tkunx miftuħa għal aċċess jew 
pubblikazzjoni ta’ fajls online. 
 

3.4.5 It-trattament ta’ data personali, data personali relatata mas-saħħa u data sensittiva f’fajls u 

deċiżjonijiet (anonimizzazzjoni) 

Bħala eżempju, l-informazzjoni li ġejja tista’ tkun anonimizzata, skont il-liġi applikabbli, f’deċiżjonijiet jew 

sentenzi ta’ korp tal-appell jew tal-IPO tal-SM: isem u numru ta’ identifikazzjoni tal-persuni fiżiċi. 

 

Rakkomandazzjonijiet: 

 

I. Data personali: 
a) F’fajls (online u offline) 

• dawn għandhom ikunu eżentati mill-aċċess għall-fajl online biss fuq talba espliċita ppreżentata mill-

parti; 

• jekk ikun applikabbli, jekk parti terza titlob aċċess għal evidenza li mhix disponibbli permezz tal-

aċċess għall-fajl online, il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM jeżamina dik it-talba fuq bażi individwali 

skont il-prattika tiegħu jew id-dispożizzjonijiet legali rilevanti. 

 
b) F’deċiżjonijiet (online u offline) 

• Kwalunkwe parti fil-proċedimenti tista’ titlob it-tneħħija ta’ kwalunkwe data personali inkluża fid-
deċiżjoni. Għalhekk, tista’ tkun eżentata mill-pubblikazzjoni. 

 
II. Data personali relatata mas-saħħa u data sensittiva (95) 
a) F’fajls (online u offline) 

• Il-korp tal-appell jew l-IPO tal-SM għandhom jeżaminaw ex officio jekk l-evidenza fihiex data 
personali relatata mas-saħħa jew data sensittiva u, jekk dak huwa l-każ, għandhom jeżentawha mill-
aċċess għall-fajls online. Għalhekk, din id-data għandha tkun eżentata mill-aċċess għall-fajls online 
anke mingħajr talba speċifika. 

 
b) F’deċiżjonijiet (online u offline) 

• Id-data personali relatata mas-saħħa u d-data sensittiva għandhom ikunu eżentati mill-pubblikazzjoni 
billi jsir editjar tal-parti(jiet) rilevanti. Għandhom jinżammu żewġ verżjonijiet differenti tad-deċiżjoni: 

                                                      
(95) Kif deskritt fl-Artikolu 9 tal-GDPR. 
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verżjoni sħiħa għan-notifika lill-partijiet (li tinżamm kunfidenzjali) u verżjoni editjata għall-
pubblikazzjoni. 
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4 ANNESS 1 

MUDELL 

Deċiżjoni suġġetta għal appell/fajl numru:……. (jekk jogħġbok indika) 

L-Annessi fihom elementi tal-kulur: IVA/LE (biss f’każ ta’ preżentati bil-faks) 

 

L-INDIĊI TA’ ANNESSI 

 

Dokumenti u oġġetti ta’ evidenza ppreżentati fiżikament, elettronikament, 

permezz ta’ trasportaturi tad-data jew bil-faks 

 

 

Numru 

tal-

Anness 

 

Deskrizzjoni qasira tal-anness(1) 

 

 

Numru ta’ 

paġni(2) 

 

In-numru tal-

paġna tas-

sottomissjoni 

fejn tissemma’ 

l-evidenza 

 

Talba għal 

kunfidenzjalità(3)  

Fakultattiva 

Il-partijiet 

speċifiċi ta’ 

dokument 

(evidenza) li 

tiddependi 

fuqhom il-parti 

sottomettenti 

biex issostni l-

argumenti 

tagħha 

1. Ittra, 10/12/2017, mis-Sur 

Green lis-Sinjura Smith 

3 p. 2 Iva  

2. 25 fattura, Jan. 2017–

Ġun. 2018, NewCo Ltd 

60 p. 7   

3. 40 fattura, Jan. 2016–

Ġun. 2018, ABC Ltd 

50 pp. 15-16   

4. Affidavit, 24/08/2018, Is-

Sinjura Green, CEO ta’ NewCo 

Ltd 

1 pp. 17-18 Iva  

5. Artikolu minn Dr Blue 

ppubblikat fit-12/12/2017 fir-

rivista GO 4/2017: “Confusing 

brand X with Y” , li tindirizza id-

distintività inerenti tad-ditta X 

23 p. 30  p. 12 

6. Karta stampata nhar l-

1/1/2019 ta’ paġna fuq l-

internet www.webpage1.com 

5 p. 41   

7. Filmat li juri (tul ta’ ħin 

00:07:42) l-użu tat-trademark 

X tal-UE Nru 123 456 789 fl-

Exhibition of Consumer 

Products 2018 (fajl “vid1.mp4” 

sottomess fuq USB flash drive) 

N/A p. 45  00:07:42 

 

                                                      
(1) Deskrizzjoni qasira tal-anness maħsuba biex tagħti lill-qarrej fehim ċar tan-natura tad-dokument jew tal-oġġett ta’ evidenza. 
Pereżempju, it-titolu jew is-suġġett tad-dokument jew oġġett ta’ evidenza, jiġifieri “ittra”/“ftehim ta’ liċenzja dwar it-trademark 
X”/“estratt”, id-data, l-awtur, id-destinatarju, il-partijiet tiegħu, eċċ. 
(2) Barra minn hekk, jekk ikun possibbli, kull anness għandu jkun impaġnat. 
(3) Jekk tkun ġiet sottomessa talba għal kunfidenzjalità u dan l-oġġett ta’ evidenza għandu jkun immarkat bħala kunfidenzjali u miżmum 
bħala tali, jekk jogħġbok poġġi: IVA. Jekk le: jekk jogħġbok ħalli spazju vojt. Il-ġustifikazzjoni għat-talba għal kunfidenzjalità għandha 
tingħata waqt li tiġi sottomessa d-data kunfidenzjali. 


