
 
 
 

PÄÄTÖS

13.10.2017

 

Berggren Oy
PL 16
00101 HELSINKI
FI

Viitteenne: BV216331

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA
Rekisteröinnin numero: 1285023
Haltija: ContextLogic Inc., Delaware, US
Tavaramerkki: MAMA THOUGHTFUL SHOPPING
Tavara-/palveluluokat: Luokka 9: Computer software for searching, locating and transferring

information across global computer communications networks; computer
software that enables users to access internet websites and obtain,
transmit, store, organize and interact with data, information and digital
content online; computer software to enable creating, locating, identifying,
uploading, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing
electronic media, audio, video, images, photos, multimedia content and
information over the Internet or other communications networks; search
engine software; computer software that feeds content and
recommendations regarding content, information and individuals based on
proprietary algorithms and the user's preferences and behavior; computer
software that analyzes and reports on the behavior, preferences and
buying behavior of registered users of an Internet website.

Rekisteröinnin / myöhemmän
laajentamisen päivä: 12.03.2015
Etuoikeus: 19.02.2015, US
Estemerkki: Tavaramerkkirekisteröinti nro 144405 MAMA

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti ei
koske Suomea.

Perustelut: Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran kaikkien luokan 9
tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten luokassa 9
rekisteröityyn tavaramerkkirekisteröintiin nro 144405 MAMA. Estemerkki
MAMA sisältyy kokonaisuudessaan kansainväliseen rekisteröintiin ja
muodostaa siinä itsenäisen ja hallitsevan osan. Vertailtaville merkeille
yhteisestä ja kansainvälisen rekisteröinnin alkuun sijoittuvasta sanaosasta
johtuen merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.
Kansainvälisessä rekisteröinnissä lisäksi oleva ilmaisu "THOUGHTFUL
SHOPPING", jonka voidaan suomeksi ymmärtää tarkoittavan esimerkiksi
ilmaisua "huomaavainen ostoksilla käyminen" tai "huomaavainen ostosten
tekeminen", mielletään lähinnä merkin hallitsevaa osaa täydentäväksi ja
tavaroiden ominaisuuksiin viittaavaksi iskulauseeksi eikä heikompana
merkinosana riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa.
Kansainvälisen rekisteröinnin muodostavalla tekstillä MAMA
THOUGHTFUL SHOPPING ei myöskään kokonaisuutena tarkasteltuna
voida katsoa olevan omaa selkeästi ymmärrettävää merkityssisältöä, joka
riittäisi poistamaan sekaannusvaaran. Huomioiden merkkien kattamien
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tavaroiden identtisyys ja samankaltaisuus sekä merkkien yllä esitetty
samankaltaisuus, kysymyksessä olevien tavaroiden kohderyhmä saattaa
uskoa, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa
etuyhteydessä olevista yrityksistä. Kokonaisuutena arvioiden merkkien
välillä on siten katsottava olevan sekaannusvaara.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vastineessaan esittänyt, että
estemerkin haltijaksi merkitty yksityishenkilö on kuollut ja että estemerkkiä
ei enää vuosiin ole käytetty. Vastineessa on myös muun muassa vedottu
vertailtavien merkkien pituutta ja sanamäärää koskeviin eroihin.

Virasto toteaa, ettei estemerkin mahdollisella käyttämättömyydellä tai sen
haltijaksi merkityn yksityishenkilön kuolemalla ole merkitystä arvioitaessa
merkin estevaikutusta rekisteröintimenettelyssä. Tavaramerkin
menettämistä käyttämättömyyden johdosta tulee hakea
markkinaoikeudelta ja sen mahdollinen estevaikutus jatkuu, kunnes
menettämistä koskeva päätös on lainvoimainen ja tavaramerkki on
poistettu tavaramerkkirekisteristä. Virasto katsoo, etteivät hakijan
viittaamat erot vertailtavien merkkien pituudessa ja sanamäärässä riitä
poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa, sillä kohderyhmän huomio
kiinnittyy ensisijaisesti merkeille yhteiseen sanaan MAMA, jonka osalta
merkit myös lausutaan samalla tavalla.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti, 56 b §:n 2
momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Patrik Lindbohm
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan 6A, 00100 Helsingfors | PB 1140, 00101 Helsingfors | Tel. 029 509 5000 | Fax 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1

 2 ( 2)



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään
lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaantipäivästä,  sitä  päivää  lukuun  ottamatta.  Jos  valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  Jos päätös on
kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan
tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla:
https://www.prh.fi.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta●

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa●

päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

●

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.●

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää  hänen  laillinen  edustajansa  tai  asiamiehensä  taikka  jos  valituksen  on  laatinut  joku  muu  henkilö,  on
valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä●

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta●

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään●

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

●

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti,  asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Puhelin: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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