
 
 
 

PÄÄTÖS

09.03.2018

 

Asianajotoimisto Backström & Co Oy
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
OSITTAIN
Hakemusnumero: T201700347
Hakija: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Mexico City, MX
Tavaramerkki: THINS
Tavara-/palveluluokat: Luokka 29: Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja

keitetyt hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot; munat; Munajauhe; Maito
ja maitotuotteet; Karamellisoitu maito; Ravintoöljyt ja -rasvat, margariini,
voi; makkarat; Balkanilaiset juustot (Feta tyyppiset); Keitot; Keittojen
valmistusaineet; Jogurtti; Tomaattipyree; Perunaviipaleet; Perunalastut;
käsitellyt pähkinät, valmistetut maapähkinät; taatelit; käsitellyt pähkinät;
Rusinat; suolakurkut.
Luokka 30: Leipä; Sämpylät; kakkutaikina; Pizza; Vanukkaat; Voileivät;
Hampurilaissämpylät; tortut; Piiraat; tortillat (chalupat [tortillat täytteillä]);
Quesadillat (täytetyt tortillat); Enchiladat (lihatäytteiset ja chilillä maustetut
tortillat); hampurilaissämpylät, Hot dog-sämpylät; kakut; Keksit; Kahvi;
Maissijauho; Makeiset; Hunaja; Saago; hiiva; Sinappi; etikka; pasta;
Tärkkelys ruoanlaittoon; Sokerikakut; Pullat; Maapähkinämakeiset;
Kaurahiutaleet; Maissihiutaleet; purukumi; popcorn; piparminttumakeiset;
Minttu makeisten valmistukseen; Muskotti; Kastikkeet, paitsi
salaatinkastikkeet; tortillamaissilastut.

Hakemispäivä: 22.05.2013

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy
hakemuksen seuraavien tavaroiden osalta:

Luokka 29:  Lihauutteet; hyytelöt, hillot; munat; Munajauhe; Maito;
Karamellisoitu maito; Ravintoöljyt ja -rasvat, margariini, voi; Keitot;
Keittojen valmistusaineet; Jogurtti; Tomaattipyree; Rusinat.
Luokka 30:  Vanukkaat; Kahvi; Maissijauho; Saago; hiiva; Sinappi; etikka;
Tärkkelys ruoanlaittoon; popcorn; Minttu makeisten valmistukseen;
Muskotti; Kastikkeet, paitsi salaatinkastikkeet.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä luokan 29
tavaroiden "Liha, kala, siipikarja ja riista; säilötyt, kuivatut ja keitetyt
hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet; makkarat; Balkanilaiset juustot
(Feta tyyppiset); Perunaviipaleet; Perunalastut; käsitellyt pähkinät,
valmistetut maapähkinät; taatelit; käsitellyt pähkinät; suolakurkut" osalta ja
luokan 30 tavaroiden "Leipä; Sämpylät; Kakkutaikina; Pizza; Voileivät;
Hampurilaissämpylät; tortut; Piiraat; tortillat (chalupat [tortillat täytteillä]);
Quesadillat (täytetyt tortillat); Enchiladat (lihatäytteiset ja chilillä maustetut
tortillat); hampurilaissämpylät, Hot dog-sämpylät; kakut; Keksit; Makeiset;
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Hunaja; pasta; Sokerikakut; Pullat; Maapähkinämakeiset; Kaurahiutaleet;
Maissihiutaleet; purukumi; piparminttumakeiset; tortillamaissilastut" osalta.
Merkki muodostuu vain sanasta THINS, joka ilmaisee tavaroiden laatua.
Sana THIN tarkoittaa ohutta ja kapeaa. Haettu merkki ymmärretään sanan
THIN monikkomuodoksi. Merkki ilmaisee siten, että kysymyksessä olevat
tavarat ovat ohuita tai kapeita. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan
hakijan tavaroita muiden vastaavista tavaroista.

Hakija on vastineessaan todennut, että sanaa THINS ei sellaisenaan ole
missään kielessä, eikä se siten merkitse mitään. Hakija on myös todennut,
että sana THIN ei taivu monikossa tai genetiivissä tai muutoinkaan s-
päätteiseen muotoon. Sana on hakijan näkemyksen mukaan korkeintaan
suggestiivinen. Virasto toteaa, että -s pääte on hyvin yleinen
monikkomuodon pääte englannin kielessä. Vaikka sana THINS ei ole
kieliopillisesti oikea muoto, se kuitenkin ymmärretään suoraan sanan THIN
monikkomuodoksi. Virasto toteaa myös, että tavanomainen kuluttaja ei
välttämättä tiedä ettei sana THINS ole kieliopillisesti oikein. Sanaa THINS
myös käytetään yleisesti ruokatuotteiden yhteydessä ilmaisemaan, että
kysymyksessä olevat tuotteet ovat ohuita. Näin ollen sana THINS ilmaisee
suoraan myös tässä tapauksessa, että kysymyksessä olevat tavarat ovat
ohuita tai kapeita, eikä merkki siten ole erottamiskykyinen.

Hakija on vastineessaan todennut, että merkki THINS on hyväksytty
rekisteröitäväksi useassa maassa. Virasto toteaa, ettei muiden maiden
päätökset sido Patentti- ja rekisterihallitusta. Virasto arvioi merkin
erottamiskykyä suomalaisen kuluttajan näkökulmasta ja toteaa, ettei
merkkiä ymmärretä tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi
tunnukseksi, vaan kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi sanaksi.
Myös EUIPO on aikaisemmassa tapauksessa koskien
tavaramerkkihakemusta 2158871 Thins luokassa 30 hylännyt merkin
erottamiskyvyttömänä.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 § ja 3 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Sara Henriksson
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa
kuuluttamispäivästä (Tavaramerkkilain 20 § 2 momentti).
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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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