PÄÄTÖS
21.11.2018

Sophia Rosier Oy
Kauppiaskatu 21 A 16
20100 Turku
FI

Viitteenne:

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN
Rekisterinumero:
Haltija:
Tavaramerkki:

270340
Sophia Rosier Oy, Turku, FI

Luokka 25: Naisten vaatteet
Luokka 35: Vaatteiden ja asusteiden myyntiin liittyvät
vähittäismyyntipalvelut
Luokka 42: Vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden suunnittelu
02.06.2017
Hakemispäivä:
05.09.2017
Rekisteröintipäivä:
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.09.2017
Tavarat/palvelut:

Väitteentekijä:
Väite saapunut:
Väitenumero:

STEFANO RICCI S.P.A., Fiesole, IT
13.11.2017
V201700078

Väitemerkit:

Kansainvälinen rekisteröinti nro 1187327
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EU-tavaramerkki nro 12042503

PÄÄTÖS:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut:

Tavaramerkki nro 270340 SR (kuviomerkki) on rekisteröity luokan 35
palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten kuin
väitteentekijän kansainvälinen rekisteröinti nro 1187327 SR (kuviomerkki)
luokassa 35. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa kansainväliseen rekisteröintiin palveluiden
kohderyhmässä. Tavaramerkki voi olla luettavissa kirjainyhdistelmäksi SR.
Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu selkeämmin kirjainyhdistelmästä
SR. Tällä perusteella merkit ovat foneettisesti identtiset. Merkit eroavat
kuitenkin visuaalisesti olennaisesti toisistaan. Molemmissa merkeissä
kirjainyhdistelmä on vahvasti tyylitelty. Tavaramerkissä R-kirjain on
selkeästi luettavissa. S-kirjain on niin vahvasti tyylitelty, että se on
vaikeammin luettavissa merkistä kuin R-kirjain. S-kirjaimen muodostava
merkin osa on nähtävissä myös osaksi erittäin tyyliteltyä R-kirjainta.
Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu yhteen kietoutuneista kirjaimista
SR. Edellä mainitut visuaaliset erot antavat merkeistä hyvin erilaisen
kokonaisvaikutelman eikä tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää kansainväliseen rekisteröintiin.
Väitteentekijän kansainvälinen rekisteröinti on lainvoimaisesti hylätty mm.
luokan 25 osalta. Näin ollen tavaramerkki ei kata luokkien 25 ja 42 osalta
samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin väitteentekijän
kansainvälinen rekisteröinti luokissa 8, 16, 18, 20, 21, 34 ja 35.
Tavaramerkin luokan 25 tavarat ja luokan 42 palvelut eroavat luonteeltaan
ja käyttötarkoitukseltaan olennaisesti kansainvälisen rekisteröinnin
tavaroista ja palveluista, joten sekaannusvaaran arviointi näiden
tavaroiden ja palveluiden osalta ei tule harkittavaksi.
Tavaramerkki nro 270340 SR (kuviomerkki) on rekisteröity luokan 25
tavaroiden osalta samoja ja luokan 35 palveluiden osalta samankaltaisia
palveluita varten kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 12042503 SR
(kuviomerkki) luokissa 25 ja 35. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa
aiheuttavan sekaannusvaaraa EU-tavaramerkkiin tavaroiden ja palveluiden
kohderyhmässä. Tavaramerkki voi olla luettavissa kirjainyhdistelmäksi SR.
EU-tavaramerkissä on selkeämmin luettavissa kirjainyhdistelmä SR. Tällä
perusteella merkit ovat foneettisesti identtiset. Merkit eroavat kuitenkin
visuaalisesti olennaisesti toisistaan. Molemmissa merkeissä
kirjainyhdistelmä on vahvasti tyylitelty. Tavaramerkissä R-kirjain on
selkeästi luettavissa. S-kirjain on niin vahvasti tyylitelty, että se on
vaikeammin luettavissa merkistä kuin R-kirjain. S-kirjaimen muodostava
merkin osa on nähtävissä myös osaksi erittäin tyyliteltyä R-kirjainta. EUtavaramerkki muodostuu yhteen kietoutuneista kirjaimista SR ja sen
ympärillä olevasta kahdeksankulmaisesta reunuksesta, jonka sisällä on
mustia pisteitä. Edellä mainitut visuaaliset erot antavat merkeistä hyvin
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erilaisen kokonaisvaikutelman eikä tavaramerkin voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää EU-tavaramerkkiin.
Tavaramerkki ei kata luokan 42 palveluiden osalta samoja tai
samankaltaisia palveluita kuin EU-tavaramerkki luokassa 25. Luokan 42
palvelut eroavat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan luokan 25
tavaroista, joten sekaannusvaaran arviointi luokan 42 palveluiden osalta ei
tule harkittavaksi.
Lainkohdat:

Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi lakimies
Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
LIITE

Valitusosoitus
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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
l
l
l

l

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:
l
l
l
l

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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